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REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW 
Tekst ujednolicony1 

 

 

 

 

 

Zaktualizowano i zatwierdzono w roku 2017 

1 Uwzględnia zmiany wprowadzone do tekstu pierwotnego uchwałami Rady Nr 2/2011 z 20 lutego 2011 r. i Nr 2/2012 z 11 
lutego 2012 r. w sprawie zmian Regulaminu Sekcji Sędziów PFO. 

2  OMJ (Ordre des Juges Mondial de la C.O.M.) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów - Ekspertów COM. 

3 Uwzględnia zmiany wprowadzone do tekstu pierwotnego uchwałami Walnych Zebrań Sędziów; Uchwała WZS nr.1/2012, 
Uchwała WZS nr.2/2012, Uchwała WZS nr.5/2012, Uchwała WZS nr.2/2016, Uchwała WZS nr.3/2016, 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.
3
Kolegium Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej, zwaną dalej „Kolegium Sędziów”, działa zgodnie z 

postanowieniami uchwał Walnych Zebrań Delegatów, w tym zwłaszcza Statutu Polskiej Federacji 
Ornitologicznej oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 

§2. Kolegium Sędziów powołuje i odwołuje, a także opracowuje i uchwala dla niego regulamin, Rada Polskiej 
Federacji Ornitologicznej.  

§3. Kolegium Sędziów tworzą członkowie zwyczajni stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji 
Ornitologicznej, zwanej dalej „Federacją” lub w skrócie „PFO”, posiadający ważne uprawnienia sędziowskie 
nadane przez Zarząd Kolegium Sędziów. 

Rozdział 2 

Cele i środki działania 3Kolegium Sędziów 
 

§4. Celem działania Kolegium Sędziów jest:  

1. Ocena ptaków zgodnie ze standardami Światowej Konfederacji Ornitologicznej (COM) i PFO;  

2.  Szkolenie sędziów i kandydatów na sędziów;  

3. Popularyzowanie standardów oceniania ptaków wśród hodowców.  

 

§5. 3Kolegium Sędziów realizuje swoje cele przez: 

1. Sprawiedliwą, praktyczną ocenę ptaków zgłaszanych do konkursów;  

2. Monitorowanie i ocenianie pracy sędziów; 

3. Monitorowanie i aktualizowanie standardów COM związanych z oceną i wystawami ptaków; 

4. Współpracę z Sekcją ds. COM i OMJ2;  

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń sędziów i kandydatów na sędziów;  

6. Opracowywanie planów i programów szkoleń;  

7. Przygotowywanie materiałów do szkolenia sędziów i kandydatów na sędziów; 

8. Wnioskowanie do władz Federacji o nagradzanie sędziów za szczególne zasługi w działalności sędziowskiej 
oraz dyscyplinowanie tych sędziów, którzy niewłaściwie wykonują swoje obowiązki.  

Rozdział 3 

Członkowie 3Kolegium Sędziów 
 

§6. Członkowie 
3
Kolegium Sędziów dzielą się na: 

1. Sędziów PFO, zwanych dalej „sędziami czynnymi” z zachowaniem obowiązków i praw3;  

2. Sędziów Honorowych PFO z zachowaniem praw3;  

3. Sędziów wspierających z głosem doradczym; 

 

§7. Sędzią PFO może być obywatel polski, będący członkiem zwyczajnym stowarzyszenia zrzeszonego w 
Federacji, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.  
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§8.1. Tytuł Sędziego Honorowego PFO nadawany jest sędziemu przez Walne Zebranie Sędziów za wybitne 
zasługi w działalności sędziowskiej. Wniosek o nadanie tytułu Sędziego Honorowego PFO może złożyć każdy 
członek Kolegium Sędziów lub Rada Federacji.  

§8.2. Warunki i tryb nadawania sędziemu tytułu Sędziego Honorowego PFO określa regulamin opracowany 
przez Zarząd Kolegium Sędziów i zatwierdzony przez Walne Zebranie Sędziów. (Załącznik Nr.3/2012)

3
. 

 

§9 Z chwilą rezygnacji sędziego z członkostwa w stowarzyszeniu zrzeszonym w Federacji wygasają 
automatycznie jego uprawnienia do oceny ptaków. O fakcie rezygnacji sędziego z członkostwa w 
stowarzyszeniu, zarząd stowarzyszenia powiadamia pisemnie Prezesa Zarządu Kolegium Sędziów. 

 

§10.1 Sędzia może zostać wykluczony z Kolegium Sędziów. Wykluczenie może być spowodowane tylko przez 
ważny powód. 

 §10.2 Powodem wykluczenia sędziego z Kolegium Sędziów może być w szczególności: 

a) Naruszenie przepisów prawa;  

b) Nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez Kolegium Sędziów lub Zarząd Kolegium Sędziów; 

c) Spowodowanie szkody dla interesów i celów Kolegium Sędziów,  poprzez niegodne sędziego słowa i 
czyny. 

§10.3 Z wnioskiem o wykluczenie sędziego z 
3
Kolegium Sędziów może zwrócić się członek Rady Federacji, 

zarząd zrzeszonego stowarzyszenia i każdy sędzia. Uzasadniony wniosek składa się na piśmie do Zarządu 
3Kolegium Sędziów, co najmniej na miesiąc przed dniem Walnego Zebrania Sędziów. 

§10.4 Zarząd 3Kolegium Sędziów zapoznaje z wnioskiem o wykluczenie sędziego, którego wniosek dotyczy, co 
najmniej na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem Sędziów. 

§10.5 Sędzia w sprawie, którego złożono wniosek o wykluczenie z Kolegium Sędziów ma prawo do pisemnego 
ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów. Pismo w tej sprawie może być złożone do Zarządu Kolegium 
Sędziów najpóźniej na trzy dni przed dniem Walnego Zebrania Sędziów.  

§10.6 W czasie rozpatrywania przez Walne Zebranie Sędziów wniosku o wykluczenie sędziego, ma on prawo do 
ustnego udzielenia dodatkowych wyjaśnień oraz odpowiadania na zadawane mu pytania. 

§10.7 Wniosek o wykluczenie sędziego z Kolegium Sędziów może być rozpatrywany przez Walne Zebranie 
Sędziów bez jego obecności. Decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku Walne Zebranie Sędziów podejmuje w 
głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu, powtarza się je aż do 
skutku. Decyzja Walnego Zebrania Sędziów o wykluczeniu sędziego z Kolegium Sędziów nabiera mocy z chwilą 
podjęcia. 

§10.8 Wykluczony sędzia ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Walnego Zebrania Sędziów do 
Walnego Zebrania Delegatów PFO. Odwołanie powinno być uzasadnione i przekazane do Rady Federacji w 
ciągu miesiąca od podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Sędziów. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów jest 
ostateczna.  

§10.9 Jeżeli Walne Zebranie Sędziów nie podjęło decyzji o dożywotnim wykluczeniu sędziego z Kolegium 
Sędziów, to po siedmiu latach od chwili wykluczenia były sędzia może przystąpić ponownie do egzaminu 
sędziowskiego. Po jego zdaniu i spełnieniu warunków, o których mowa w § 7, były sędzia staje się ponownie 
sędzią PFO. 

Rozdział 4 

Władze i organizacja Kolegium Sędziów 
 

§ 11.1.Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym Rady Federacji. 

§ 11.2. Prezes Zarządu Kolegium Sędziów podlega bezpośrednio Prezydentowi Rady  

§ 11.3. Ogólny nadzór nad działalnością Kolegium Sędziów sprawuje Prezydent PFO.  
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§ 11.4. 
3
Prezydent PFO, o którym mowa w ust. 3, ma prawo uczestniczenia z urzędu z głosem doradczym w 

Walnych Zebraniach Sędziów oraz posiedzeniach Zarządu Kolegium Sędziów. Jeżeli Prezydent jest sędzią, to ma 
prawo głosowania zarówno podczas posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów jak i Walnego Zebrania Sędziów. 

 

§ 12.1. Wewnętrznymi władzami Kolegium Sędziów są: 

§ 12.2. Walny Zebranie Sędziów;  

 § 12.3. Zarząd  

 

§ 13. W strukturze organizacyjnej Kolegium Sędziów wyróżnia się; (załącznik Nr.1) 

§ 13.1. Zarząd;  

§ 13.2. Sędziów Technicznych;  

§ 13.3. Sędziów.  

 

Rozdział 5 

Walne Zebranie Sędziów 
 

§ 14.1. Walne Zebranie Sędziów, zwane dalej w skrócie „WZS”, odbywa się raz w roku w terminie wyznaczonym 
w okresie od 1września do 31 grudnia. 

§ 14.2. W WZS udział biorą obowiązkowo wszyscy członkowie Kolegium Sędziów. W WZS mogą uczestniczyć 
członkowie Rady Federacji i Komisji Kontroli Wewnętrznej oraz goście zaproszeni przez Zarząd Kolegium 
Sędziów. Głos stanowiący mają sędziowie czynni i Sędziowie Honorowi. Pozostali uczestnicy WZS mają głos 
doradczy.  

 

§ 14.3. O terminie, miejscu i porządku obrad WZS Zarząd Kolegium Sędziów powiadamia wszystkich sędziów, co 
najmniej na 14 dni przed terminem WZS.  

 § 15. Do kompetencji WZS należy: 
1. Wytyczanie kierunków działania Kolegium Sędziów oraz wypracowanie wniosków do pracy w kolejnym 

roku;  

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Kolegium Sędziów i  Komisji Technicznej;  

3. Ocenianie pracy poszczególnych sędziów w minionym roku; (Załącznik nr. 4) 

4. Zatwierdzanie regulaminu nadawania tytułu Sędziego Honorowego;  

5. Rozpatrywanie wniosków o nadanie tytułu Sędziego Honorowego oraz złotej i srebrnej odznaki 
Zasłużonego Sędziego PFO; 

6. Rozpatrywanie wniosków o wykluczenie sędziego z Kolegium Sędziów;  

7. Rozpatrywanie innych wniosków zgłoszonych przez Radę PFO, Zarząd Kolegium Sędziów oraz 
poszczególnych sędziów;  

8. Wybieranie na czteroletnią kadencję, z zastrzeżeniem § 18, Zarządu Kolegium Sędziów; 

9. Występowanie z wnioskami do Rady PFO, o nagrody i wyróżnienia dla sędziów; 

§ 16. Kadencja Zarządu i wybory 
§ 16.1 Sprawozdawczo-Wyborcze WZS odbywają się, co cztery lata; 

§ 16.2. Prezesa Zarządu Kolegium Sędziów wybiera się oddzielnie w pierwszej kolejności. 

§ 16.3. Po wybraniu Prezesa Kolegium Sędziów wybiera się pozostałych członków Zarządu Kolegium Sędziów, 
oddzielnie na każdą funkcję. 
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§ 17. WZS przewodniczy z urzędu Prezes Zarządu Kolegium Sędziów lub osoba go zastępująca. W razie 
nieobecności na WZS członków Zarządu Kolegium Sędziów obradom przewodniczy sędzia najstarszy stażem 
sędziowskim wybrany spośród uczestników zebrania. 

§ 17.1. Głosowania podczas WZS odbywają się zasadniczo w sposób jawny. Utajnienie głosowania może 
nastąpić po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie złożonego do przewodniczącego WZS lub przez sędziego.  

§ 17.2. Decyzje i postanowienia WZS przyjmowane są, z zastrzeżeniem pkt 4, zwykłą większością głosów 
sędziów obecnych na zebraniu. Dla ważności głosowania wymagana jest obecność, co najmniej jednej trzeciej 
sędziów czynnych tworzących Kolegium Sędziów. 

§ 17.3. Postanowienie WZS o nadaniu sędziemu tytułu Sędziego Honorowego PFO oraz złotej odznaki Zasłużony 
Sędzia PFO wymaga głosowania za wnioskiem, co najmniej czterech piątych sędziów obecnych na WZS. Dla 
ważności tego głosowania wymagana jest obecność na WZS ponad połowy sędziów czynnych tworzących 
Kolegium Sędziów. 

Rozdział 6 
 

Zarząd Kolegium Sędziów 
 

§ 18. Członkami Zarządu Kolegium Sędziów, zwanego dalej „Zarządem”, mogą być jedynie czynni sędziowie, 
także posiadający tytuł Sędziego Honorowego PFO. 

 

§ 19. Zarząd składa się z trzech osób:   

§ 19.1. Prezesa;   

§ 19.2. Sekretarza;   

§ 19.3. Skarbnika.  

§ 20. Do kompetencji Zarządu należy: 
1.  Reprezentowanie Kolegium Sędziów na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu; 

2.  Kierowanie działalnością Kolegium Sędziów;  

3. Wykonywanie uchwał i decyzji władz Federacji i Kolegium Sędziów oraz postanowień niniejszego 
regulaminu;  

4. Współpracowanie z Sekcją ds. COM i OMJ;  

5. Organizowanie szkoleń sędziów i kandydatów na sędziów;  

6. Opracowywanie planów i programów szkoleń;  

7. Nadawanie i zawieszanie uprawnień sędziowskich;  

8. Wnioskowanie do Prezydenta o zatwierdzenie standardów ptaków i kart ocen;  

9. Popularyzowanie wśród hodowców wiedzy o obowiązujących standardach hodowlanych i ocenianiu 
ptaków; 

10. Prowadzenie ewidencji sędziów PFO, wydanych im legitymacji i pieczątek oraz wręczonych odznak 
wyróżniających; 

11. Opracowywanie rocznych planów pracy Kolegium Sędziów oraz sprawozdań ze swej działalności; 

12. Wydawanie sędziom zleceń na ocenianie ptaków w konkursach PFO;  

13. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych Kolegium Sędziów;  

14. Wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym regulaminie.  

 

§ 21. Szczegółowe zadania członków Zarządu określa Prezes Zarządu w ciągu 14 dniu od chwili wyborów, a 
zatwierdza Prezydent Rady Federacji, o którym mowa w § 11 ust. 3. 
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Rozdział 7 

Sekcje Kolegium Sędziów 
 

§ 22. W Kolegium Sędziów wyróżnia się sekcje, zwanej dalej „Sekcjami”, członkami mogą być jedynie sędziowie.  

1. Sekcja kanarków śpiewających A, B, C;  

2. Sekcja kanarków kolorowych D;  

3. Sekcja kanarków kształtnych E;  

4. Sekcja egzotyki F;  

5. Sekcja fauny europejskiej G;  

6. Sekcja hybrydy H;  

7. Sekcja papug IJKLMN;  

8. Sekcja gołąbków i przepiórek OP;  

 

§ 23. Za poszczególne sekcje odpowiada Sędzia Techniczny: 

§ 23.1 Sędziów Technicznych powołuje Prezes KS przy akceptacji WZS. Podlegają oni bezpośrednio Prezesowi. 

 

§ 24. Do kompetencji Sędziów Technicznych należy: 

1. Opracowywanie wzorców ptaków;  

2. Opracowywanie i aktualizowanie kart ocen ptaków;  

3. Opracowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla sędziów, kandydatów na sędziów i 
hodowców.  

Rozdział 8 
 

Komisje Kolegium Sędziów 
§25. Komisje powołuje Prezes Kolegium Sędziów w zależności od potrzeb: 

1. Komisja egzaminacyjna uprawniona do egzaminowania kandydatów na sędziów. 

2. Komisja techniczna uprawniona do organizacji konkursów. 

3. Komisja weryfikacyjna do zadań specjalnych. 

Rozdział 9 

Sędziowie PFO 
§26.1. Uprawnienia sędziowskie nadawane są przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 3, po ukończeniu przez 
kandydata kursu lub szkolenia organizowanego przez Kolegium Sędziów oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i 
praktycznego.  (załącznik Nr. 2/2012) 

§26.2. Sędziemu, któremu nadano uprawnienia, wręcza się Legitymację Sędziego Polskiej Federacji 
Ornitologicznej. Wzór legitymacji określa Zarząd a zatwierdza Prezydent. 

§26.3. Uprawnienia sędziowskie nadane przez OMJ obywatelom polskim, o których mowa w § 7, są 
honorowane, pod warunkiem, że są członkami zwyczajnymi stowarzyszeń zrzeszonych w PFO. 

§26.4. Na egzaminy sędziowskie organizowane przez OMJ kieruje kandydatów Prezydent na wniosek Zarządu 
Kolegium Sędziów. 
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§27.1. Zasadniczym zadaniem sędziego jest ocenianie ptaków na konkursach zgodnie z obowiązującymi 
standardami COM i PFO. 

§27.2. Podczas konkursu sędzia może w ciągu jednego dnia ocenić:  

a. 64 - 78 kanarków śpiewających;  

b. 100 – 120 kanarków kolorowych lub kształtnych;  

c. 100 - 120 ptaków z grup awifauny europejskiej, egzotyki,  mieszańców i papug, gołąbków i przepiórek;  

§27.3. Decyzja sędziego w kwestii oceny jest ostateczna. W przypadku reklamacji pisemnej Prezes Kolegium 
Sędziów może powołać komisję do zbadania zasadności reklamacji. 

§27.4.  Za świadczone usługi organizator konkursu płaci sędziemu zgodnie z opłatą ustaloną przez Zarząd w 
porozumieniu Radą Federacji. 

§27.5. Sędzia wyznaczony przez Zarząd do oceny ptaków podczas konkursu jest zobowiązany do wykonania 
zlecenia. W przypadkach losowych wyznaczony sędzia może odmówić wykonania zlecenia. O zaistniałej sytuacji 
i jej przyczynach sędzia jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Prezesa Zarządu. 

§28. Do obowiązków sędziego w szczególności należy: 
1. Obiektywizm, rzetelność i etyczne postępowanie w czasie oceniania ptaków podczas konkursów oraz 

sporządzanie wymaganych dokumentów, w tym „Sprawozdania z oceny ptaków”, którego wzór 
określa Zarząd;  

2. Ustawiczne wzbogacanie swojej wiedzy i podwyższanie kwalifikacji sędziowskich, w tym czynne 
uczestniczenie w corocznych warsztatach organizowanych przez Zarząd;  

3. Aktywne uczestniczenie w działalności Kolegium Sędziów oraz w życiu macierzystego stowarzyszenia i 
Federacji, zwłaszcza poprzez przekazywanie hodowcom wiedzy na temat konkursów i wystaw;  

4. Systematyczne aktualizowanie posiadanych standardów ptaków i używanie do  oceny obowiązujących 
kart ocen;  

5. Uczestniczenie w wystawach i pokazach specjalistycznych. 

6. Opłacenie składki członkowskiej z wyjątkiem Sędziów Honorowych. 

 

§29. Sędziowie powinni się wzajemnie wspierać i koleżeńsko traktować. Niedopuszczalne jest używanie 
obraźliwych komentarzy i opinii podważających pracę sędziego przez innych sędziów w obecności hodowców. 

Rozdział 9 

Odznaka Zasłużony Sędzia PFO 
§30. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków sędziego sędzia może być wyróżniony odznaką „Zasłużony 
Sędzia Polskiej Federacji Ornitologicznej”. 

§30.1. Z pisemnym wnioskiem o nadanie sędziemu odznaki ZS PFO mogą wystąpić do WZS, Rada Federacji, 
zarządy stowarzyszeń członkowskich Federacji, władze Kolegium Sędziów lub grupa co najmniej trzech sędziów. 
Wniosek musi być uzasadniony. 

§30.2. Wręczenia odznaki dokonuje się w sposób uroczysty. Wyróżnionemu sędziemu wręcza się także 
legitymację do odznaki. Wzór legitymacji i odznak ZS PFO ustala Zarząd a zatwierdza Prezydent.  

 

§31. Brązową Odznakę ZS PFO nadaje sędziemu Zarząd. Odznakę można nadać po siedmiu latach od otrzymania 
uprawnień sędziowskich. 

 

§32.1. Srebrną i złotą odznakę ZS PFO nadaje sędziemu WZS. 

§32.2. Srebrną Odznakę ZS PFO można nadać po piętnastu latach od otrzymania uprawnień sędziowskich. 

§32.3. Złotą Odznakę ZS PFO można nadać po dwudziestu latach od otrzymania uprawnień sędziowskich. 
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Rozdział 10 

Przepisy szczególne 
§33.1. W sytuacjach wyjątkowych Rada Federacji może w drodze uchwały powołać zarządcę komisarycznego 
Kolegium Sędziów, zwanego dalej zarządcą. 

§33.2. Do wyjątkowych zalicza się sytuacje, w których organy wybieralne i nominowane Kolegium Sędziów nie 
realizują w pełni postanowień niniejszego statutu, a w szczelności, kiedy swoich zadań nie wykonuje Zarząd. 

§33.3. Zarządcę powołuje się na czas określony, nie dłużej jednak niż do czasu zwołania i przeprowadzenia WZS 
w celu wyboru Zarządu na czas do końca kadencji. 

 

§34.1. Chwilą powołania zarządca przejmuje kompetencje Zarządu i Prezesa Zarządu. 

§34.2. Zarządca podlega bezpośrednio Prezydentowi Rady Federacji.  

§34.3. Zarządca, niezwłocznie po powołaniu, jest obowiązany przedstawić Radzie Federacji do zatwierdzenia 
program usunięcia nieprawidłowości w działaniach Kolegium Sędziów. Następnie, co dwa miesiące przedstawia 
jej sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

§35.1. Rada Federacji uchwałę o odwołaniu zarządcy może podjąć w każdym czasie, jeżeli tylko ustaną 
przyczyny jego powołania. 

§35.2. Jeżeli wykonywanie programu naprawczego nie rokuje poprawy działalności, Rada Federacji może 
podjąć uchwałę o rozwiązaniu Kolegium Sędziów. 

 

. 
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Załącznik do Regulaminu Kolegium Sędziów 

Wzór znaku Kolegium Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej 
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Załącznik nr.1 do Regulaminu Kolegium Sędziów 

Struktura organizacyjna Kolegium Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej - 2017 
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Załącznik nr.2 do Regulaminu Kolegium Sędziów 

Warunki nabywania uprawnień i system egzaminacyjny 
 

1. Ukończenie kursu sędziowskiego. 

2. Honorowane uprawnienia COM/OMJ. 

3. Szkolenie eksternistyczne w zakresie teoretycznym i szkolenie praktyczne. 

4. Szkolenie indywidualne u wybitnych promotorów na podstawie zaświadczenia.  

5. Opłata szkoleniowa (wysokość ustala Zarząd KS po analizie kosztów). 

Ad.1 Okresowo, (co 4 lata) organizowany kurs sędziowski na uprawnienia w różnych sekcjach, rzadko 
stosowany ze względów logistycznych i kosztowych. 

Ad.2 Sędzia COM/OMJ wpisujący się do stowarzyszenia PFO może mieć automatycznie nadane uprawnienia 
PFO. 

Ad.3 Wiedzę teoretyczną zdobywamy we własnym zakresie. Praktykę odbywamy na sześciu szkoleniach 
obowiązkowych (może być więcej w zależności od indywidualnych potrzeb). Dwu letni okres szkoleniowy z 
możliwością przedłużenia o rok. 

Ad4. Przy szkoleniu indywidualnym okres szkoleniowy noże ulec skróceniu do trzech szkoleń obowiązkowych. 

 

Egzaminy 

 
W sekcjach ABC; 

Pięć pytań teoretycznych losowanych ze 100, plus po jednym pytaniu od członków komisji i poprawnie wypisana 
karta oceny oraz trzy pozytywne oceny praktyczne. 

W pozostałych sekcjach egzamin można zdawać maksymalnie w dwóch sekcjach zaliczając egzamin teoretyczny i 
praktyczny. 

a. Teoretyczny; pytań 15 punktowanych 3punktami, wynik pozytywny 40 i więcej punktów. 

b. Praktyczny; ocena 3kolekcji i 6 ptaków pojedynczych punktacja jw. 

c. Trzy błędy w nazewnictwie lub w klasie wystawowej eliminują kandydata o ponowne warunki można 
wystąpić po dwóch latach. 

 

 

Załącznik nr.3 do Regulaminu Kolegium Sędziów 

Regulamin nadania Tytuł Honorowego Sędziego PFO 
 

Tytuł Honorowego Sędziego PFO można nadać po 25 latach stażu sędziowskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie sędziowskiej i prace ponad regulaminowe obowiązki. Uchwała WZS nr.1. 
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Załącznik nr.4 do Regulaminu Kolegium Sędziów 
 

System oceny aktywności sędziowskiej 
 

 

Rodzaj czynności Punkty 

Tłumaczenia 3 

Przygotowanie standardów 2-5 

Konsultacja standardów 2 

Szkolenie kandydatów na sędziów 2 

Uczestnictwo w komisjach technicznych i specjalnych 2 

Komisja egzaminacyjna 2 

Wykłady 3 

Obecność na warsztatach 2 

Obecność zebraniach 1 

Obecność WZS 1 

Sędziowania X1 

Sędziowania OMP 2 

Inne prace 1-5 

 

 

Ocena roczna sumy punktów oraz czteroletnia, sędziowie zajmując 3 pierwsze miejsca otrzymują 
nagrody.    

 

 

 

 

 


