Regulamin Dyscyplinarny
Polskiego Związku Jeździeckiego
(projekt)
Na podstawie §45 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego uchwala się co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Przepisy Regulaminu stosuje się wobec zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, komisarzy,
gospodarzy toru, delegatów technicznych, lekarzy weterynarii i innych osób współpracujących ze
Związkiem, podlegających jurysdykcji organów dyscyplinarnych PZJ.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione
naruszenia przepisów Statutu i Regulaminu dyscyplinarnego PZJ i innych aktów prawa
wewnętrznego Związku, przepisów FEI, przepisów dotyczących ruchu olimpijskiego oraz
stosownych przepisów krajowych i międzynarodowych powszechnie obowiązujących.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za
niepodporządkowanie się uchwałom, orzeczeniom i decyzjom statutowych władz Związku lub ich
agend, umocowanych na podstawie przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego.
4. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad fair
play we współzawodnictwie sportowym oraz za zachowania niegodne zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów, komisarzy, gospodarzy toru, delegatów technicznych, lekarzy weterynarii i
innych osób współpracujących ze Związkiem, podlegających jurysdykcji organów dyscyplinarnych
PZJ.
5. Odpowiedzialności na podstawie ust. 4 podlegają wszystkie osoby w nim wymienione również w
przypadku gdy naruszenie zasad fair play lub niegodne zachowanie nie narusza przepisów
wymienionych w ust. 2 oraz uchwał, orzeczeń i decyzji statutowych władz Związku określonych w
ust. 3.
6. Przepisy Regulaminu dają podstawę do wszczęcia wobec członka PZJ procedury ograniczającej lub
pozbawiającej go praw członkowskich.
7. Prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu
nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.
8. Postępowanie dyscyplinarne wobec rzecznika dyscyplinarnego i sędziego sądu

dyscyplinarnego prowadzi sąd dyscyplinarny. Od orzeczeń sądu dyscyplinarnego
wydanych w pierwszej instancji wobec rzecznika dyscyplinarnego i sędziego sądu
dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do innego składu 3 sędziów tego sądu. Przepisy §
17 stosuje się odpowiednio.

§ 2.
1. Organami dyscyplinarnymi PZJ są:
a) Rzecznik Dyscyplinarny
b) Sąd Dyscyplinarny.
2. Zarząd PZJ wykonuje władzę dyscyplinarną wobec członków PZJ poprzez statutową kompetencję
do ograniczania lub pozbawiania ich praw członkowskich.
3. Zarząd PZJ wykonuje uprawnienia, o których mowa w § 24 niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Kary i zasady ich stosowania

1.
2.
3.
4.

§ 3.
Kary dyscyplinarne są wyszczególnione w Statucie PZJ.
Kary dyscyplinarne wymierzają statutowe organy dyscyplinarne.
Obok kary zasadniczej może być orzeczona kara dodatkowa.
W razie zbiegu przewinień dyscyplinarnych orzeka się łączną karę zasadniczą.

§ 4.
1. Organy dyscyplinarne PZJ mogą wymierzać następujące kary zasadnicze:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) czasowe lub bezterminowe pozbawienie praw przysługujących obwinionemu z mocy ustawy
o sporcie, statutu Związku lub innych przepisów Związku ze szczególnym uwzględnieniem:
a) pozbawienia licencji;
b) zakazu organizowania zawodów;
c) wykluczenia z kadry narodowej;
d) pozbawienia tytułu mistrza lub wicemistrza Polski lub zdobywcy pucharu Polski;
e) dyskwalifikacji;
f) zakazu reprezentowania polskiego jeździectwa na zawodach międzynarodowych;
g) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego;
h) zakazu pełnienia funkcji;
4) karę pieniężną.
2. Organy dyscyplinarne PZJ mogą wymierzać następujące kary dodatkowe:
1) karę pieniężną,
2) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na
oficjalnej stronie internetowej PZJ.
3. Organy dyscyplinarne mogą wnioskować do uprawnionych władz Związku o pozbawienie
członkostwa Związku i członkostwa honorowego.

1.
2.
3.
4.
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§ 5.
Karę czasowego pozbawienia praw wymierza się w miesiącach lub latach, a także poprzez zakaz
uczestniczenia w konkretnych przedsięwzięciach sportowych, podlegających przepisom PZJ.
Wykonanie kary czasowego pozbawienia praw może być zawieszone na czas od 6 do 24 miesięcy,
jeśli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.
Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeśli w czasie jej zawieszenia ukarany popełni nowe,
podobne przewinienie, albo będzie uporczywie naruszał zasady etyki sportowej.
O zawieszeniu lub wykonaniu zawieszonej kary decyduje organ dyscyplinarny, który ją
prawomocnie orzekł.
Niewykonanie prawomocnego skazującego orzeczenia organu dyscyplinarnego PZJ skutkuje
odmową wydania przez PZJ certyfikatów i licencji oraz potwierdzenia innych uprawnień, o które
ukarany się ubiega.

§ 6.
Kary pieniężne – zasadnicze i dodatkowe – orzekane są wysokości od 500,00zł. (pięćset złotych) do
10000,00zł. (dziesięciu tysięcy złotych), a w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych i
kontroli leczenia koni PZJ od 1.000,00zł. (tysiąc złotych) do 20.000,00zł.(dwudziestu tysięcy złotych).

§ 7.
1. Prawomocnie orzeczona kara może być darowana w całości lub w części przez organ
dyscyplinarny, który ją nałożył, jeśli przemawia za tym postawa ukaranego.
2. Uprawnionym do wnioskowania o darowanie kary jest ukarany.
§ 8.
1. Kary darowane oraz kary wykonane ulegają zatarciu po upływie trzech latach liczonych od daty
ich darowania lub wykonania.
2. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi rejestr kar orzeczonych i uwzględnia w nim przebieg ich
wykonania.
§ 9.
Organ dyscyplinarny wymierza karę surowszą, jeśli w okresie określonym w par. 8, ust. 1 ukarany
dopuścił się kolejnego przewinienia.

Rozdział III
Środki zapobiegawcze

1.

2.

3.
4.
5.

§ 10.
Wobec podmiotów wymienionych w par. 1, ust. 1 Regulaminu rzecznik dyscyplinarny może
zastosować środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach im przysługujących z mocy
statutu PZJ lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych.
Środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia stosuje się w przypadkach niecierpiących zwłoki,
gdy wymaga tego dobro sportu, a także zabezpieczenie dalszego prawidłowego toku
postępowania.
Na postanowienie o zawieszeniu przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego.
Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ Sąd Dyscyplinarny PZJ może przedłużyć okres
zawieszenia jako środka zapobiegawczego.
Łączny okres zawieszenia stosowany w tej samej sprawie wobec tej samej osoby nie może być
dłuższy niż czas postępowania oraz nie może przekroczyć dwunastu miesięcy bez względu na czas
postępowania.

6. Od postanowienia sądu dyscyplinarnego przedłużającego okres zawieszenia, doręczanego

z urzędu osobie zawieszonej, przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego. Zażalenie
wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia. Zażalenie jest wolne od opłat.
Sąd dyscyplinarny rozpatruje zażalenie w innym składzie.
7. Okres zawieszenia jest zaliczany na poczet kar wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 3. a-c i f-h.
§ 11.
Organ dyscyplinarny może uchylić zawieszenie, gdy uzna, iż ustały przyczyny jego zastosowania.
Rozdział IV
Zasady postępowania dyscyplinarnego
§ 12.
1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia Dyscyplinarnego, rzecznik
dyscyplinarny niezwłocznie wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie wszczyna się
postanowieniem, które zostaje doręczone obwinionemu i pokrzywdzonemu – o ile ten występuje
w sprawie. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.

2. W trakcie postępowania rzecznik dyscyplinarny przeprowadza dowody z dokumentów, wyjaśnień
obwinionego, przesłuchania świadków i pokrzywdzonych, opinii biegłych, oględzin i innych
środków dowodowych, pozwalających na wszechstronne zbadanie okoliczności sprawy.
3. Pokrzywdzeni, świadkowie, biegli są wzywani do stawiennictwa listami poleconymi za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego profesjonalnego doręczyciela.
4. Rzecznik dyscyplinarny może zastosować pieniężną karę porządkową wobec świadka, który nie
stawia się na wezwanie. Kara nie może być wyższa niż 500,00 zł. Rzecznik uchyla ją w razie
usprawiedliwienia niestawiennictwa.
5. Obwiniony i pokrzywdzony mogą składać wnioski dowodowe.
6. Po zebraniu materiału dowodowego rzecznik dyscyplinarny sporządza akt obwinienia, zapoznaje z
nimi obwinionego i pokrzywdzonego, przeprowadza posiedzenie dyscyplinarne i wydaje
orzeczenie, rozstrzygające sprawę w pierwszej instancji.
7. Posiedzenia dyscyplinarne odbywają się z udziałem obwinionego i w razie ustanowienia - jego
pełnomocnika oraz pokrzywdzonego i w razie ustanowienia – jego pełnomocnika.
8. Obwiniony i jego pełnomocnik są wzywani do stawiennictwa na posiedzenie za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub innego profesjonalnego doręczyciela za zwrotnym poświadczeniem odbioru
wezwania i pod rygorem pominięcia wyjaśnień obwinionego w razie jego nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa.
9. Stawiennictwo obwinionego lub/i jego pełnomocnika nie jest obowiązkowe.
10. Wyjaśnienia obwinionego mogą być przyjęte na piśmie lub bezpośrednio do protokołu, natomiast
zeznania świadków i pokrzywdzonego winny być złożone bezpośrednio do protokołu.
11. W razie przyznania się obwinionego do zarzucanego mu przewinienia i złożenia przez
obwinionego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze, rzecznik dyscyplinarny wymierza
orzeczeniem kończącym postępowanie karę odpowiednio złagodzoną.
§ 13.
1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, jeśli od dnia popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego upłynęły 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeśli nie zostało zakończone w pierwszej instancji w
terminie 24 miesięcy od jego wszczęcia przez rzecznika dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku naruszenia przepisów antydopingowych lub kontroli leczenia koni, przepisy ust. 1 i
ust. 2 stosuje się, jeżeli od dnia naruszenia przepisów antydopingowych lub kontroli leczenia koni
upłynęło 36 miesięcy.
4. Wszczęcie postępowania karnego lub postępowania o wykroczenia w tej samej sprawie i
przeciwko temu samemu sprawcy, co sprawa i osoba obwinionego, przerywa bieg okresów
wymienionych w ust. 1 i 2.
5. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza, jeśli przeciwko tej samej
osobie i o to samo przewinienie jest prowadzone postępowanie przez organa dyscyplinarne
członka zwyczajnego Polskiego Związku Jeździeckiego.
6. W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny może przekazać sprawę do wyjaśnienia i
rozpoznania organom dyscyplinarnym członków zwyczajnych PZJ.
§ 14.
1. Postępowanie dyscyplinarne sądu dyscyplinarnego wszczyna się postanowieniem
przewodniczącego sądu.
2. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie 3 osobowym.
3. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego powołuje do każdej sprawy zespół orzekający i wyznacza
przewodniczącego składu.
4. Orzeczenia sądu dyscyplinarnego zapadają zwykła większością głosów. Żaden z sędziów nie może
wstrzymać się od głosu.

§ 15.
1. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje sprawę na rozprawie z udziałem rzecznika dyscyplinarnego,
obwinionego i/lub jego pełnomocnika oraz – o ile w postępowaniu występuje – z udziałem
pokrzywdzonego i/lub jego pełnomocnika.
2. Rzecznik dyscyplinarny jest powiadamiany o posiedzeniu drogą służbową, a jego obecność na
rozprawie jest obowiązkowa.
3. Obwiniony i jego pełnomocnik oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik są wzywani do
stawiennictwa na posiedzenie pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego
profesjonalnego doręczyciela za zwrotnym poświadczeniem odbioru i pod rygorem pominięcia
wyjaśnień obwinionego lub zeznań pokrzywdzonego w razie nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa na rozprawie tych osób.
4. Wyjaśnienia obwinionego oraz zeznania świadków i pokrzywdzonego winny być złożone
bezpośrednio na posiedzeniu sądu, przy czym w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa
na posiedzeniu sądu obwinionego, świadków oraz pokrzywdzonego, sąd może odczytać na
posiedzeniu sądu wyjaśnienia obwinionego oraz zeznania świadków, oraz zeznania
pokrzywdzonego złożone na piśmie lub do protokołu przed rzecznikiem dyscyplinarnym.
5. Przepis ust. 4 stosuje się również dla innych niż wymienione w ust. 4 osób uczestniczących w
postepowaniu dyscyplinarnym np. biegłych.
§ 16.
1. Rozstrzygnięcia organów dyscyplinarnych zapadają w formie orzeczeń i postanowień.
2. Orzeczenia kończą postępowanie w sprawie rozstrzygnięciem co do winy sprawcy i ewentualnej
kary.
3. Postanowienia mogą kończyć postępowanie w sprawie lub zawierać inne rozstrzygnięcia.
4. Rzecznik dyscyplinarny sporządza uzasadnienia na piśmie wszystkich swoich rozstrzygnięć, od
których przysługuje odwołanie lub zażalenie.
5. Sąd dyscyplinarny sporządza z urzędu na piśmie uzasadnienie rozstrzygnięć w terminie 30

dni od dnia ich wydania.

§ 17.
1. Od orzeczeń wydanych przez rzecznika dyscyplinarnego, kończących postępowanie w sprawie,
przysługuje obwinionemu i pokrzywdzonemu odwołanie do sądu dyscyplinarnego.
2. Odwołanie do sądu dyscyplinarnego składa się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego na
piśmie, listem poleconym lub bezpośrednio w siedzibie organu pierwszej instancji, w terminie 14
dniu od daty otrzymania odpisu zaskarżonego orzeczenia (postanowienia) wraz z jego
uzasadnieniem. Do odwołania należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty odwoławczej.
3. W terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania, rzecznik dyscyplinarny przekazuje
odwołanie wraz z aktami sprawy sądowi dyscyplinarnemu oraz pisemną informacją o zachowania
lub nie zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 i wniesieniu lub nie wniesieniu opłaty
odwoławczej.
4. Opłata odwoławcza wynosi 500,00 zł i płatna jest w biurze Związku albo na konto bankowe PZJ.
5. Odwołanie wniesione po upływie 14 dniowego terminu lub bez dowodu uiszczenia opłaty
odwoławczej zostanie odrzucone postanowieniem przewodniczącego sądu dyscyplinarnego.
6. Termin do złożenia odwołania może być przywrócony, jeśli odwołujący się usprawiedliwi zwłokę i
uprawdopodobni, że zwłoka powstała bez jego winy, bądź bez winy jego pełnomocnika oraz uiści
opłatę odwoławczą.
7. Kopię odwołania Rzecznik dyscyplinarny przekazuje do wiadomości sekretarza generalnego
(dyrektora biura) PZJ.
8. Powyższe zasady stosuje się do postanowień z zastrzeżeniem siedmiodniowego terminu na
złożenie zażalenia. Od zażalenia nie pobiera się opłaty.

§ 18.
1. Odwołujący się winien wskazać zarzuty stawiane zaskarżonemu rozstrzygnięciu i podać czego się
domaga.
2. Odwołujący się może złożyć wnioski dowodowe, jeśli wykaże, iż było to niemożliwe w
postępowaniu w pierwszej instancji.
§ 19.
1. Sąd dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy lub o zmianie zaskarżonego orzeczenia w całości
lub w części.
2. Sąd dyscyplinarny może uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę rzecznikowi do
ponownego rozpatrzenia.
3. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego PZJ kończących postępowanie w sprawie przysługuje

skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie
Olimpijskim wnoszona w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
4. Czternastodniowy termin do wniesienia skargi do Trybunału biegnie od daty doręczenia
odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 20.
1. Sąd dyscyplinarny opracuje i uchwali regulamin sądu dyscyplinarnego.
2. Rzecznik dyscyplinarny opracuje projekt regulaminu postępowania rzecznika dyscyplinarnego.
Regulamin ten wymaga zatwierdzenia w formie uchwały przez sąd dyscyplinarny.
3. Orzeczenia kończące postępowania w pierwszej i drugiej instancji przekazywane są do
wiadomości i stosowania zarządowi PZJ i sekretarzowi generalnemu PZJ (odp. dyrektorowi biura).

§ 21.
Siedzibą rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego jest siedziba Polskiego Związku
Jeździeckiego.
§ 22.
1. Wynagrodzenie członków zespołów orzekających za każde posiedzenie ustala się w wysokości
1/25 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za m-c grudzień roku poprzedniego,
ogłaszane przez Prezesa GUS.
2. Wynagrodzenie przewodniczącego zespołu orzekającego powiększa się o 50% w stosunku do
wynagrodzenia członków zespołu. Członkom zespołu orzekającego przysługuje również zwrot
kosztów dojazdu na posiedzenie / rozprawę na zasadach przyjętych w PZJ.
§ 23.
Pełną obsługę organów dyscyplinarnych zapewnia Biuro PZJ. Wydatki rzecznika dyscyplinarnego i
sądu dyscyplinarnego pokrywa się z budżetu PZJ.
§ 24
1. Zarząd PZJ określa uprawnienia dyscyplinarne komisji sędziowskich na jeździeckich zawodach
sportowych w przepisach ogólnych PZJ.
2. Zarząd PZJ uchwala w stosownych regulaminach uprawnienia dyscyplinarne kierowników i
trenerów w trakcie zgrupowań sportowych, organizowanych przez PZJ.
3. Zarząd PZJ uchwala w stosownych regulaminach uprawnienia dyscyplinarne szefów i trenerów
oficjalnych ekip, startujących w zawodach międzynarodowych w kraju i zagranicą.

4. Zarząd PZJ jest uprawniony do stosowania wobec zawodników – członków kadry narodowej czasowego zawieszenia członkostwa w kadrze narodowej z powodów dyscyplinarnych, na okres
do rozpatrzenia sprawy przez organ dyscyplinarny w pierwszej instancji.
5. Zarząd PZJ uchwala przepisy antydopingowe oraz kontroli leczenia koni na zawodach sportowych
rozgrywanych zgodnie z przepisami PZJ, w tym rodzaje kar stosowanych w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych oraz kontroli leczenia koni.

1.
2.
3.
4.

§ 25.
Do spraw, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Postępowania Karnego.
Prawo interpretacji przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne przysługuje sądowi
dyscyplinarnemu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez walny zjazd delegatów PZJ .
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu dyscyplinarnego, traci moc dotychczas
obowiązujący Regulamin dyscyplinarny.

