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PRZEPISY O OSOBACH OFICJALNYCH  

Wydanie 1.0 ważne od 10/01/2020 (dokument ukazał się na stronie PZJ dnia 15/01/2020). 

Artykuł 4 OBSADY 

4. Kolegium Sędziów WZJ w porozumieniu z organizatorem wyznacza delegata 

sędziowskiego WZJ na zawody regionalne.  

5. Osoby oficjalne, poza wskazanymi w punktach 3,4 proponowane są przez organizatora, a 

zatwierdzane przez KS PZJ/WZJ. 

7. O każdej zmianie w składzie osób oficjalnych organizator zobowiązany jest powiadomić i 

uzyskać akceptację Kolegium Sędziów PZJ/WZJ. 

8. Zamiany w składzie osób oficjalnych w uprzednio zatwierdzonych propozycjach zawodów 

kalendarza PZJ oraz zmiany w składzie osób oficjalnych odnotowane w sprawozdaniach 

delegatów sędziowskich PZJ obciążone są opłatą manipulacyjną, której wysokość ustalona 

jest przez Zarząd PZJ. (odstępstwa w p. 9) 

11. Osoba oficjalna na zawodach krajowych (regionalnych i ogólnopolskich) nie może 

wykonywać w czasie trwania zawodów zadań, które przeczą zasadzie „fair play” rywalizacji 

sportowej, a w szczególności zabrania się trenowania, rozprężania zawodników oraz 

startowania w tych zawodach. 

Artykuł 6    KOSZTY OSÓB OFICJALNYCH 

Ekwiwalent: 

Sędzia główny WKKW i powożenie, sędzia PZJ/WZJ, delegat techniczny (skoki, SRK) 

125 % 

9. Na zawodach krajowych ekwiwalent przysługuje za czas pracy do 10 godzin. Jeżeli czas 

pracy sędziów i komisarzy przekroczy 10 godzin organizator zobowiązany jest wypłacić 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % stawki dziennego ekwiwalentu za każdą 

dodatkową godzinę pracy. Jeżeli ze zgłoszeń przesłanych do organizatora wynika, że czas 

pracy sędziów i komisarzy przekroczy 12 godzin, organizator zobowiązany jest zapewnić 

dodatkowych sędziów i komisarzy. 

11. Organizator nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu osobom oficjalnym 

odbywającym praktyki (np. sędzia-praktykant), pod warunkiem, że nie stanowią one 

minimalnego składu osób oficjalnych na danych zawodach. 

12. Zabronione jest, pod karą zawieszenia licencji, dotowanie organizatora, w jakiejkolwiek 

postaci, przez osobę oficjalną, w zamian za powierzenie jej funkcji osoby oficjalnej. Dotyczy 

to także negocjowania stawki ekwiwalentu (z wyłączeniem Art.6 Pkt. 2 i 3). 
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13. Do obowiązków sędziego delegata PZJ/WZJ należy odnotowanie, w sprawozdaniu 

delegata PZJ/WZJ, wypełnienia lub nie obowiązku wynagrodzenia osób oficjalnych przez 

organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. 

15. Jeżeli organizator nie zapewnia wyżywienia, należy się ekwiwalent w wysokości 95 

PLN/dzień. 

Artykuł 8    KURSY I SEMINARIA OSÓB OFICJALNYCH 

2.       Stawka dzienna wynagrodzenia wykładowcy kursów dla osób oficjalnych PZJ zostaje 

ustalona w wysokości czterokrotnego dziennego podstawowego ekwiwalentu sędziego.   

9. Organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie wykładowcom zakwaterowania i 

wyżywienia. 

10.4. Ukończenie kursu daje podstawę do uzyskania krajowych uprawnień sędziowskich i 

komisarycznych oraz nadania 3 klasy sędziowskiej - po odbyciu wymaganej praktyki 

(odbycie praktyki na zawodach pod okiem sędziego opiekuna wyznaczonego przez KS WZJ 

(min. na 3 zawodach) a następnie, na wniosek opiekuna zdanie egzaminu na zawodach 

wyznaczonych przez właściwe KS WZJ. 4.2. Jeżeli kandydat na sędziego nie złoży wniosku, 

o którym mowa w punkcie 4.1. do 12 m-cy od daty zdania egzaminu, traci prawo do 

uzyskania uprawnień sędziowskich.), oraz 3 klasy komisarycznej.  

Artykuł 16-21    UPRAWNIENIA SĘDZIEGO I WYMOGI PROMOCYJNE 

Zmiany w wymogach każdej konkurencji 

Artykuł 30    DELEGAT SĘDZIOWSKI PZJ/WZJ 

5. Delegat sędziowski WZJ:  musi posiadać co najmniej klasę 2 sędziowską i aktualną 

licencję w konkurencji, w której rozgrywane są zawody,  nie może być powiązany w żaden 

sposób (członkostwo, zatrudnienie, powiązania rodzinne z osobami oficjalnymi, relacje, 

biznesowe, ew. konflikt interesów) z klubem lub ośrodkiem, na terenie którego rozgrywane są 

zawody. 

6.2. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w wersji elektronicznej, w terminie 4 dni (do 

biura PZJ z zawodów ZO, do biura WZJ z zawodów ZR). Niedopełnienie tego obowiązku 

może skutkować sankcjami nakładanymi przez Kolegium Sędziów PZJ/WZJ. 

7. Sędzia może pełnić funkcję delegata sędziowskiego PZJ/WZJ maksymalnie 3 razy, w tym 

samym miejscu, w ciągu jednego roku. 

Artykuł 34    SĘDZIOWIE SENIORZY 

1. Sędziowie mogą pełnić funkcje sędziowskie do kalendarzowego końca roku w którym 

ukończyli 70 lat.  

2. KS PZJ może przedłużyć możliwość pełnienia funkcji sędziowskich o 1 rok, sędziom 

maksymalnie do 73 roku życia. 
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3. Przedłużenie możliwości pełnienia funkcji sędziowskich następuje na wniosek 

zainteresowanego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sędziów PZJ/WZJ. Po 

uzyskaniu zgody, przedłużenie okresu ważności uprawnień sędziowskich następuje według 

zasad ogólnych.  

4. Brak wniosku zainteresowanego lub brak pozytywnej opinii KS PZJ/WZJ powoduje 

przejście sędziego w stan spoczynku. 

5. Zasady opisane w punktach 1 - 4 niniejszego artykułu obowiązują do czasu wdrożenia 

Systemu Oceny Kompetencji Osób Oficjalnych PZJ. 

 

Artykuł 36 KOMISARZ JEŹDZIECKI 

1. Komisarzem jeździeckim może zostać sędzia jeździecki w danej konkurencji posiadający 

aktualną licencję sędziowską w danej konkurencji jeździeckiej. 

Artykuł 37 KLASY KOMISARZY 

1. Uprawnienia komisarza jeździeckiego w każdej z konkurencji określają trzy klasy, 

wymienione poniżej w kolejności ich nadawania: 

• klasa 3 - asystent komisarza, 

• klasa 2 – komisarz, 

• klasa 1 - szef komisarzy. 

2. Klasy komisarzy nadaje Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego. 

3. Klasa sędziowska nie jest jednoznaczna z klasą komisarza. 

Artykuł 38 UPRAWNIENIA KOMISARZA I WYMOGI PROMOCYJNE 

1.1. Komisarz klasy 3 - asystent może być członkiem zespołu komisarzy nie będąc jego 

szefem. Wszelkie funkcje pełni pod nadzorem komisarza. 

1.2. Komisarz posiadający klasę 2 jest uprawniony do pełnienia wszelkich funkcji komisarza 

na zawodach regionalnych oraz może być członkiem zespołu komisarzy, nie będąc jego 

szefem, na zawodach ogólnopolskich, w konkurencji, w której ma uprawnienia. 

1.3. Komisarz posiadający klasę 1 jest uprawniony do pełnienia funkcji: 

• komisarza klasy 2,  

• szefa Komisarzy. 

1.4. Komisarz znajdujący się na Liście komisarzy FEI może pełnić funkcję szefa komisarzy w 

danej konkurencji, na wszystkich zawodach krajowych 

2.1. Nadanie uprawnień klasy 3 następuje po ukończeniu i zaliczeniu 

podstawowego kursu sędziowskiego. 

3.1. Promocję z klasy 2 na klasę 1 prowadzi promotor – komisarz z uprawnieniami klasy 1 w 

danej konkurencji. 
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Artykuł 39 KOMISARZ PROMOTOR 

Nadanie przez Kolegium Sędziów PZJ komisarzom uprawnień promotorów komisarzy z 

klasy 2 na 1 następuje po spełnieniu szeregu wymogów w tym, po pisemnym wniosku 

zainteresowanego komisarza. 

Artykuł 45 WYPOSAŻENIE KOMISARZA 

1. Komisarz musi posiadać przy sobie aktualne przepisy i regulaminy oraz ich interpretacje w 

konkurencji w której jest komisarzem. 

2. Organizator musi wyposażyć Komisarzy w środki łączności bezprzewodowej do 

porozumiewania się między sobą oraz z innymi osobami oficjalnymi i służbami, 

obsługującymi zawody oraz inne wyposażenie niezbędne do pełnienia funkcji komisarza w 

danej konkurencji (np. rękawiczki, waga, mata do kontroli ochraniaczy, jeżeli wymagane). 

3. Komisarz musi posiadać przy sobie miarę, pozwalającą na weryfikację długości bata, 

długość ostróg, wysokość przeszkód i innych elementów podlegających kontroli na mocy 

przepisów. 

Artykuł 46 STRÓJ KOMISARZA 

1. Komisarze na zawodach powinni być ubrani w zwyczajowy strój sędziowski (Rozdz. II, 

Art. 33) - jednakże ze względu na „terenowy” charakter funkcji - zaleca się przede wszystkim 

praktyczność elementów ubioru, z elementem wyróżniającym komisarza spośród uczestników 

zawodów. 

2. Podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, komisarze zobowiązani są występować w 

tradycyjnym stroju sędziowskim. 

3. Osobom, które uzyskały uprawnienia komisarza, przysługuje prawo noszenia imiennego 

identyfikatora komisarza z logo PZJ (wzór zawiera Załącznik II niniejszych Przepisów). 

4. Komisarze na zawodach zobowiązani są nosić, w widocznym miejscu, identyfikator 

komisarza. 

ZAŁĄCZNIK I - MINIMALNY SKŁAD OSÓB OFICJALNYCH 

Zmiany dotyczą głównie obsady komisarycznej. Dla każdej dyscypliny są inne zmiany. 

Niespełnienie zawartych w tabelach wymogów liczbowych, spowoduje, że wyniki konkursów 

nie będą zaliczane do rankingów i uzyskania klas sportowych. 

W ujeżdżeniu wymagany jest minimum jeden komisarz do 40 koni, na każde następne 40 

koni jeden komisarz dodatkowo. 

W skokach wymagany jest minimum jeden komisarz do 120 koni. W przypadku gdy startuje 

powyżej 120 koni, min. jeden komisarz na każde kolejne 60 koni powyżej 120. 
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ZAŁĄCZNIK III - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Rozdział III Przepisów, dotyczący komisarzy, wchodzi w życie dnia 01.04.2020 roku. 

1. Osoby, znajdujące się, w dniu wejścia w życie niniejszych przepisów, na liście Komisarzy 

FEI i posiadający w tym dniu aktualne uprawnienia, otrzymują automatycznie uprawnienia 

komisarza klasy 1. 

2. Sędziom pełniącym na zawodach ogólnopolskich, w ostatnich 3 latach (2017-2019) funkcję 

szefa komisarzy, komisarza min. 3 razy, przysługują uprawnienia komisarza klasy 1. 

Przedłużenie uprawnień na kolejne lata odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym trybem 

przedłużania licencji osoby oficjalnej. 

3. Sędziom pełniącym na zawodach ogólnopolskich lub regionalnych, w ostatnich 3 latach 

(2017-2019) funkcję szefa komisarzy, komisarza min. 5 razy, przysługują uprawnienia 

komisarza klasy 2. Przedłużenie uprawnień na kolejne lata odbywać się będzie zgodnie z 

obowiązującym trybem przedłużania licencji osoby oficjalnej. 

4. Osoba oficjalna starająca się o skierowanie na Kurs Komisarzy FEI będzie mogła w okresie 

6 miesięcy od wejścia w życie niniejszych przepisów złożyć wniosek o zaliczenie praktyk wg 

poprzedniej wersji przepisów. Po okresie przejściowym (6 miesięcy) realizacja ścieżki 

promocyjnej będzie wymagana w pełni według niniejszej wersji przepisów. 

5. Sędziowie, którzy chcą otrzymać uprawnienia szefa komisarzy, komisarza powinni do dnia 

31.03.2020 roku złożyć wniosek do KS PZJ o nadanie im tych uprawnień. 

6. Przepisy dotyczące szefów komisarzy na zawodach regionalnych w konkurencji sportowe 

rajdy konne pozostają w okresie przejściowym dwóch lat tj. do końca 2021 roku (celem 

wykształcenia odpowiedniej liczby uprawnionych komisarzy do pełnienie tej funkcji) w treści 

dotychczasowej, zgodnie z tabelą obsad, zamieszczoną w Załączniku I. 

7. Osoba oficjalna starająca się o awans, która rozpoczęła procedurę awansową w 2018 roku 

lub w latach poprzednich, będzie mogła w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszych przepisów, złożyć wniosek o zaliczenie praktyk wg poprzedniej wersji przepisów. 

Po upływie okresu przejściowego (6 miesięcy) realizacja ścieżki promocyjnej będzie 

wymagana według niniejszej wersji przepisów. 

 


