
Warszawa, 30 lipca 2021 r. 

 

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ 

na  Walny Zjazd Delegatów PZJ 

 

 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – tj. od 12 września 2020 

r. do daty jego sporządzenia tj. 30 lipca 2021 r. na - wokandzie Rzecznika 

znalazły się niżej wyszczególnione sprawy. 

 

W/w okresie 2020 r. Rzecznik Dyscyplinarny PZJ podjął czynności w 

następujących sprawach: 

1) w dniu 16 listopada 2020 r.(RD-PZJ/8/2020) której przedmiotem były skargi 

na nieprawidłowości w działaniu komisji sędziowskiej na zawodach 

ogólnopolskich, 

2) w dniu 30 listopada 2020 r.,(RD-PZJ/9/2020) której przedmiotem było 

dopuszczenie do udziału w zawodach ogólnopolskich konia bez ważnych 

szczepień p-ko grypie; 

3) w dniu 30 listopada 2020 r. (RD-PZJ/10/2020), której przedmiotem było 

dopuszczenie do udziału w zawodach ogólnopolskich konia bez ważnych 

szczepień p-ko grypie; 

4) w dniu 11 grudnia 2020 r. (RD-PZJ/11/20202), której przedmiotem było złe 

traktowanie konia przez zawodnika na zawodach ogólnopolskich; 

5)w dniu 30 grudnia 2020 r. ( RD-PZJ/13/2020), której przedmiotem było 

stwierdzenie obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w 

zawodach ZK C w Bogusławicach. 

W/w okresie 2020 r. Rzecznik Dyscyplinarny PZJ zakończył 

postępowanie w następujących sprawach: 

1) w dniu 28.09.2020 r. (RD/PZJ/1/2020), której przedmiotem było 

poświadczenie nieprawdy podczas egzaminu na odznaki jeździeckie przez 

egzaminujących   wymierzając im  karę 6-cio miesięcznego zawieszenia prawa 

do egzaminowania , której wykonanie zostało zawieszone na jeden  rok   próby. 

2) w dniu 14.12.2010 r. (RD/PZJ/1/2020), której przedmiotem było 

poświadczenie nieprawdy podczas egzaminu na odznaki jeździeckie przez 

jednego z egzaminujących  , wymierzając karę 6-cio miesięcznego zawieszenia 



prawa do egzaminowania , której wykonanie zostało zawieszone na jeden  rok   

próby. Tym samym wobec drugiego z egzaminujących postępowanie 

dyscyplinarne  zostało zakończone; 

3) w dniu 30.12.2010 r. (RD/PZJ/5/2019), której przedmiotem było stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 

krajowych, orzekając karę 9-miesięcznego wykluczenia ze współzawodnictwa 

sportowego i pieniężną karę dodatkową w wys. 3.000 zł dla osoby 

odpowiedzialnej za konia. 

W/w okresie 2021 r. Rzecznik Dyscyplinarny PZJ podjął czynności w 

następujących sprawach: 

1) w dniu 15.01.2021 r. (RD-PZJ/1/2021), której przedmiotem było stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 

WKKW w Racocie; 

2) w dniu 15.01.2021 r. (RD-PZJ/2/2021), której przedmiotem było stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 

ZK C w Bogusławicach; 

3) w dniu 15.01.2021 r. (RD-PZJ/3/2021), której przedmiotem było stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 

MP-C w Mosznie; 

4) w dniu 05.02.2021 r. (RD-PZJ/4/2021), której przedmiotem była skarga na 

przewodniczącego jednej a agend PZJ; 

5) w dniu 19.02.2021 r. (RD-PZJ/5/2021), której przedmiotem była  skarga na 

nieuzasadnione obciążenie przez organizatora zawodów ogólnopolskich osoby 

zgłaszającej, że odstąpiła od udziału w tychże; 

6) w dniu 19.02.2021 r. (RD-PZJ/6/2021), której przedmiotem było znieważenie 

podczas zawodów regionalnych sędziego przez zawodnika; 

7) w dniu 02.04.2021 r. (RD-PZJ/7/2021), której przedmiotem było stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 

ZO B w Lesznie;  

8) w dniu 30.04.2021 r. (RD-PZJ/8/2021), której przedmiotem było stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach 

MP-C w Mosznie. 

9) w dniu 11.06.2021 r.(RD-PZJ/9/2021, której przedmiotem jest stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach  

MPMK-A w Strzegomiu; 



10) w dniu 11.06.2021 r.(RD-PZJ/10/2021, której przedmiotem jest stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach  

MP w Strzegomiu; 

11) w dniu 02.07.2021 r.(RD-PZJ/11/2021, której przedmiotem jest stwierdzenie 

obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w zawodach  

MP-F  w Kliczkowie.  

W 2021 r. Rzecznik Dyscyplinarny PZJ zakończył postępowanie w 

następujących sprawach: 

1) w dniu 15 stycznia 2021 r. (RD-PZJ/7/2019), której przedmiotem było 

stwierdzenie obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w 

zawodach w Gałkowie, orzekając karę 9 miesięcy wykluczenia ze 

współzawodnictwa sportowego i dodatkową karę  pieniężną w wys. 3.000 zł; 

2) w dniu 16 kwietnia 2021 r. .(RD-PZJ/8/2020), której przedmiotem były 

skargi na nieprawidłowości w działaniu komisji sędziowskiej na zawodach 

ogólnopolskich, odmawiając wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

3) w dniu 30 kwietnia 2021 r. (RD-PZJ/12/2020), której przedmiotem było 

stwierdzenie obecności substancji zakazanej w organizmie konia startującego  w 

zawodach w Bogusławicach, orzekając karę 9 miesięcy wykluczenia ze 

współzawodnictwa sportowego i dodatkową karę  pieniężną w wys. 3.000 zł; 

4) w dniu 2 lipca 2021 r., której przedmiotem były zarzuty sędziego jeździectwa 

na działalność Kolegium Sędziów PZJ, odmawiając wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego z uwagi na brak znamion deliktu dyscyplinarnego w w/w 

działalności; 

5) w dniu 30 lipca 2021 r. której przedmiotem były zarzuty sędziego 

jeździectwa na działalność Kolegium Sędziów PZJ, umarzając postępowanie 

dyscyplinarne z uwagi uwzględnienie w/w zarzutów  oraz upływ terminu z 

par.13,ust. 2 regulaminu dyscyplinarnego PZJ; 

 

 

            

       Rzecznik Dyscyplinarny PZJ 

 

       Adw. dr Tomasz Jaworski 


