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I. POWOŁANIE I SKŁAD KOMISJI  
 

1. Przewodniczący i skład Komisji Jeździectwa Powszechnego PZJ powoływany jest i 
odwoływany uchwałą Zarządu PZJ. 

2. Przewodniczący Komisji Jeździectwa Powszechnego przedstawia Zarządowi PZJ do 
zatwierdzenia skład komisji wraz proponowanym zakresem odpowiedzialności 
poszczególnych członków. 

3. Komisja Jeździectwa Powszechnego składa się minimum z dwóch Członków (w tym 
Przewodniczącego i Sekretarza). 

4. Na wniosek Przewodniczącego Jeździectwa Powszechnego Zarząd może odwołać członka 
komisji z jej składu. 
 
 
II. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI KOMISJI  

 
5. Komisja Jeździectwa Powszechnego działa na podstawie niniejszego Regulaminu Komisji 

Jeździectwa Powszechnego, Przepisów Ogólnych PZJ i Statutu PZJ. 
6. Komisja Jeździectwa Powszechnego sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności 

na Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ i sprawozdanie za okres działalności 
pomiędzy Walnymi Zjazdami Sprawozdawczo-Wyborczymi Delegatów PZJ. W przypadku 
zmiany w ciągu roku lub kadencji Przewodniczącego Komisji dotychczasowy Przewodniczący 
składa sprawozdanie za okres swojej działalności. 

7. Komisja Jeździectwa Powszechnego przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ 
uzgodnione z Komisjami Sportowymi, Radą Szkolenia Jeździeckiego oraz Komisją Trenerów i 
Zawodników PZJ projekty z zakresu sportu powszechnego związanego z jazdą konną.  

8. Komisja Jeździectwa Powszechnego wyznacza termin i uzgadnia miejsce Konferencji Komisji 
Jeździectwa Powszechnego w okresie od 1 października do 15 listopada.  

9. Komisja Jeździectwa Powszechnego przedstawia na konferencji podsumowanie 
dotychczasowych działań, prezentuje harmonogram działań w najbliższej perspektywie i 
inicjuje dyskusje we wszystkich sprawach związanych z jeździectwem powszechnym. 

10. Komisja Jeździectwa Powszechnego realizuje od strony merytorycznej zlecone przez Zarząd 
PZJ do wdrożenia programy ministerialne dotyczące jeździectwa powszechnego i dostarcza 
biura PZJ wypełnione niezbędne dokumenty związane wdrażanymi programami. 

11. Komisja Jeździectwa Powszechnego organizuje akcje popularyzujące i promujące 
jeździectwo powszechne, prowadzi działalność informacyjną oraz konsultacyjną i organizuje 
fora dyskusyjne w sprawach związanych z rozwojem sportu powszechnego, a także wspiera 
wszelkie działania związane z jeździectwem powszechnym. 

12. Komisja Jeździectwa Powszechnego opiniuje organizacje i sprawy merytoryczne związane z 
systemem odznak jeździeckich PZJ i certyfikacją ośrodków jeździeckich. 

13. Komisja Jeździectwa Powszechnego ma prawo do zgłaszania formalnych wniosków do Rady 
Szkolenia Jeździeckiego PZJ odnoszących się do poziomu obsługi przez ośrodki 
certyfikowane i członków Komisji Egzaminacyjnych na Odznaki Jeździeckie PZJ. 

14. Komisja Jeździectwa Powszechnego opiniuje poziom pracy merytorycznej szkoleniowców z 
licencją PZJ w trakcie imprez dotyczących sportu powszechnego organizowanych pod 
patronatem PZJ i ma prawo w tych sprawach zgłaszać wnioski do Rady Szkolenia 
Jeździeckiego. 

15. Komisja Jeździectwa Powszechnego ma prawo do zgłaszania do Komisji Sportowych PZJ i 
Kolegium Sędziów oraz Rady Szkolenia Jeździeckiego propozycji zmian w Przepisach i 
Regulaminach PZJ. 
 
 
 
 



III. ZEBRANIA KOMISJI I PROTOKOŁY  
 

16. Komisja Jeździectwa Powszechnego odbywa spotkania robocze min. jeden raz na pół roku 
oraz w razie zachodzącej potrzeby. Spotkania komisji nie są dofinansowywane przez Zarząd 
PZJ 

17. Komisja Jeździectwa Powszechnego na co dzień współpracuje w oparciu o przepływ 
informacji i dokumentów drogą mailową oraz telefoniczną, za których płynność i archiwizacje 
odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Jeździectwa Powszechnego. 

18. Zebrania Komisji Jeździectwa Powszechnego są protokołowane i w ciągu 7 dni przesyłane do 
biura PZJ na adres mailowy pzj@pzj.pl . 

19. Protokół Komisji Jeździectwa Powszechnego zawiera kolejny numer, datę i miejsce 
posiedzenia, nazwiska Członków Komisji obecnych na zebraniu, nazwiska osób 
zaproszonych na zebranie, numeracje, treść i wynik głosowania uchwał, numeracje i treść 
podjętych decyzji. 

20. Materiały dotyczące podjętych uchwał i decyzji przechowuje Sekretarz Komisji Jeździectwa 
Powszechnego i z chwilą zmiany osoby na stanowisku Sekretarza przekazuje protokolarnie 
wszystkie materiały swojemu następcy. Brak przekazania dokumentacji skutkować będzie 
sankcjami jak w przypadku osoby mającej zobowiązania wobec PZJ z zawieszeniem 
posiadanych licencji włącznie. 

21. Protokoły z posiedzeń Komisji Jeździectwa Powszechnego publikowane są na stronie 
internetowej Związku. 

22. Osoby wchodzące w skład Komisji Jeździectwa Powszechnego zobowiązane są do 
wykonywania swoich obowiązków ze starannością postępując zawsze zgodnie z Przepisami i 
Regulacjami PZJ i FEI. 

23. Posiedzenia Komisji Jeździectwa Powszechnego zwołuje Przewodniczący komisji z własnej 
inicjatywy lub na wniosek 2/3 członków komisji.  

24. W pracach Komisji Jeździectwa Powszechnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
eksperci zapraszani przez Przewodniczącego komisji z jego inicjatywy lub na wniosek innego 
Członka komisji. 

25. Uchwały i decyzje Komisji Jeździectwa Powszechnego są przyjmowane lub podejmowane 
poprzez głosowanie na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków 
komisji. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw przeważa głos Przewodniczącego 
komisji. 

26. Uchwały i decyzje Komisji Jeździectwa Powszechnego mogą zapadać w trybie obiegowym 
przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest e-mail i przy zasadach 
obowiązujących jak przy głosowaniu stacjonarnym (na posiedzeniu). W przypadku równej 
ilości głosów za i przeciw przeważa głos Przewodniczącego komisji.  
 
 
 
 

 


