Warszawa, 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie Sądu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Jeździeckiego na
Walny Zjazd Delegatów PZJ
Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia
sporządzenia niniejszego sprawozdania.
W wymienionym wyżej okresie sprawozdawczym Sąd Dyscyplinarny PZJ prowadził
postępowanie w następujących sprawach:
Sprawa SD-PZJ/1/2018 z odwołania od orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie RDPZJ/11/2016. Sąd Dyscyplinarny orzeczeniem z dnia 06.11.2018 r. utrzymał w mocy zaskarżone
orzeczenie orzekające karę nagany oraz dodatkową karę pieniężną w kwocie 1.000 zł, która
dotyczyła powołania się przez osobę oficjalną w swoim CV na niepotwierdzone referencje
sędziów jeździeckich tj. działanie niegodne działacza PZJ.
Sprawa SD-PZJ/3/2018. Dotyczy prowadzenia postępowania przez Rzecznika w sprawie o
brutalne obchodzenie się z koniem.
Postanowieniem z dnia 28.09.2018 r. Sąd Dyscyplinarny wszczął postępowanie dyscyplinarne
w sprawie dotyczącej rozpoznania odwołania od orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego sygn.
akt: RD-PZJ/12/2017 z 7 maja 2018 r. Sprawa nie została zakończona wobec zakwestionowania
przez Ministra Sportu i Turystyki obowiązywania Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ.
Na rozpoznanie oczekują następujące sprawy:
Przekazana przez Rzecznika Dyscyplinarnego w dniu 05.09.2018 r. (RD-PZJ/6/2018), której
przedmiotem jest dopuszczenie się zaniedbań przez szefa ekipy podczas jeździeckich
zawodów międzynarodowych.
Ponownego rozpoznania sprawy, po uchyleniu orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przez
Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim ze skargi na
orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego z dnia 21.10.2016 r. sygn. akt: SD-PZJ/3/2016.
Zażalenia na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie RD-PZJ/7/2017 o
warunkowym umorzeniu postępowania dyscyplinarnego dotyczącego naruszenia dóbr
osobistych działacza PZJ - menedżera jednej z dyscyplin jeździeckich przez innych działaczy
PZJ.
Ponadto Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał zażalenie (sprawa SD/PZJ/2/2018) na postanowienie
Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczące dopuszczenia dowodu z przesłuchania świadków w
prowadzonym przez ten organ w postępowaniu dotyczącym naruszenia dóbr osobistych
pracowników biura PZJ przez działacza PZJ, stwierdzając bezprzedmiotowość zażalenia i
pozostawiając je bez rozpoznania.

Z powodu zakwestionowania przez Ministra Sportu i Turystyki skuteczności uchwalenia w
dniu 26.06.2018 r. przez Walny Zjazd Delegatów PZJ zmian do Regulaminu Dyscyplinarnego
PZJ oraz tekstu jednolitego tego Regulaminu, zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej PZJ –
uchwała nr 2/2019 z 14 stycznia 2019 r., Sąd Dyscyplinarny nie rozpatrywał kolejnych spraw i
w związku z tym nie wyznaczał żadnych posiedzeń i rozpraw.
Na najbliższym Walnym Zjeździe Delegatów PZJ mają zostać uchwalone zmiany do
Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego aktu, co pozwoli
na rozpatrzenie spraw przez ten sąd oraz przez Rzecznika Dyscyplinarnego.
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