
Warszawa, 1 czerwca 2020 r. 

 

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ 

na  Walny Zjazd Delegatów PZJ 

 

 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – tj. od 15 maja 2019 r. do 
daty jego sporządzenia na - wokandzie Rzecznika znalazły się niżej 
wyszczególnione sprawy. 

Podjęte w 2019 r.: 

1) w dniu 08.07. 2019 r. (RD-PZJ/2/2019), której przedmiotem jest podejrzenie 
nagannego zachowania jednego z uczestników kursu na sędziów klasy 
międzynarodowej w skokach, 

2) w dniu 08.07.2019 r. (RD-PZJ/3/2019), której przedmiotem jest wyjaśnienie 
czy w związku ze skierowaniem przez Kolegium Sędziów PZJ na szkolenie i 
ponowny egzamin jednego z sędziów nie zaistniały okoliczności mogące być 
naruszeniem przepisów dyscyplinarnych PZJ, 

3,4,5,6) w dniu 22.07.2019 r. (RD-PZJ/4,5,6,7/2019), których przedmiotem jest 
stwierdzenie obecności substancji zakazanej w organizmach koni startujących w 
zawodach krajowych, 

8,9) w dniu 30.09.2019 r. (RD-PZJ/9,10/2019), których przedmiotem jest 
dopuszczenie się zachowania niegodnego osoby wymienionej w par. 1, ust. 1 
regulaminy dyscyplinarnego PZJ, 

10) w dniu 18.11.2019 r. (RD-PZJ/11/2019), której przedmiotem jest naruszenie 
przez sędziów jeździeckich zasad bezstronności podczas zawodów 
regionalnych. 

 

Zakończone w 2019 r.: 

1) w dniu 24.06.2019 r. (RD/10/2017), której przedmiotem było zachowanie 
niegodne zawodnika PZJ polegające na tym, iż zawodnik ten współuczestnicząc 
w nabyciu konia był świadom, iż koń ten został kupiony za kwotę 70.000 EUR- 
na co złożył po dokonaniu tej transakcji stosowne oświadczenie -  tymczasem  
faktura VAT załączona  do wniosku o rejestrację konia w PZHK potwierdzająca 
tę transakcję opiewała na 5.000 EUR, a zatem zawodnik ten akceptował 



poświadczenie nieprawdy, co skutkowało wobec niego orzeczeniem kary 
nagany, 

2) w dniu 02.09.2019 r.( RD-PZJ/8/2019), której przedmiotem było ponowne 
rozpatrzenie sprawy o brutalne obchodzenie się z koniem przez trenera i 
zawodnika dyscypliny ujeżdżenie, orzekając karę jednego roku pozbawienia 
praw zawodniczych dla winnego temu  trenera i zawodnika dyscypliny 
ujeżdżenie; 

3) w dniu 07.10.2019 r. (RD-PZJ/13/2017), której przedmiotem było 
podejrzenie naruszenia dóbr osobistych pracowników Biura PZJ przez osobę 
będącą działaczem Związku, umarzając postępowanie na zasadzie par. 13 ust.1 
regulaminu dyscyplinarnego PZJ; 

4) w dniu 14.10. 2019 r. (RD-PZJ/14/2017), której przedmiotem było    
naruszenie dóbr osobistych zawodnika przez skierowaną wobec niego agresję 
słowną i fizyczna innego zawodnika, orzekając karę nagany; 

5) w dniu 14.10.2019 r. (RD-PZJ/4/2019), której przedmiotem było stwierdzenie 
obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 
krajowych, orzekając karę 6-miesięcznego wykluczenia ze współzawodnictwa 
sportowego i pieniężną karę dodatkową w wys. 2.000 zł dla osoby 
odpowiedzialnej za konia; 

6) w dniu 04.11.2019 r. ( RD-PZJ/4/2018), której przedmiotem było podejrzenie 
braku rzetelności ze strony lekarza weterynarii przy dokonywanych przez niego 
pomiarach kuców, umarzając postepowanie z uwagi na brak dowodów 
potwierdzających podejrzenie; 

 

Podjęte w 2020 r.: 

1) w dniu 07.01. 2020 r. (RD-PZJ/1/2020), której przedmiotem jest podejrzenie 
nieprawidłowości w przebiegu egzaminów na odznaki  jeździeckie w Ośrodku 
Sportów Konnych w N…. C…..; 

2) w dniu 20.01. 2020 r. (RD-PZJ/2/2020), której przedmiotem jest podejrzenie 
niegodnego zawodnika zachowania podczas Cavaliady w Poznaniu; 

3) w dniu 03.02.2020 r. (RD-PZJ/3/2020), której przedmiotem jest podejrzenie 
wyłudzenia od PZJ kosztów przejazdu z na zagraniczne zawody jeździeckie; 

4) w dniu 04.05.2020 r. (RD-PZJ/4/2020),której przedmiotem jest podejrzenie 
niegodnego zawodnika zachowania podczas zawodów ZO**  w Michałowicach; 

 



Zakończone w  2020 r.: 

1) w dniu 20.01.2020 r. (RD-PZJ/1/2018) - której przedmiotem było podejrzenie 
poświadczenia nieprawdy, co do umocowania składu Wojewódzkiej Komisji 
Egzaminacyjnej - umarzając warunkowo postępowanie; 

2) w dniu 03.02.2020 r. ( RD-PZJ/2/2018)- której przedmiotem było podejrzenie 
posłużenia się nieprawdziwymi zaświadczeniami lekarskimi w celu uzyskania 
licencji zawodniczych – umarzając postępowanie z powodu braku dostatecznych 
dowodów winy; 

3) w dniu 27.04.2020 r. , której przedmiotem był wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec osoby ukaranej za ten sam czyn przez sąd 
powszechny, umarzając postępowanie wobec takiego stanu prawnego;  

4) w dniu 07.05.2020 r. (RD-PZJ/3/2018), której przedmiotem było niewłaściwe 
zachowanie egzaminatora wobec małoletnich egzaminowanych na Srebrną 
Odznakę PZJ, wymierzając mu półroczny zakaz pełnienia tej funkcji; 

 

 

        Rzecznik Dyscyplinarny PZJ 

        adw. dr Tomasz Jaworski 


