
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

§  1 

Postanowienia ogólne 

1. Kolegium Sędziów, zwane dalej KS, działa w ramach Dolnośląskiego Związku 
Jeździeckiego, zwanego dalej DZJ.  

2. KS DZJ  działa na terenie działalności DZJ. 
3. KS DZJ działa w oparciu o statut DZJ i aktualnie obowiązujące regulaminy i przepisy 

Polskiego Związku Jeździeckiego oraz niniejszy regulamin. 

§ 2 

Skład Kolegium Sędziów DZJ 

1. KS DZJ składa się z 5 osób, o ile statut DZJ nie stanowi inaczej, tj. przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków reprezentujących możliwie 
najwyższy poziom wiedzy w swojej specjalności oraz doświadczenie sędziowskie w 
jeździectwie.  
 

§ 3 
 

Wybór Kolegium Sędziów DZJ 
 

1. Skład KS DZJ wybierany jest podczas Walnego Zebrania Wyborczego Sędziów DZJ.   
2. Walne Zebranie Wyborcze Sędziów DZJ jest organizowane raz na cztery lata. 
3. Informację o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego Sędziów DZJ zamieszcza się na 

stronie internetowej DZJ co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem wraz z podaniem 
miejsca oraz dokładnej daty i godziny Zebrania.  

4. Prawo głosu w wyborze KS DZJ mają wszyscy czynni (z aktualną licencją PZJ lub FEI) 
sędziowie jeździectwa należący do DZJ. 

5. Ważny głos można oddać jedynie poprzez osobiste uczestnictwo w Walnym Zebraniu 
Wyborczym Sędziów DZJ.  

6. Kandydaci do KS DZJ zgłaszani i wybierani są spośród sędziów obecnych na Walnym 
Zebraniu Wyborczym Sędziów. W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób, odbywa się 
głosowanie, przy czym do składu KS wchodzi 5 osób z otrzymaną największą liczbą 
głosów. W razie równej liczby głosów, następuje dogrywka pomiędzy sędziami z taką 
samą liczbą głosów. Jeśli w dogrywce sędziowie nadal otrzymają taką samą liczbę 
głosów, decyduje głos aktualnie sprawującego funkcję przewodniczącego KS DZJ. 

7. Na wniosek co najmniej dwóch osób głosowanie może zostać przeprowadzone tajnie.  
8. KS DZJ  spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

oraz sekretarza przeprowadzając głosowanie w swoim składzie. 
9. W przypadku rezygnacji jednego z członków KS DZJ w trakcie trwania kadencji, KS DZJ 

ma prawo do samodzielnego uzupełnienia składu KS DZJ spośród sędziów 
zarejestrowanych w DZJ.  

 



 
§ 4 

 
Zadania KS DZJ 

 
1. KS DZJ swoje zadania realizuje na terenie DZJ zgodnie z obowiązującymi regulaminami 

oraz przepisami PZJ, w oparciu o sporządzony roczny plan pracy.  
2. Plan pracy KS DZJ sporządza KS DZJ do dnia 31 stycznia każdego roku. 
3. Działalnością KS DZJ kieruje Przewodniczący KS DZJ.  

 

§ 5 
 

Obowiązki Przewodniczącego KS  DZJ 
 
 

1. Do obowiązków Przewodniczącego KS DZJ należy m. in.: 
1.1 Zwoływanie posiedzeń KS nie mniej niż dwa razy w roku, według ustalonego 

terminarza.  
1.1.1 Posiedzenia zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem 

Przewodniczący KS DZJ przesyłając członkom minimum 7 dni przed 
terminem posiedzenia zawiadomienie, przewidywany porządek 
dzienny posiedzenia oraz ewentualnie materiały potrzebne do 
przygotowania dyskusji. W posiedzeniu KS DZJ mogą brać udział 
zaproszeni członkowie Zarządu DZJ oraz goście. 

1.1.2 Posiedzenia KS DZJ są protokołowane przez Sekretarza lub inną 
wyznaczoną osobę. Protokół powinien zawierać kolejny numer, 
datę posiedzenia, nazwiska członków KS DZJ obecnych na 
posiedzeniu oraz innych osób obecnych, porządek obrad, 
streszczenie dyskusji, treść podjętych wniosków lub uchwał, osobę 
odpowiedzialną za realizację i datę realizacji oraz wyniki głosowania. 
Protokół z zebrania KS DZJ podpisuje przewodniczący obrad i osoba 
protokołująca. 

1.1.3 Głosowanie przyjętych propozycji i uchwał odbywa się zwykłą 
większością głosów. Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, 
decyduje głos przewodniczącego. 

1.2 Zwoływanie posiedzeń KS DZJ w sprawach pilnych. 
1.2.1 Posiedzenia KS DZJ w sprawach pilnych mogą odbywać się online za 
pomocą tele/video konferencji, o ile członkowie KS DZJ wyrażą taką zgodę. 

1.3 Przewodniczenie obradom KS DZJ.  
1.4 Realizowanie planu pracy KS DZJ.  
1.5 Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy KS DZJ.  

2. Przewodniczący KS DZJ ma prawo do:  
2.1 Uczestniczenia w posiedzeniach zarządu, reprezentując KS DZJ. 
2.2 Składania wniosków do prezesa DZJ w imieniu KS DZJ.  

 



 § 6 
 

Zasady zatwierdzania propozycji zawodów jeździeckich 
 

1. KS DZJ zatwierdza obsady sędziowskie ujęte w propozycjach zawodów jeździeckich, 
wpisanych do kalendarza DZJ. 

2. Na zatwierdzenie przesłanych przez organizatora propozycji, KS DZJ ma 5 dni 
roboczych.  

3. KS DZJ może zgłaszać uwagi do nadesłanych propozycji także w kwestiach innych niż 
obsady sędziowskie. 

  

  

  
 
 
 
 
 
  

  
 


