Protokół nr 14/Z/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w Lesznie w dniu 05. 10. 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Jan Sołtysiak, Iwona Macieja i Bogdan Kuchejda, Marta Polaczek-Bigaj i Oskar Szrajer.
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak.
Protokołował: Łukasz Jankowski.
Początek –. godzina 12.00

Zakończenie –godzina 21.00

W okresie od poprzedniego zebrania Zarząd głosował następujące uchwały w trybie elektronicznym za
pośrednictwem poczty e-mail:

I.

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2130/14/E/2018

W związku z upływem 30 dniowego terminu na składanie ofert na ponowione zapytanie ofertowe w sprawie
opracowania opisu kwalifikacji do Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej dla jeździectwa, Zarząd PZJ zapoznał się z
dwoma złożonymi ofertami.
Data wpływu: 11 września 2018 (I oferta), 20 września 2018 (II oferta)
Wartość realizacji całości - 50 000zł (I oferta), 234 000 zł (II oferta)
Czas realizacji: 4 miesiące (I oferta), 18 miesięcy (II oferta)
Wobec powyższego, Zarząd przekazuje prace nad opisami pozostałych kwalifikacji I oferentowi – p. Marcie
Polaczek – Bigaj. Złożony wniosek konkursowy zawiera korzystne dla Związku warunki finansowe, jak również
zapewnia kompleksowe przygotowanie wszystkich etapów wymaganych prac w znacznie krótszym czasie.
Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący się).
II.

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2131/14/E/2018 - Zmiany w Przepisach GT - B

Zarząd PZJ zatwierdza zmiany w Przepisach o Gospodarzach Toru w Skokach Przez Przeszkody wynikające z
przeniesienia kompetencji dotyczących gospodarzy toru w skokach przez przeszkody z Kolegium Sędziów PZJ
do Komisji Skoków PZJ.
Uchwała przyjęta (3 x za).
III.

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2132/14/E/2018 - Powołanie do Komisji D

Zarząd PZJ powołuje do Komisji Powożenia PZJ Panią Barbarę Berezowską i Pana Ryszarda Szymoniaka
Uchwała przyjęta (3 x za).

W dniu 05. 10. 2018 r. Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały:
IV.

Spotkania robocze.

W ramach zebrania Zarządu PZJ odbyły się trzy spotkania z Przewodniczącym Kolegium Sędziów p. Jackiem
Wisłockim, z Przewodniczącym Komisji WKKW p. Jackiem Turczyńskimi i Członkiem Komisji Powożenia p.
Ryszardem Szymoniakiem. Omówiono najpilniejsze sprawy związane z najbliższymi zadaniami.
Odbyło się również spotkanie z p. Agnieszką Bestry i p. Jackiem Kowerskim. Omówiono sprawy związane z
Mistrzostwami Europy w Fontainebleau w 2018 roku.

V.

Wniosek p. Michelle Kung.

Uchwała nr U/2133/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Michelle Kung o dofinasowanie ze środków PZJ przekroczenia
kosztów kursu, który FEI dofinansowało kwotą 5000 CHF. Kwota przekroczenia wyniosła 2 857,58 PLN.
Uchwała przyjęta (5 x za).

VI.

List w sprawie p. Michell Kung.

Zarząd PZJ zapoznał się z wnioskiem przedstawicieli środowiska Woltyżerki w sprawie p. Michelle Kung. Zarząd
zwraca się z prośbą do sygnatariuszy wniosku o przedstawienie sprawy na Konferencji Dyscypliny Woltyżerka.
Zarząd powróci do sprawy wniosku po otrzymaniu protokołu z Konferencji Dyscypliny Woltyżerki.
VII.

Kalendarz Centralny PZJ.

Uchwała nr U/2134/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ nie zatwierdza przyjęcia do Kalendarza PZJ 2019 wniosków złożonych po 30.09.2018 roku
następujących zawodów: ZK – C Grobice (22.06 i 16-18.08), ZK-C Jaroszówka (15-16.06), HZO DiM
(11-13.10.) Bobrowy Staw, ZO – B Olsza (18-19.05., 21-23.06., 29-30.06., 10-11.08., 30.08.-01.09.,
07.09.) oraz ZK WKKW Racot (11-12.05 i 25-25.08).
Wpis wyżej wymienionych zawodów do Kalendarza PZJ – 2019 będzie procedowany zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ.
(Rozdział III. Punkt 1: Wnioski złożone z przekroczeniem terminów wskazanych w punkcie I. będą
traktowane jako wnioski złożone po zatwierdzeniu kalendarza i rozpatrywane będą w przypadku, gdy
inni Organizatorzy zawodów tej samej dyscypliny umieszczeni w kolizyjnych terminach zatwierdzonego
kalendarza wyrażą na to pisemną zgodę.).
Zarząd zatwierdza przyjęcie do Kalendarza PZJ i FEI wniosków złożonych po 31.08.2018 roku
dotyczących zawodów CAI Książ (13-16.06.2019 r.) z rozgrywanymi w tym samym terminie ZK-D Książ.
Uchwała przyjęta (5 x za).

VIII.

Konkurs Ofert na Dostawę Sprzętu Sportowego.

Uchwała nr U/2135/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza następujący Konkurs Ofert na Dostawę Sprzętu Sportowego:

ZAMAWIAJĄCY: Polski Związek Jeździecki, 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: jeździecki sprzęt sportowy taki jak siodła jeździeckie na miarę z osprzętem,
ogłowia, ochraniacze, kaski, derki lub inny asortyment związany bezpośrednio z treningiem koni i startem w
zawodach jeździeckich.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 20.12.2018 roku.
TERMIN DOSTARCZENIA SPRZĘTU: do 31.12.2018 roku. Dostawa realizowana będzie transportem
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca wystawi Fakturę VAT w oparciu o ceny jednostkowe brutto uzgodnione z Polskim Związkiem
Jeździeckim na etapie decyzji o wyborze oferenta.
Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT
i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

Z tytułu ewentualnego niezrealizowania w terminie do 20.12. 2018 roku części zamówienia Wykonawcy nie
przysługują roszczenia finansowe oraz prawne.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, potencjał i doświadczenie niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi
standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, adres e-mailowy.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres: Polski Związek Jeździecki, 01-496
Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D.
Zarząd PZJ dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej przesłanej na adres mailowy wskazany w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego Konkursu Ofert bez podania przyczyny.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI CZAS WYKONANIA – 31.10.2018 r.
Uchwała przyjęta (5 x za).

IX.

Konferencja Dyscypliny Para-Ujeżdżenie

Uchwała nr U/2136/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza termin konferencji Dyscypliny Para-Ujeżdżenie – 22 listopada 2018 roku.
Uchwała przyjęta (5 x za).
X.

Powołanie do Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu.

Uchwała nr U/2137/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ na wniosek Trenera Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu p. Jarosława Poręby powołuje do
Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu parę Aleksandra Twardowska-Mohort.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XI.

Wniosek p. Eweliny Ćwiklak-Muśnickiej.

Uchwała nr U/2138/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Eweliny Ćwiklak-Muśnickiej o przyznanie limitu kilometrów na
dojazdy służbowe.
Uchwała przyjęta (4 x za i jeden glos przeciw).

XII.

Wniosek p. Natalii Jabłońskiej.

Uchwała nr U/2139/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Natalii Jabłońskiej o zwrot poniesionych kosztów związanych ze
startem Julii Jabłońskiej w CSIOCh w Ciekocinku ze względu na fakt, że w tym czasie Julia Jabłońska
nie była członkiem Kadry Narodowej.
Uchwała przyjęta (4 x za i jeden glos przeciw).
XIII.

Pismo p. Szymona Taranta.

Zarząd PZJ w odpowiedzi na pismo P. Szymona Taranta w sprawie uchwały dotyczącej zawodów HPP
Ciekocinko 5-7.X.2018 podtrzymuje swoje stanowisko, wyjaśniając, że planowane w tym terminie zawody nie były
oznaczone w kalendarzu PZJ jako eliminacje HPP, gdyż decyzje, które z zawodów będą eliminacjami należały do
Koordynatora Cyklu i zostały podjęte w późniejszym terminie.
XIV.

Regulamin HPP-D.

Uchwała nr U/2140/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Regulamin HPP-D przedstawiony przez Kolegium Sędziów po uprzednim
zatwierdzeniu tego dokumentu przez Komisję Powożenia.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XV.

Przeniesienie środków dotacyjnych z Ujeżdżenia do Skoków przez Przeszkody.

Uchwała nr U/2141/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza przeniesienie z Dyscypliny Ujeżdżenie do Dyscypliny Skoki przez Przeszkody w
ramach dotacji programu MSiT z FRKF w sportach olimpijskich kwoty 188,02 PLN.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XVI.

Przeniesienie środków dotacyjnych z WKKW do Skoków przez Przeszkody.

Uchwała nr U/2142/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza przeniesienie z dyscypliny WKKW do Dyscypliny Skoki przez Przeszkody w
ramach dotacji programu MSiT z FRKF w sportach olimpijskich kwoty 38 150,92 PLN.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XVII.

Pismo Agro Handel Śrem.

Zarząd PZJ w odpowiedzi na pismo Agro Handel Śrem w sprawie złożonej przez Agro Handel Śrem po terminie
oferty dotyczącej organizacji cyklu PLJ w 2019 roku podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale nr
U/2111/13/Z/2018 z dnia 18.09.2018 r, która brzmi następująco: Zarząd PZJ z powodu braku ofert w konkursie na
koordynatora Polskiej Ligii Jeździeckiej – 2019 podejmuje decyzję o rozpoczęciu fazy negocjacyjnej z
potencjalnie zainteresowanymi podmiotami. Podstawowym kryterium wyboru będzie wysokość ceny oferowanej
za prawa do organizacji Polskiej Ligii Jeździeckiej w 2019 roku.
XVIII.

Wniosek p. Jarosława Pogodzińskiego

Uchwała nr U/2143/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Jarosława Pogodzińskiego o refundacje ze środków PZJ kosztów
leczenia konia Naomi, który uległ wypadkowi podczas zawodów.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XIX.

Umowa Trójstronna.

Zarząd PZJ omówił propozycje zmian w Umowie Trójstronnej pomiędzy PZJ, Zawodnikiem i Właścicielem Konia
dotyczącej członkostwa w kadrze narodowej.
XXX.

Certyfikacje

Uchwała nr U/2144/14/Z/2018 z dnia 05.10.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza certyfikacje następujących ośrodków:
1.

Ośrodek Jeździecki RYWAL (kujawsko-pomorskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/16/016
kategorii kat.III**
Certyfikat był ważny do 31.07.2018r., szkolenie prowadzi pan Michał Masłowski - Instruktor Sportu z
aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 20.09.2018 przez panią Joannę Kruk – Przewodniczącą
WKE Kujawsko-Pomorskiego ZJ i panią Dorotę Włodarczyk – Sekretarza Zarządu KujawskoPomorskiego ZJ

2.

Klub Jeździecki Łańsk (warmińsko-mazurskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/II/16/127
kategorii kat.II**
Certyfikat był ważny do 31.07.2018r., szkolenie prowadzi pan Piotr Szakacz - Instruktor Sportu z
aktualną licencją PZJ oraz pani Monika Gawlińska – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną
licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 01.08.2018 przez pana Antoniego Pacyńskiego –
Przewodniczącego WKE Warmińsko-Mazurskiego ZJ i panią Dorotę Włodarczyk – Członka Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego ZJ.

Uchwała przyjęta (5 x za).

Na tym posiedzenie Zarządu w dniu 05.10.2018 roku w Lesznie zakończono.
Podpisy zatwierdzające treść protokołu:

Jan Sołtysiak

Prezes PZJ

Iwona Maciejak

Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Organizacyjnych

Marta Polaczek-Bigaj

Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Szkoleniowych

Oskar Szrajer

Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Młodzieżowego

Bogdan Kuchejda

Członek Zarządu PZJ ds. Sportu

