
 

 

Załącznik do uchwały nr 1  

Sądu Dyscyplinarnego PZJ 

z dnia 17 stycznia 2013 r. 

oraz uchwały nr 1 

Sądu Dyscyplinarnego PZJ 

z dnia 20 października 2014 r.   

 

Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§1 

Rzecznik Dyscyplinarny, zwany dalej Rzecznikiem, wszczyna i prowadzi postępowania 

dyscyplinarne wobec osób wymienionych w §1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego 

Związku Jeździeckiego, zwanego dalej PZJ, jeśli powziął wiadomość, iż dopuściły się one 

przewinienia w rozumieniu ust.: 2, 3, 4 i 5 tego paragrafu. 

 

§2 

1. W swej działalności Rzecznik związany jest przepisami statutu PZJ, Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZJ i odpowiednio stosuje także inne regulacje prawa 

wewnątrzzwiązkowego oraz prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu 

postępowania karnego. 

2. W przedmiocie rozstrzygnięć, od których przysługuje odwołanie lub zażalenie do Sądu 

Dyscyplinarnego PZJ, zwanego dalej Sądem Dyscyplinarnym, Rzecznik podlega  

kontroli instancyjnej tego Sądu. 

 

§3 

Rzecznik bierze udział w posiedzeniach Sądu Dyscyplinarnego. 

 

§4 

Na zasadzie §13 ust. 5 Regulaminu Dyscyplinarnego Rzecznik po otrzymaniu zawiadomienia 

o popełnieniu przewinienia, a przed wszczęciem postępowania, może przekazać wedle 

właściwości sprawę do rozpoznania organom dyscyplinarnym członków zwyczajnych PZJ, 

kierując się miejscem popełnienia przewinienia i względami ekonomii postępowania z 

zastrzeżeniem §1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ. 

 

§5 

1. Rzecznik zawiadamiając na zasadzie §41 ust. 3 Statutu PZJ właściwe organy państwowe 

o popełnieniu przestępstwa przez osobę, wobec której prowadzi postępowanie, może to 

postępowanie zawiesić do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wydanego przez 

właściwy organ państwowy. 

2. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane na podstawie ust. 1 przysługuje 

zażalenie. 

 

 

 



§6 

1. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz postawę obwinionego rzecznik 

dyscyplinarny może zakończyć postępowanie w każdym jego stadium pod warunkiem 

dobrowolnego poddania się karze przez obwinionego.  

2. Oświadczenie obwinionego winno zawierać rezygnację z wniesienia środka 

odwoławczego w tak zakończonej sprawie. 

 

§7 

Wszelkie czynności Rzecznika, w których uczestniczą: obwiniony, pokrzywdzony i ich 

pełnomocnicy, świadkowie i inni uczestnicy winny być protokołowane przez protokolanta 

powoływanego na zasadzie § 23 niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział II. Postępowanie w sprawie. 

§8 

Postępowanie w sprawie obejmuje następujące stadia: 

 czynności wyjaśniające, 

 sporządzenie aktu obwinienia, 

 orzekanie,  

 czynności po ewentualnym uchyleniu orzeczenia przez Sąd Dyscyplinarny, 

 czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia. 

 

§9 

Na czynności wyjaśniające składają się: 

 przyjęcie zawiadomienia o popełnieniu przewinienia, 

 wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 

 przeprowadzenie dowodów. 

 

§10 

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania zostaje doręczone obwinionemu i 

pokrzywdzonemu wraz z pouczeniem, iż mogą oni zgłaszać dowody w sprawie oraz 

ustanowić po jednym pełnomocniku zastępującym każdego z nich w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

2. Z chwilą wszczęcia postępowania Rzecznik nadaje sprawie numer sygnatury akt 

składający się z oznaczenia „RD”, liczby porządkowej i roku wszczęcia.  

3. Rzecznik wpisuje do repertorium prowadzone przez niego sprawy, umieszczając w nim 

numer sygnatury akt, datę wszczęcia postępowania, personalia obwinionego, zarzucane 

przewinienie, zastosowany środek zapobiegawczy, przyczynę i termin zawieszenia 

postępowania, terminy posiedzeń, wniesione środki odwoławcze oraz datę i tryb 

zakończenia postępowania. 

§11 

1. Wypisy, zaświadczenia, odpisy itp. wydawane na podstawie akt, należy oznaczać 

znakiem akt oraz datą wydania i czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 



2. O wydaniu z akt dokumentów, wypisów, odpisów zaświadczeń itp. pism należy w 

odpowiednim miejscu akt uczynić adnotację, pod którą umieszcza się pokwitowanie 

odbioru przez osobę zainteresowaną lub adnotację o wysłaniu pisma. 

§12 

W każdej sprawie dyscyplinarnej zakłada się oddzielne akta. Akta sprawy są poufne. 

§13 

1. Repertorium może służyć kilka lat, jednakże numerację rozpoczyna się na nowo z 

początkiem każdego roku kalendarzowego.  

2. Repertorium może być prowadzone w formie elektronicznej. 

§14 

Przeglądanie akt spraw dyscyplinarnych dozwolone jest tylko stronom, ich obrońcom i 

pełnomocnikom. Nie wyłącza to udostępniania akt przewidzianego przepisami szczególnymi. 

§15 

Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub osoba fizyczna mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. 

 

§16 

O dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia środka dowodowego Rzecznik decyduje 

postanowieniem, od którego nie przysługuje środek odwoławczy. 

 

§17 

Z przeprowadzenia dowodu sporządza się protokół. 

 

§18 

1. Rzecznik zamyka postępowanie wyjaśniające postanowieniem, którego odpis zostaje 

doręczony obwinionemu i pokrzywdzonemu oraz ich pełnomocnikom wraz z 

pouczeniem, iż mogą się oni zapoznać z aktami sprawy. 

2. Na postanowienie wymienione w ust. 1 nie przysługuje zażalenie.  

 

§19 

Po zamknięciu postępowania wyjaśniającego Rzecznik przygotowuje akt obwinienia, którego 

odpis doręcza się obwinionemu i jego pełnomocnikowi wraz z zawiadomieniem o terminie 

posiedzenia zwołanego w trybie §12 ust. 6 Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ wraz z 

pouczeniem, iż może on zgłosić do przeprowadzenia dowody, jeśli uprawdopodobni, że nie 

było to możliwe we wcześniejszym stadium postępowania.  

 

§20 

1. Podczas posiedzenia Rzecznik odczytuje akt obwinienia, odbiera wyjaśnienia 

obwinionego, wysłuchuje pokrzywdzonego i przeprowadza dopuszczone na to 

posiedzenie dowody. Następnie zamyka posiedzenie i wydaje orzeczenie kończące 

postępowanie w tej instancji oraz poucza o przysługujących środkach zaskarżenia. 

2. Rzecznik może odroczyć do 14 dni publikację orzeczenia. 



3. Rzecznik z urzędu doręcza obwinionemu i pokrzywdzonemu orzeczenie wraz z 

uzasadnieniem i pouczeniem o trybie wniesienia środka odwoławczego. 

 

 

§21 

1. W razie uchylenia orzeczenia Rzecznika przez Sąd Dyscyplinarny i przekazania mu 

sprawy do ponownego rozpoznania, rzecznik prowadzi postępowanie w sprawie w 

granicach zakreślonych orzeczeniem sądu dyscyplinarnego. 

2. Sprawa przekazana rzecznikowi do ponownego rozpoznania zostaje wpisana pod nowy 

numer sygnatury akt. 

 

Rozdział III. Postępowanie w sprawach antydopingowych 

 

Par. 22 

Rzecznik Dyscyplinarny PZJ – bez podejmowania wstępnych czynności wyjaśniających 

w sprawie -  wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec osoby odpowiedzialnej za 

konia niezwłocznie po otrzymaniu od Komisji Weterynaryjnej PZJ dokumentacji 

potwierdzającej naruszenie przepisów antydopingowych i kontroli leczenia koni. 

Par. 23 

Potwierdzeniem naruszenia paiklk jest niekorzystny wynik próby „A”, jeśli stał się 

wiążący skutkiem upływu 14 –dniowego terminu do złożenia przez osobę odpowiedzialną 

za konia żądania o przeprowadzenie próby „B”; a w razie złożenia tego żądania 

niekorzystny wynik próby „B”. 

Par. 24 

Rzecznik Dyscyplinarny PZJ powiadamia Biuro PZJ o wszczęciu postępowania 

dyscyplinarnego i wnosi, by na mocy  art. 8 przepisów antydopingowych i kontroli 

leczenia koni zostało ujawnione w stosownej dokumentacji automatyczne unieważnienie 

wyników indywidualnych uzyskanych przez zawodnika , jeśli w organizmie jego  konia 

stwierdzono obecność substancji zakazanej na podstawie art. 2 i 7 tych przepisów, które to 

unieważnienie pozostaje w mocy do zakończenia postępowania dyscyplinarnego. 

 

 

Par.25  

Rzecznik Dyscyplinarny PZJ wzywa osobę odpowiedzialną za konia do złożenia 

wyjaśnień – bezpośrednio do protokołu lub pisemnie – wyznaczając jej do tego 14-

dniowy termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Rzecznik Dyscyplinarny 

PZJ uznaje okoliczności przedstawione w przesłanej mu przez Komisję Weterynaryjną 

PZJ dokumentacji za przyznane przez osobę odpowiedzialną za konia, wobec której 

zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. 

 

Par. 26 

Po złożeniu wyjaśnień przez osobę odpowiedzialną  za konia – lub po bezskutecznym 

upływie terminu do złożenia przez nią wyjaśnień – Rzecznik może  zastosować wobec 

niej środek zapobiegawczy w trybie par. 10 regulaminu dyscyplinarnego PZJ. Okres 

zawieszenia będący skutkiem zastosowania środka zapobiegawczego jest  zaliczany na 

poczet kary głównej nałożonej na osobę odpowiedzialną w orzeczeniu kończącym 

postępowanie.  

 



Par. 27 

W razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia wyjaśnień przez osobę 

odpowiedzialna za konia, bądź po ich przez nią złożeniu Rzecznik sporządza akt 

obwinienia i doręcza go osobie obwinionej. Następnie – o ile wymaga tego stan sprawy -  

przeprowadza dalsze postępowanie dowodowe, po czym wydaje w oparciu o posiadany 

materiał dowodowy  orzeczenie rozstrzygające o winie i karze. 

Par. 28 

Orzeczeniem kończącym postępowanie dyscyplinarne Rzecznik w razie stwierdzenia 

winy osoby odpowiedzialnej za konia utrzymuje w mocy unieważnienie jej wyników 

indywidualnych ( art. 8 paiklk), a w razie  uniewinnienia unieważnienie to uchyla ze 

skutkiem na chwilę przed pobraniem próby dokonanym w trybie art. 7 przepisów 

antydopingowych i kontroli leczenia koni PZJ. 

 

Par. 29 

Na podstawie art. 9.4 przepisów antydopingowych i kontroli leczenia koni PZJ Rzecznik 

Dyscyplinarny może rozszerzyć w orzeczeniu kończącym postępowanie  zakres 

dyskwalifikacji osoby odpowiedzialnej za konia na wyniki uzyskane przez nią w okresie 

wskazanym  tym przepisem.  

Par. 30 

W razie przyznania się osoby odpowiedzialnej za konia do zarzucanego jej naruszenia 

przepisów antydopingowych i kontroli leczenia koni PZJ – par. 12, ust.11 regulaminu 

dyscyplinarnego PZJ – Rzecznik orzeka wobec  tej osoby złagodzone kary wymienione w 

art. 9 przepisów antydopingowych i kontroli leczenia koni PZJ. Złagodzenie polega na 

wymierzeniu kar poniżej górnych  progów zagrożeń ustalonych tym przepisem, nie więcej 

jednak niż o połowę; bądź – wyjątkowo – na wymierzeniu tylko jednego rodzaju kary. Z 

dobrodziejstwa złagodzenia  mogą skorzystać osoby, które dopuściły się pierwszego 

naruszenia  w rozumieniu tych   przepisów. 

Par. 31 

Kara pieniężna – również w wypadku jej złagodzenia - nie powinna być niższa od kwoty 

kosztów poniesionych przez PZJ za przeprowadzenie przedmiotowej dla danej sprawy 

próby antydopingowej.  

 

Par. 32 

Kara podania  orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści  na 

oficjalnej stronie internetowej PZJ jest obligatoryjna i podlega wykonaniu po 

uprawomocnieniu się orzeczenia. 

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe. 

 

§33 

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi rejestr spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, 

sprawuje nadzór na wykonaniem zastosowanych kar oraz dokonuje ich zatarcia. 

 

§34 

Działalność techniczno-organizacyjną rzecznika zabezpiecza  biuro PZJ. 

 

 

 



§35 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Statutu PZJ, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ oraz odpowiednie regulacje prawa wewnątrzzwiązkowego 

i powszechnego, w szczególności Kodeksu postępowania karnego. 

 

§36 

Rzecznik posługuje się pieczęcią urzędową o treści: „Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego 

Związku Jeździeckiego 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 29” oraz pieczęcią imienną 

zawierającą jego dane personalne i  pełnioną funkcję. 

 

§37 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

Przewodniczący zebrania: 


