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                                                                     UCHWAŁA Nr 2/2022  
 
 
Komisja Weterynaryjna PZJ zatwierdza Rozdział do Przepisów o Osobach Oficjalnych PZJ – zasady 
zdobywania uprawnień dodatkowych przez Licencjonowanych Lekarzy Weterynarii PZJ w zakresie 
pomiaru kuców 
 
Regulamin i Zasady zdobywania uprawnień dodatkowych w zakresie pomiaru kuców przez 
Licencjonowanych Lekarzy Weterynarii PZJ 
 

1. Uprawnienia do prowadzenia szkolenia i wnioskowania do Zarządu PZJ: 
 
a. Komisja Weterynaryjna PZJ Jest jedynym ciałem uprawnionym do organizowania szkolenia i 
składania wniosku do uzyskania uprawnień Lekarza Weterynarii PZJ uprawnionego do pomiaru 
kuców. 
b. Decyzje Komisji Weterynaryjnej zapadają w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów i w stosunku do kandydata są ostateczne. 
 

2. Kandydat na Lekarza Weterynarii PZJ uprawnionego do pomiaru kuców musi 
 
a. Posiadać aktualną licencję Lekarza Weterynarii PZJ od minimum 3 lat. 
b. Posiadać nieposzlakowaną opinię w środowisku. 
c. Posiadać wiedzę w zakresie przepisów rozgrywania zawodów jeździeckich we wszystkich. 
konkurencjach potwierdzoną oświadczeniem. 
d. Złożyć aplikację do Komisji Weterynaryjnej PZJ o uzyskanie uprawnień. 
e. Złożyć oświadczenie o wyposażeniu się w laskę mierniczą i sprzęt do kontroli poziomu podłoża w 
miejscu wykonywania pomiaru. 
 

3. Szkolenie zakwalifikowanego kandydata 
 
3.1. Szkolenie teoretyczne i praktyczne 
 
a. Komisja Weterynaryjna po otrzymaniu aplikacji na uzyskanie uprawnień wyznacza termin szkolenia 
teoretycznego i praktycznego zakończonego przeprowadzeniem egzaminu. 
b. Komisja Weterynaryjna PZJ powołuje 2 osobowy skład komisji egzaminacyjnej. 
c. W przypadku niezaliczenia egzaminu Komisja Weterynaryjna może wyznaczyć termin egzaminu 
poprawkowego. 
d.po zdaniu egzaminu Komisja Weterynaryjna kieruje wniosek do Zarządu PZJ o nadanie uprawnień 
do pomiaru kuców. 
 
3.2. Zakończenie procesu szkolenia i zdobywania uprawnień 
 
Po zdaniu egzaminu Komisja Weterynaryjna PZJ kieruje wniosek do Zarządu PZJ o nadanie uprawnień 
do pomiaru kuców. 
 

4. Okres posiadania uprawnień oraz ich utrata 
 
a. Uprawnienia przyznawane są na okres posiadania aktualnej licencji Lekarza Weterynarii PZJ. 



b. Komisja Weterynaryjna PZJ ma prawo stosować postepowanie porządkowe do pozbawienia 
uprawnień włącznie, wobec lekarzy weterynarii PZJ posiadających powyższe uprawnienia w 
przypadku stwierdzenia : 
- ewidentnych różnic w dokonywanych pomiarach w stosunku do stanu faktycznego, stwierdzonych 
na podstawie pomiaru odwoławczego przeprowadzonego przez Komisję złożoną z minimum dwóch 
upoważnionych przez Komisję Weterynaryjną Licencjonowanych Lekarzy Weterynarii PZJ powołanych 
do danego badania drogą Uchwały. 
- nieprawidłowości w wystawianiu i obiegu dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego 
funkcjonowania Certyfikatu Wzrostu. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Komisja 
Weterynaryjna : 
I. przeprowadza rozmowę dyscyplinującą lub 
II. wnioskuje do Zarządu PZJ o cofniecie nadanych uprawnień : 
- do czasu zdania ponownego egzaminu 
- bez możliwości ich przywrócenia 
 
Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
                          
                                                                                                   Przewodniczący KW PZJ 
                                                                                                   Zdzisław Peczyński 


