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Stanowisko     

 Komisji Rewizyjnej PZJ   

w sprawie zasad wspierania przez PZJ działań służących podnoszeniu kwalifikacji  osób 

oficjalnych. 
 

 Działając na podstawie  § 43 Statutu PZJ Komisja Rewizyjna Polskiego Związku 

Jeździeckiego stwierdza, że  w następstwie podjęcia przez Zarząd PZJ Uchwały nr 

U/2964/9/Z.2020 z dnia 21 września 2020 r. (Dofinasowanie Kursów Promocyjnych FEI dla 

Osób Oficjalnych PZJ) kwestia  dostępności do wsparcia  ze środków publicznych nie 

powinna w opinii Komisji Rewizyjnej, wynikać z kryterium wieku, które stanowi  o  

dyskryminacji  ze względu na wiek osób  oficjalnych występujących w imieniu PZJ na 

oficjalnych zawodach sportowych.  Przyjęte przez zarząd PZJ kryterium wieku 40 lat, 

powyżej którego  osoba oficjalna nie może otrzymać wsparcia finansowego na kursach  

organizowanych przez FEI  jest w ocenie  Komisji Rewizyjnej przejawem  dyskryminacji, 

która dotyczy  części osób wykonujących na rzecz PZJ  istotne dla współzawodnictwa 

sportowego funkcje. Funkcjonowania PZJ jako stowarzyszenia osób dobrowolnie 

zrzeczonych dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą powinno opierać się w 

pierwszej kolejności na zasadach  równego dostępu do  statutowych możliwości działania 

zgodnego z celem PZJ.   Z drugiej strony  Uchwała Zarządu   PZJ U/2999/10E/2020 z dnia 26 

października 2020 r. mówiąca o konieczności zapewnienia obsad osób oficjalnych  zawodów 

rangi Mistrzostw Polski, składających się wyłącznie z sędziów  posiadających licencję PZJ  

(narodowości polskiej)  może prowadzić, wobec skromnej liczby sędziów uprawnionych do 

sędziowania  zawodów tej rangi, do tego, że organizator nie będzie w stanie sprostać 

wymogom jakie wynikają z Uchwały Zarządu  PZJ.  

Komisja Rewizyjna  wskazuje, że do kompetencji Zarządu wchodzą działania mające na 

celu zapewnienie  wymaganych przez dynamikę funkcjonowania PZJ obsad osób oficjalnych 

na zawodach  sportowych o odpowiednich kwalifikacjach. Zatem na Zarządzie PZJ  

spoczywa obowiązek  wnikliwej analizy potrzeb  doszkalania osób oficjalnych  w sposób 

obiektywny, pozbawiony przesłanek dyskryminacji, jak też faworyzowania, mający zapewnić  

właściwie wyszkolone kadry osób oficjalnych  dla celów sprawnego  i obiektywnego 

prowadzenia współzawodnictwa sportowego w jeździectwie.  

Stanowisko  przyjęta jednogłośnie   przez Komisję Rewizyjną: 

Sławomir Dudek – Przewodniczący 

Jacek Wolski   - Sekretarz 

Beata Szuber 

Witold Brodewicz 

Marcin Jońca 


