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Sprawozdanie Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ

Komisja Prawa i Dyscypliny jest organem związku uprawnionym do sprawowania
władzy dyscyplinarnej w stosunku do członków Związku, zawodników, trenerów
instruktorów, sędziów oraz działaczy, a takŜe do rozstrzygania wynikłych między
nimi sporów i konfliktów.
W obecnej kadencji Komisja działa w składzie wybranym na Walnym Zjeździe
Sprawozdawczo Wyborczym Związku w 2008r:

Komisja prawa i Dyscypliny działa na podstawie Art. Od 41 do 45 Statutu PZJ i
stosownych przepisów wewnętrznych PZJ, a w sprawach nieuregulowanych tamŜe
stosuje odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karne-go.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posiedzenia plenarne
poświęcając je sprawom organizacyjnym, sprawom merytorycznym, dotyczącym
procedury dyscyplinarnej oraz prowadzonym sprawom dyscyplinarnym.
Członkowie Komisji przestrzegali zasady, Ŝe podstawowym ich obowiązkiem jest
rzetelne przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych w celu sprawiedliwego i
bezstronnego orzeczenia o winie osoby obwinionej.
Komisja prowadziła postępowania zawsze „w sprawie” a „nie przeciwko”, starając
się obiektywnie oceniać w postępowaniach dyscyplinarnych dowody przedkładane
przez strony oraz okoliczności zajść i zdarzeń. Komisja unika sytuacji, w której
mogłaby być postrzegana jako oskarŜyciel i jednocześnie jako sędzia . Nasze
postępowania mają charakter kontradyktoryjny.
Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie postępowanie wszczynane z urzędu, a
szczególnie sprawy o stosowanie środków zabronionych.
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Sprawy dyscyplinarne:
Główne działanie Komisji koncentrowało się na pracy zespołów orzekających,
powoływanych dla rozpatrzenia poszczególnych spraw dyscyplinarnych,
wpływających do Komisji.
W bieŜącym roku komisja rozpatrzyła jedną sprawę dyscyplinarną, nie dopatrując
się winy osoby obwinionej.
Obecnie prowadzone są trzy postępowania dyscyplinarne. Jedno postępowanie
dotyczy stosowania niedozwolonych środków oraz dwa postępowania z wniosku,
w którym wnioskodawca stawia zarzuty działaczom Związku nagannego
postępowania.
Działalność antydopingowa.
Bardzo waŜnym obszarem działania Komisji jest walka ze stosowaniem wobec
koni środków zabronionych. Współpracujemy w tym zakresie ściśle z Zarządem,
Komisją Weterynaryjną, z Podkomisją Antydopingową oraz z Biurem PZJ. W
przeciwdziałaniu dopingowi Komisja nie wykazuje tolerancji.
W obecnej kadencji wspólnie z Komisją Weterynaryjną opracowaliśmy szerokie
zmiany w Przepisach Antydopingowych i Kontroli Leczenia i Przepisach
Weterynaryjnych PZJ oraz niezbędne zmiany w PO, które zostały w marcu br
wprowadzone w Ŝycie stosowną uchwałą Zarządu.
W sprawach dotyczących zmiany barw klubowych.
W sprawach dotyczących zmian barw klubowych Komisja rozpatrywała je-den
spór, który miał miejsce na terenie Dolnośląskiego ZJ. Spór ten udało się rozwiązać
polubownie
Brutalne obchodzenie się z końmi.
W szeregu sprawach Komisja uczestniczyła jako organ pomocniczy, nie mając
uprawnień do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. W szczególności były
to sprawy dotyczące brutalnego traktowania konia, gdzie jednak Komisja stara się
występować jako „oskarŜyciel pomocniczy”. Postępowanie w tych sprawach,
zgodnie z Art.46 Przepisów Ogólnych PZJ, jest postępowaniem szczególnym i
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jednoinstancyjnym. Decyzje dyscyplinarne podejmują komisje sędziowskie lub
Zarząd PZJ albo WZJ. Jak wiadomo od decyzji tych nie ma odwołania.
JednakŜe uwaŜamy, Ŝe zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu brutalizacji jeździectwa
mają do spełnienia komisje sędziowskie. Dyskwalifikacja zawodnika przez komisję
sędziowską bezpośrednio w czasie zawodów jest wyjątkowo dotkliwą karą o
bardzo
skutecznym działaniu. Nie tylko oddziałuje ona na osobę
zdyskwalifikowaną poprzez wyłączenie jej z zawodów oraz pozbawia ją ew.
zdobytych miejsc, punktów, nagród pienięŜnych i rzeczowych, ale jest
przykładnym ostrzeŜeniem dla pozostałych zawodników.
Uwidocznia teŜ
publiczności, Ŝe środowisko jeździeckie nie toleruje brutalności wobec koni.
Dyskwalifikacja jest równieŜ dotkliwa z materialnego punktu widzenia. Wydatki
poniesione na organizację przyjazdu, koszty uczestnictwa i pobytu na zawodach
całej ekipy i osób towarzyszących są po prostu zmarnowane.
Inne sprawy.
Przedstawiciele Komisja współpracowali z kolegami z Kolegium Sędziów w
sprawach dotyczących problemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów,
Przedstawiciele Komisji uczestniczą w pracach nad dostosowaniem przepisów
związkowych do obecnych wymagań, a szczególnie wynikających ze zmian
ustawowych
Członkowie Komisji na co dzień zajmowali się, we współpracy z członkami
Zarządu oraz Biurem PZJ sprawami, które nie dotyczyły par exellance zagadnień
dyscyplinarnych, oraz takimi które udawało się rozwiązać pomyślnie drogą poza
dyscyplinarną.

NaleŜy na zakończenie podkreślić i wyjaśnić, Ŝe w naszej pracy nie jesteś-my
uprawnieni do prowadzenia śledztw i dochodzeń i nie zajmujemy się przypadkami
„łamaniem prawa”. Tym zajmują się instytucje ustawowo do tego powołane.
Komis-ja Prawa i Dyscypliny zajmuje się sprawami dotyczącymi naruszania
naszych wewnętrznych przepisów związkowych, określonych w Statucie PZJ,
Przepisach Ogólnych PZJ i uchwalanych regulaminach jak równieŜ sprawami
„dyscyplinarnymi” powierzonymi do rozstrzygania związkom sportowym przez
ustawodawcę.
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Musimy jednocześnie zwrócić uwagę na waŜną sprawę w postępowaniach
dyscyplinarnych. OtóŜ Komisja dba szczególnie o to aby osoby obwinione, wobec
których toczą się postępowania dyscyplinarne, miały zapewnione
prawo i warunki do obrony. Dlatego przestrzegamy wszelkie naleŜne obwinionym
uprawnienia, terminy, czas do przygotowania dowodów świadczących na ich rzecz
oraz unikamy jakiejkolwiek tendencyjności. Podkreślamy na kaŜdym kroku, Ŝe nie
jesteśmy prokuratorami ani sędziami, ale osobami, którym Związek udzielił
wyjątkowego zaufania, powierzając uprawnienie do orzekania o ewentualnej winie
oraz do nakładania ustalonych w przepisach związkowych kar.
Komisja dziękuje za współpracę Zarządowi Związku, Kolegium Sędziów, Komisjom merytorycznym, Zarządom WZJ. Dziękujemy równieŜ kierownictwu i
pracownikom Biura PZJ za wsparcie merytoryczne oraz pomoc organizacyjną w
naszej pracy.

Za Komisję Prawa i Dyscypliny PZJ – Przewodniczący Komisji Janusz
Tomaszewski.

Sprawozdanie Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ za lata 2009-2010

