
PROTOKÓŁ nr 2/2020  

z zebrania online Komisji Weterynaryjnej PZJ 

 

W zebraniu udział wzięli: Zdzisław Peczyński, Grzegorz Chajęcki, Jerzy Urbański, Michał Kaczorowski i 

Andrzej Bereznowski. 

Protokółował Andrzej Bereznowski 

Podczas zebrania omówiono następujące zagadnienia: 

1. Rozszerzenie zakresu badań antydopingowych i kontroli leczenie koni na Zawody 

Regionalne.                                                                                                                                                

Komisja widzi konieczność przeprowadzania tych badań także na zawodach rangi regionalnej. 

Wynika to z konieczności uświadamiania zawodników rozpoczynających karierę sportową i 

ich szkoleniowców, że konie uczestniczące w rywalizacji sportowej muszą być zdrowe i im 

musi być zapewniony właściwy dobrostan. Wynika to również z tego, że wielokrotnie 

spotykamy się z pytaniami środowiska jeździeckiego, dlaczego program badań nie obejmuje 

zawodów rangi regionalnej.                                                                                                           

Zostały przesłane odpowiednie wnioski (Nr.: KW/1/2020 i KW/2/2020) do Zarządu PZJ.      

2. Ustanowienie Specjalnego Wyróżnienia dla Zasłużonych Lekarzy Weterynarii PZJ        

Komisja Weterynaryjna uważa, że należy ustanowić rodzaj nagrody specjalnej pod postacią  

HONOROWEJ STATUETKI KOMISJI WETERYNARYJNEJ PZJ dla uhonorowania szczególnie 

zasłużonych dla rozwoju weterynarii sportowej lekarzy weterynarii.                                      

Został przesłany odpowiedni wniosek (KW/3/2020) do Zarządu PZJ. 

3. Aktualizacja Przepisów Antydopingowych i Kontroli Leczenia Koni PZJ (wydanie 3, 2017 rok) 

Komisja opracowała aktualizację wyżej wymienionych Przepisów częściowo w oparciu o 

Przepisy FEI dostosowując je do innych przepisów PZJ.                                            

Zaktualizowane Przepisy zostały przesłane do Zarządu PZJ w celu ich zatwierdzenia.  

4. Przepisy Weterynaryjne PZJ                                                                                                    

Omówiono konieczność wprowadzenia zmian i aktualizacji do Przepisów Weterynaryjnych 

PZJ (Wydanie 2015). Stwierdzono między innymi, że:                                                                          

- należy opracować nowe zasady zdobywania uprawnień Lekarza Weterynarii PZJ z 

uwzględnieniem dwóch grup lekarzy (uprawnienie do obsługi Zawodów Regionalnych i do 

obsługi Zawodów Krajowych).                                                                                                                   

- należy wprowadzić nowe Formularze Leczenia Koni podczas zawodów i bezpośrednio przed 

nimi wzorem tych stosowanych podczas Zawodów Międzynarodowych                                            

- należy dostosować Przepisy Weterynaryjne do Przepisów Ogólnych PZJ i Przepisów 

Antydopingowych i Kontroli Leczenia Koni PZJ. 

Komisja Weterynaryjne przygotowała aktualizację obowiązujących Przepisów 

Weterynaryjnych, jednak uznała, że przed ich przesłaniem do Zarządu PZJ konieczne jest 

spotkanie KW z Zarządem i Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZJ.   

Zaktualizowano formularz Sprawozdania Weterynaryjnego z Zawodów i został on przesłany 

do akceptacji przez Zarząd PZJ 

 

 

                                                                                        Przewodniczący KW PZJ 

                                                                                      Lek. Wet. Zdzisław Peczyński 



Komisja Weterynaryjna       Warszawa 15.11.2020 r. 
Polskiego Związku Jeździeckiego 
Ul. Gilarska 5, 03-589 Warszawa 
 

 

 

 

Zarząd 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

ul. Gilarska 5 

03 – 589 Warszawa 

 

Dot. realizacji programu badań antydopingowych i kontroli leczenia koni 

Wniosek 

 Komisja Weterynaryjna Polskiego Związku Jeździeckiego wnioskuje o rozszerzenie programu 

kontroli antydopingowej i kontroli leczenia koni na zawodach PZJ o imprezy rozgrywane w ramach 

zawodów regionalnych od 2021 r. 

Uzasadnienie 

Na podstawie realizacji dotychczasowego programu badań kontroli antydopingowej i leczenia 

koni na zawodach jeździecki nasuwają się istotne obserwacje i wnioski. 

1. Nadal bardzo słaba jest świadomość i wiedza osób odpowiedzialnych za konia na temat 

kontroli antydopingowej i kontroli leczenia koni, z prawidłowością charakteryzującą się tym, 

że im niższa jest ranga zawodów tym mniejsza jest znajomość zagadnienia wśród jeźdźców. 

2. System edukacyjny w tym zakresie na poziomie regionalnym praktycznie nie istnieje. 

Zarówno Okręgowe Związki Jeździeckie jak i kadra szkoleniowa, która w dużej części 

reprezentowana jest przez szkoleniowców bez stosownych uprawnień nie posiadają 

praktycznie żadnej wiedzy z tego zakresu. Skutkuje to tym, że podopieczni takich 

szkoleniowców są narażani przez nieświadomość na srogie konsekwencje wynikające ze 

złamania zasad kontroli antydopingowej i kontroli leczenia koni.  

3. Powyższe ewidentnie jest obserwowane na zawodach ogólnopolskich, gdzie szczególnie w 

niższych klasach startują zawodnicy z doświadczeniem startowym głównie w zawodach 

regionalnych jest to ewidentnie widoczne zarówno w trakcie pobierania prób jak i daje się 

zauważyć w pozytywnych wynikach prób z określonych imprez i klas konkursów. 

4. Obecność testujących lekarzy na zawodach regionalnych w latach poprzednich spełniała 

dobrą rolę działalności profilaktyczno-edukacyjnej a kontakt z zawodnikami cieszył się dużym 

zainteresowaniem i dawał im impuls do uzyskania większej świadomości. 



5. Obecność na tych imprezach dawała namacalny dowód iż taka kontrola jest realizowana i 

należy podjąć działania edukacyjne w tym zakresie, posiadać wiedzę oraz wymagać od 

opiekunów i obsługujących konie lekarzy weterynarii znajomości zagadnienia. 

 

Jako Komisja jesteśmy otwarci i z pewnością podejmiemy działania w celach edukacyjnych na 

poziomie Okręgowych Związków Jeździeckich, niemniej jednak czynna obecność w 

szkoleniach testujących lekarzy weterynarii z pewnością może przynieść znacząco wpłynąć na 

ich efektywność. 

 

        Z poważaniem  

                                                                                                      Lek. Wet. Zdzisław Peczyński 

                                                                                             Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej PZJ 



 

Komisja Weterynaryjna       Warszawa 15.11.2020 r. 
Polskiego Związku Jeździeckiego 
Ul. Gilarska 5, 03-589 Warszawa 
 

 

 

 

Zarząd 

Polski Związek Jeździecki 

ul. Gilarska 5 

03 – 589 Warszawa 

 

Dot. nadania uprawnień testującego lekarza weterynarii PZJ 

Wniosek 

 Komisja Weterynaryjna Polskiego Związku Jeździeckiego wnioskuje o nadanie uprawnień 

testującego lekarza weterynarii PZJ niżej wymienionym osobom : 

1. Bereznowski Andrzej 

2. Chajęcki Grzegorz 

3. Okoński Janusz 

W/w osoby są licencjonowanymi Lekarzami Weterynarii PZJ, posiadającymi uprawnienia 

Testującego Lekarza Weterynarii Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej oraz  czynnie realizują 

program FEI w zakresie kontroli antydopingowej. 

W celu uzyskania uprawnień przeszli proces weryfikacji  oraz zdali stosowne egzaminy wymagane 

przy uzyskaniu uprawnień Testing Veterinarian FEI. 

Wydaje się zasadnym wykorzystanie ich kwalifikacji i potencjału w realizacji krajowego programu 

badań antydopingowych i kontroli leczenia koni realizowanego przez PZJ. 

Wobec powyższego wnioskujemy o rozszerzenie listy lekarzy uprawnionych o w/w osoby. 

        

                                                                                                                     Z poważaniem  

                                                                                                             Lek. Wet. Zdzisław Peczyński 

                                                                                                Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej PZJ 



Komisja Weterynaryjna       Warszawa 15.11.2020 r. 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

ul. Gilarska 5, 03-589 Warszawa 

 

Zarząd 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

ul. Gilarska 5 

03–589 Warszawa 

 

 

Dot. utworzenia weterynaryjnej nagrody specjalnej 

Wniosek 

 

 Komisja Weterynaryjna Polskiego Związku Jeździeckiego wnioskuje o stworzenie systemu 

nagród specjalnych dla wybitnie zasłużonych lekarzy weterynarii PZJ, wzorem funkcjonującej 

możliwości nagradzania przez Kolegium Sędziów PZJ wybitnych i zasłużonych Sędziów jeździeckich. 

 Proponujemy stworzenie nagrody specjalnej w postaci : 

 

 HONOROWA STATUETKA KOMISJI WETERYNARYJNEJ PZJ 

 

Było by to  wyróżnienie nadawane aktywnym lekarzom weterynarii z wieloletnią praktyką, 

którzy zasłużyli się w szczególny sposób dla rozwoju jeździectwa w Polsce.  Honorowa Statuetka 

Komisji Weterynaryjnej PZJ była by wyrazem uznania postawy etycznej, wiedzy, bezstronności, 

niezależności i sprawności weterynaryjnej, umiejętności i dużego zaangażowania w działalności 

weterynaryjną oraz współpracy z Komisją Weterynaryjną PZJ.  

Przy podejmowaniu decyzji o uhonorowaniu statuetką należałoby wziąć dodatkowo pod 

uwagę działania podejmowane przez osoby oficjalne poza zawodami, tj. w procesie edukacji, 

tworzenia dokumentów regulujących funkcjonowanie lekarzy weterynarii.  

Dodatkowym argumentem powinno także być docenienie przez Międzynarodową Federacje 

Jeździecką, wyrażone przez zapraszanie do pełnienia funkcji osoby oficjalnej na zawodach najwyższej 

rangi, jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Kontynentu. 

Zasady i tryb przyznawania zostały by precyzyjnie określone w przepisach weterynaryjnych 

PZJ. 

 Z góry dziękujemy z przychylność i zrozumienie oraz stworzenie nam możliwości oficjalnego 

uhonorowania najwybitniejszych postaci w historii weterynarii sportowej. 

                  

                                                                                                            Z poważaniem 

                                                                                                Lek. Wet. Zdzisław Peczyński 

                                                                                         Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej PZJ 

        


