Leszno, 04.09.2017 r.
Protokół nr 1 - 2017
z zebrania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego
w dniu 4 września 2017 r.
w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Lesznie
W dniu 04.09.2017 r. w Lesznie odbyło się zebranie KS PZJ.
W posiedzeniu udział wzięli:
- Anna Stanek –
członek KS PZJ – odpowiedzialna za dyscyplinę skoki przez przeszkody
- Paweł Kleszcz –
członek KS PZJ – odpowiedzialny za dyscyplinę sportowe rajdy konne,
woltyżerkę i reining,
- Ewa Niestrawska – jako osoba współpracująca w zakresie ujeżdżenia,
ze Sławomirem Pietrzakiem odpowiedzialnym za dyscypliny ujeżdżenie i WKKW,
- Jan Posłuszny –
Przewodniczący KS PZJ,

-

Jan Sołtysiak –
Prezes Zarządu PZJ - jako zaproszona osoba
Bogdan Kuchejda – Członek Zarządu PZJ – jako zaproszona osoba
Łukasz Jankowski – Sekretarz Generalny PZJ – jako zaproszona osoba.

W zebraniu nie uczestniczyli:
- Sylwia Bogacz Członek KS PZJ odpowiedzialna za dyscyplinę powożenia, - ze względu na obowiązki służbowe,
- Sławomir Pietrzak Członek KS PZJ odpowiedzialny za dyscypliny ujeżdżenie i WKKW –
- ze względu na obowiązki służbowe ,
- Joanna Mularczyk sekretarz KS PZJ – ze względu na obowiązki służbowe.
Na posiedzeniu przyjęty został następujący porządek obrad:
1. Przedstawienie zasad funkcjonowania KS PZJ w okresie kadencji 2017 - 2020.
2. Omówienie i przyjęcie Regulaminu KS PZJ na lata 2017 – 2020.
3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu w sprawach dotyczących podstawowych zadań
KS PZJ.
4. Omówienie i przyjęcie polityki obsad osób oficjalnych na zawodach krajowych i
międzynarodowych.
5. Omówienie i przyjęcie systemu promocji osób oficjalnych oraz kierowania na krajowe
kursy promocyjne i kursy promocyjne FEI.
6. Omówienie i przyjęcie harmonogramu prac nad propozycjami zmian w Przepisach o
Sędziach.
7. Przyjęcie harmonogramu prac nad zmianami w przepisach jeździeckich PZJ.
8. Sprawy różne
ad. 1

Przewodniczący KSPZJ powitał uczestniczących w zebraniu: Prezesa PZJ, Członka
Zarządu PZJ, Sekretarza Generalnego PZJ i Członków KS PZJ, dziękując Zarządowi za
powołanie zaproponowanego składu KS PZJ i zaufanie, którym ich obdarzono. Krótko

przedstawił zasady funkcjonowania KS PZJ, których priorytetem ma być transparentność
i budowaniu pozycji sędziego jeździeckiego.
Z uwagi na obecność na zebraniu Prezesa Zarządu PZJ postanowiono przystąpić do omówienia
pkt. 3 porządku zebrania.
ad. 3

Prezes PZJ

Jan Sołtysiak krótko przedstawił oczekiwania Zarządu względem KS PZJ

i powody odwołania poprzedniego składu KS PZJ. Zwrócił uwagę, na pojawienie się nowych
wyzwań w tym na sprawę organizacji zawodów odbywających się

na dwóch parkurach

i konieczność zabezpieczenie odpowiedniej liczby sędziów. Zapoznał również zebranych
z projektami rozwiązań takich jak: licencje expres, umożliwiające zawodnikom, którzy nie
dokonali opłaty za licencję, start w zawodach.

Wiązać się to będzie z odpowiedzialnością

sędziego za formalności, informacją o pobranych opłatach i zgłoszenie tego faktu do Biura PZJ.
W odniesieniu do zadań stojących przed

KS PZJ, Sekretarz Generalny Łukasz Jankowski

poruszył sprawę projektu nowego formularza sprawozdania delegata sędziowskiego PZJ.
Jan Posłuszny stwierdził, że dobrym rozwiązaniem może być

formularz wzorowany na FEI,

zawierający odnotowania wypadków tak jak to ma miejsce na zawodach WKKW.
Paweł Kleszcz zwrócił uwagę jak istotne jest i konieczne odnotowanie wypadków w sytuacji
zgłoszenia zdarzeń do towarzystw ubezpieczeniowych.

Pan Łukasz Jankowski uznał, że

dokument dot. wypadków może być załącznikiem lub rozszerzeniem formularza.
Prezes Jan Sołtysiak – wyraził wątpliwość dot. potrzeby kumulowania dokumentów.

ad. 2

Jan Posłuszny przedstawił Projekt Regulaminu Kolegium Sędziów PZJ na lata 2017-2020

i odbyła się dyskusja oraz przedstawiono propozycję zapisów w kolejnych artykułach. W art.3
pkt. 1.1 zamiast „opracowanie” – postanowiono wpisać: opiniowanie. W odniesieniu do
prowadzenia ewidencji kursów i ewidencji sędziów zawartych w obowiązkach KS PZJ pan
Łukasz Jankowski wyjaśnił procedurę zaczynającą się od przyjęcia zgłoszenia kursu przez Biuro
PZJ poprzez zatwierdzenie przez KS PZJ, nadanie numeru, po przekazanie protokołu i na jego
podstawie sprzedanie licencji przez Biuro PZJ. W pkt.13 postanowiono zamiast „zgłaszanie, w
porozumieniu z odpowiednią komisją…” – użyć sformułowania : zgłaszanie, po poinformowaniu
odpowiedniej komisji”.
Podczas omawiania pkt.14 art.3 Regulaminu o wyznaczaniu obsad sędziowskich przez KS PZJ
zrealizowany został punkt 4 porządku obrad. Poruszane zagadnienia wywołały dyskusję, w
której pan Łukasz Jankowski zaproponował stworzenie listy Delegatów Sędziowskich PZJ do
wyboru przez organizatorów.
Paweł Kleszcz zaproponował zatwierdzanie obsad i wyznaczanie Delegata Sędziowskiego PZJ
w oparciu o projekt propozycji złożonych przez Organizatora. W dalszej części pan Łukasz
Jankowski zapytał o sens istnienia funkcji Delegata Sędziowskiego PZJ, a szczególnie jego
znaczenia w niektórych dyscyplinach i kto będzie oceniał delegata. Zasugerował uproszczenie

poprzez wyznaczanie osoby do pełnienia tej funkcji przez Komisję Sędziowską uznając, że w
innym wypadku to Sędzia Główny powinien składać raport. Uznano, że do późniejszego
omówienia pozostaje sprawa stworzenie funkcji supervisora- wyznaczanego przez PZJ,
dokonującego wyrywkowo oceny organizacji i przebiegu zawodów.
Prezes Jan Sołtysiak podniósł kwestię certyfikacji ośrodków jeździeckich, która powinna
zapobiegać nieprawidłowościom mogącym mieć miejsce podczas organizowania zawodów. W
dalszej części omówiono potrzebę weryfikacji czynnych sędziów, zaś pan Paweł Kleszcz zgłosił
propozycję by możliwe było cofnięcie uprawnień osobom oficjalnym, które więcej niż 5 lat nie
mają aktywnej licencji.
Postanowiono o wykreślaniu w art.5 w pkt.2 sformułowania

„w terminach uzgodnionych z

biurem”, oraz wykreśleniu w całości pkt.3 a w pkt.5 wykreśleniu sformułowania
„i Sekretarza Generalnego”.
W odniesieniu do pkt. 6 w art. 5 zaproponowano umieszczenie w aneksie do Regulaminu
sposobu głosowania drogą elektroniczną.
Podczas omawiania art. 7 pan Łukasz Jankowski poruszył kwestię konieczności publikowania
protokołów z zebrań KS PZJ.
Omówienie pkt. 5, 6 i 7 porządku obrad przeniesiono na następne posiedzenie Kolegium
Sędziów PZJ.
Na tym Protokół zakończono.
Protokolant: Anna Stanek.

