Poznań, 03.12.2017 r.
Protokół nr 2 - 2017
z zebrania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego
w dniu 3 grudnia 2017 r.
na terenie MTP w Poznaniu
W dniu 03.12.2017 r. w Poznaniu odbyło się zebranie KS PZJ.
W posiedzeniu udział wzięli:
- Sylwia Bogacz – członek KS PZJ – odpowiedzialna za dyscyplinę powożenia,
- Joanna Mularczyk – Sekretarz KS PZJ,
- 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,
- Sławomir Pietrzak odpowiedzialnym za dyscypliny ujeżdżenie i WKKW
- Jan Posłuszny – Przewodniczący KS PZJ.
Zebranie prowadził: Jan Posłuszny,
Protokołowała: Joanna Mularczyk.
Początek zebrania : godzina 12:30 – koniec: 14:30.
Na posiedzeniu przyjęty został następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Kolegium Sędziów PZJ.
2. Przyjęcie Regulaminu KS PZJ na lata 2017 – 2020.
3. Zajęcie stanowiska przez KS PZJ w sprawie:
a. Sławomira Uchwata
b. Dariusza Orzoła
c. Szymona Taranta.
4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu PZJ w sprawach dotyczących podejmowania
uchwał przez Zarząd.
5. Ustalenie polityki obsad osób oficjalnych na zawodach krajowych i międzynarodowych.
6. Przyjęcie harmonogramu prac nad zmianami w przepisach jeździeckich PZJ.
7. Ustalenie terminu i tematyki zebrania z przedstawicielami KS WZJ.
8. Sprawy różne.

ad. 1

Przewodniczący KS PZJ powitał zebranych Członków KS PZJ i przedstawił protokół z
ostatniego zebrania w dniu 4.09.2017r., który jednomyślnie został przyjęty.
ad. 2

Przewodniczący KS PZJ przedstawił

Regulamin KS PZJ na lata 2017 – 2020 z

poprawkami zaproponowanymi na zebraniu w dniu 4.09.2017r.

Przyjęto uwagę pani Sylwii

Bogacz by po przyjęciu Przepisów o Osobach Oficjalnych w pkt. 1 art. 1 w miejsce

sformułowania „sportowych sędziów jeździeckich” wprowadzić określenie „osób oficjalnych”. Po
krótkiej dyskusji KS PZJ podjęło jednomyślnie uchwałę o następującej treści:
Uchwała nr 1/2017/KS
KS PZJ przyjmuje Regulamin Kolegium Sędziów na lata 2017 – 2020,

i kieruje go

do

uchwalenia przez Zarząd PZJ w oparciu o paragraf 34 Statutu PZJ.
Wynik głosowania: 6 głosów za przyjęciem uchwały.
ad. 3

Wszyscy Członkowie KS PZJ wypowiedzieli się w sprawie startów Sławomira Uchwata jako

zawodnika podczas zawodów międzynarodowych w Poznaniu i dwukrotnie w Michałowicach w
czasie gdy pełnił oficjalną funkcję Asystenta Gospodarza Toru i zgodnie uznali, że w świetle
przepisów

a także Kodeksu Etyki, takie postępowanie było niedopuszczalne. Zajęto także

stanowisko wobec akceptowania przypadków tak ewidentnego konfliktu interesów przez
Sędziego Głównego Dariusza Orzoła i Gospodarza Toru Szymona Taranta, którzy pełnili
oficjalne funkcje podczas

wszystkich tych imprez. Wyrażono opinię, że postępowanie tych

osób było również niedopuszczalne. Członkowie KS PZJ zapoznani zostali także z opiniami
Członków Zarządu PZJ wyrażonymi na zebraniu w dniu 24.11.2017, po przedstawieniu przez KS
PZJ wstępnych postanowień

w tej sprawie.

Po krótkiej dyskusji, i przyjęciu wniosków

wynikających z postępowania wyjaśniającego, zgodnie przyjęto postanowienie o konieczności
skierowania listów pouczających do wszystkich trzech osób. Następnie Jan Posłuszny zapoznał
członków KS PZJ z pierwszą reakcją FEI, które nie dopuściło Sławomira Uchwata do udziału w
kursie promocyjnym gospodarzy toru i postanowiono wstrzymać wysyłkę listów pouczających,
do czasu otrzymania przez PZJ odpowiedzi z FEI, mogących

zawierać dodatkowe reakcje i

opinie na skierowane zapytanie dotyczące konfliktu interesów.
ad. 4
Przewodniczący KS PZJ przedstawił stanowisko wyrażone przez Prezesa PZJ, że nie
przychyla się do wniosku KS PZJ, które wnosiło o zawieszenie niektórych uchwał zapewniając,
że propozycje przyszłych uchwał dotyczących spraw sędziowskich będą konsultowane z KS PZJ.
W sprawie wniosków KS PZJ do Zarządu o przyjęcie uchwał o zmianie zapisów w Przepisach o
Sędziach Jeździeckich a dotyczących kryteriów aplikacji na kursy promocyjne dla komisarzy FEI,
oraz dodaniu punktu ustanawiającego, wzorem innych federacji, Delegata Związku w składzie
osób oficjalnych na zawodach międzynarodowych organizowanych w kraju, Zarząd uznał za
konieczne ponowne przeanalizowanie i przedstawienie wniosków przez KS PZJ.
ad. 5
Podjęto dyskusję o polityce obsad osób oficjalnych na zawodach ogólnopolskich i
międzynarodowych, w której S. Bogacz i P. Kleszcz wyrazili zdanie, iż obsady powinny być
ustalane w porozumieniu z organizatorem a nie narzucane przez KS PZJ. Jan Posłuszny wyraził
opinię, że należałoby stosując zawarte

w przepisach zasady, proponować w uzgodnieniu z

organizatorem kluczowe funkcje jak SG, Delegat Sędziowski PZJ. Zaproponował równocześnie

opracowanie regulaminu powoływania osób oficjalnych i dodanie go do przyszłych Przepisów o
Osobach Oficjalnych.
ad. 6
Przewodniczący

KS PZJ zaproponował przyjęcie harmonogramu prac nad Przepisami

i Regulaminami PZJ na 2018 rok, który zagwarantuje skierowanie ich do zatwierdzenia przez
Zarząd PZJ w terminie do 25.01.2018 r.

Znając potrzeby poszczególnych dyscyplin Członkowie

KS PZJ zaakceptowali taki tryb przygotowań.
ad. 7
Ustalono termin spotkania z Przewodniczącymi KS WZJ na 27 stycznia 2018r. z
następującym porządkiem zebrania:
1.

Omówienie najistotniejszych spraw sędziowskich minionego roku.

2.

Przedstawienie uwag WZJ -tów w odniesieniu do przepisów i regulaminów na 2018r.

3.

Informacja o przygotowanych zmianach w przepisach wszystkich dyscyplin na 2018r.

4.

Omówienie systemu powoływania osób oficjalnych na najbliższy sezon.

5.

Omówienie sprawy nominacji i wyróżnień.

6.

Prezentacja stanowisk poszczególnych KS WZJ w sprawach bieżących.

7.

Ustalenie trybu i terminów załatwiania spraw na linii KS WZJ - KS PZJ.

8.

Dyskusja i przyjęcie wniosków.

Członkowie KS zgodnie zaaprobowali termin i tematykę zebrania.
ad. 8
Pan Paweł Kleszcz złożył propozycję by wyróżniać i nagradzać sędziów. Ustalono, że należy
przygotować system odznaczeń zasłużonych osób oficjalnych a WZJ-ty powinny zaproponować
osoby do nadania klas państwowych i odznaczeń.
Na tym Zebranie KS PZJ w dniu 03.12.2017r. zakończono.
Protokolant: Joanna Mularczyk

