Protokół nr 18/Z/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w Lesznie w dniu 27. 12. 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj, Bogdan Kuchejda i Oskar Szrajer.
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak.
Marta Polaczek-Bigaj opuściła zebranie o godzinie 19.00
Protokołował: Łukasz Jankowski.
Początek – godzina 12.00

Zakończenie –godzina 19.30.

Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały:

I.

Stanowisko Polskiej Federacji.

Uchwała nr U/2220/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza odmowne stanowisko Polskiego Związku Jeździeckiego Polski w sprawie

aprobaty dla propozycji kompromisu Przewodniczących Grupy Roboczej EEF i Grupy III – w
sprawie podziału kwalifikacji do IO Tokio w Grupie C w dwóch różnych miejscach (Moskwa i
Budapeszt).
Uchwała przyjęta (5 x za).
II.

Umowa Trójstronna.

Uchwała nr U/2221/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza ostateczną wersję Umowy Trójstronnej pomiędzy PZJ - Zawodnikiem i
Właścicielem Konia obowiązującej w 2019 roku.
Uchwała przyjęta (5 x za).
III.

Regulamin Dofinansowywania Akcji Sportowych Planów Głównych – 2019
Konkurencji Jeździeckich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków
Polskiego Związku Jeździeckiego

Uchwała nr U/2222/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza ostateczną wersję Regulaminu Dofinansowywania Akcji Sportowych Planów
Głównych – 2019 Konkurencji Jeździeckich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków
Polskiego Związku Jeździeckiego obowiązującego w 2019 roku.
Uchwała przyjęta (5 x za).

IV.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – A – Seniorzy - 2019

Uchwała nr U/2223/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej Seniorów w Ujeżdżeniu na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
V.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – A – Kategorie Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2224/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Ujeżdżeniu w Kategoriach
Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
VI.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – B – Seniorzy - 2019

Uchwała nr U/2225/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej Seniorów w Skokach przez
Przeszkody na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
VII.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – B – Kategorie Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2226/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Skokach przez Przeszkody w
Kategoriach Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
VIII.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – C – Seniorzy - 2019

Uchwała nr U/2227/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej Seniorów w WKKW na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
IX.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – C – Kategorie Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2228/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w WKKW w Kategoriach
Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).

X.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – D – Seniorzy i Kategorie
Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2229/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Powożeniu w Kategorii Seniorów i
w Kategoriach Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XI.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – E – Seniorzy i Kategorie
Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2230/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Woltyżerce w Kategorii Seniorów i
w Kategoriach Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XII.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – F – Seniorzy i Kategorie
Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2231/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Sportowych Rajdach Konnych w
Kategorii Seniorów i w Kategoriach Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIII.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej – H – Seniorzy i Kategorie
Młodzieżowe - 2019

Uchwała nr U/2232/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Paraujeżdżeniu w Kategorii
Seniorów i w Kategoriach Młodzieżowych na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIV.

Reorganizacja Działu Sportu Biura PZJ – Przeszeregowanie p. xxxxxxxxxxxxx

Uchwała nr U/2233/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza przeszeregowanie p. xxxxxxxxxxxxxxxx na Stanowisko Specjalista ds.

Księgowości Związanej z Dotacjami Ministerialnymi.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XV.

Reorganizacja Działu Sportu Biura PZJ – likwidacja stanowiska pracy –
wypowiedzenie umowy o pracę i utworzenie nowego stanowiska pracy –
propozycja nowych warunków pracy – p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uchwała nr U/2234/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.

Zarząd przyjmuje następującą uchwałę w sprawie likwidacji stanowiska pracy – Specjalisty do spraw
Sportu zajmowanego przez Pracownika – p. xxxxxxxxxxxx i utworzenia w miejsce zlikwidowanego
stanowiska nowego stanowiska o nazwie Specjalista do spraw Administracyjnych
1.
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji stanowiska pracy –
Specjalisty do spraw Sportu zajmowanego przez Pracownika – xxxxxxxxxxxxxxxx i utworzenia w miejsce
zlikwidowanego stanowiska nowego stanowiska o nazwie Specjalista do spraw Administracyjnych.
2.
Miejscem wykonywania pracy na nowo utworzonym stanowisku będzie siedziba Pracodawcy –
Warszawa, ul. Karola Miarki 11D.
3.
Wynagrodzenie zasadnicze związane z nowo utworzonym stanowiskiem pracy Specjalisty do spraw
Administracyjnych będzie wynosić xxxxxxxxxx zł. (brutto) miesięcznie oraz premia uznaniowa (nagroda) w
kwocie do xxxxxxxxxx zł. (brutto) miesięcznie przyznawana na warunkach określonych w uchwale z dnia 28
grudnia 2017r. numer U/1610/21/Z/2017 Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w sprawie trybu i warunków
przyznawania premii uznaniowej (nagrody) pracownikom Polskiego Związku Jeździeckiego oraz w sprawie
nietworzenia funduszu świadczeń socjalnych oraz niewypłacania świadczenia urlopowego.
4.
Zakres obowiązków związanych z nowo utworzonym stanowiskiem Specjalisty do
Administracyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

spraw

5.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie okresu wypowiedzenia warunków pracy złożonego Pani
xxxxxxxxxxxxxx w związku z podjęciem niniejszej uchwały.
6.
W przypadku nie przyjęcia przez Panią xxxxxxxxxxxxxx zaproponowanych jej nowych warunków pracy
i tym samym rozwiązania umowy o pracę na miejsce Pani xxxxxxxxxxxxxxx zostanie nawiązany stosunek pracy z
inną osoba, na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.
Załącznik:
- zakres obowiązków z nowo utworzonym stanowiskiem Specjalisty do spraw Administracyjnych
Zakres obowiązków pracownika
Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednostka organizacyjna: Biuro PZJ
Stanowisko: SPECJALISTA ds. ADMINISTRACJI
DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻY:
I

II

Część ogólna
1.

Ścisłe przestrzeganie ustalonego w PZJ czasu pracy i wykorzystywanie go w jak najbardziej efektywny
sposób.

2.

Przestrzeganie ustalonego w PZJ porządku pracy.

3.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

4.

Dbanie o dobro PZJ, chronienie jego mienia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

5.

Dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej.

6.

Rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań.

7.

Rozwijanie wiedzy zawodowej.

8.

Godne zachowywanie się w pracy.

Część szczegółowa:
1.

Wykonywanie zadań związanych administracją korespondencji biura PZJ.

2.

Wykonywanie zadań związanych administracją rejestracji i licencji obsługiwanych przez biuro PZJ.

3.

Wystawianie faktur związanych z działalnością biura PZJ.

4.

Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z windykacją należności wobec PZJ.

5.

Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością i zadaniami biura PZJ.

6.

Dokonywanie rejestracji w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów korespondencji przychodzącej
do biura PZJ i wychodzącej z biura PZJ.

7.

Przygotowywanie i wprowadzanie do systemu pocztowego korespondencji Biura PZJ.

8.

Wprowadzanie danych do systemów informatycznych PZJ.

9.

Wprowadzanie danych do systemów informatycznych Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

10. Wprowadzanie danych do dokumentów obsługiwanych przez PZJ dotacji ze środków publicznych.
11. Wykonywanie sprawozdawczości dla potrzeb Zarządu PZJ, Ministerstwa Sportu i innych instytucji.
12. Opisywanie dokumentów finansowych obsługiwanych przez biuro PZJ.
13. Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych w biurze PZJ.

14. Udzielanie informacji interesariuszom biura PZJ.
15. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych nie objętych niniejszym zakresem czynności a
pozostających w związku z nimi oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń przełożonych
pozostających w związku z zatrudnieniem.

…………………………………………………………………………………………
(data i podpis przełożonego ustalającego zakres obowiązków)

Niniejszym zakres obowiązków przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania.

……………………………………………

(data i podpis pracownika)

Uchwała przyjęta (5 x za).

XVI.

Reorganizacja Działu Sportu Biura PZJ – likwidacja stanowiska pracy –
wypowiedzenie umowy o pracę i utworzenie nowego stanowiska pracy –
propozycja nowych warunków pracy – p. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Uchwała nr U/2235/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd przyjmuje następującą uchwałę w sprawie likwidacji stanowiska pracy – Specjalisty do spraw
Sportu zajmowanego przez Pracownika – p. xxxxxxxxxxxxxxx i utworzenia w miejsce zlikwidowanego
stanowiska nowego stanowiska o nazwie Specjalista do spraw Administracyjnych.
1.
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji stanowiska pracy –
Specjalisty do spraw Sportu zajmowanego przez Pracownika – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i utworzenia w miejsce
zlikwidowanego stanowiska nowego stanowiska o nazwie Specjalista do spraw Administracyjnych.
2.
Miejscem wykonywania praca na nowo utworzonym stanowisku będzie siedziba Pracodawcy –
Warszawa, ul. Karola Miarki 11D.
3.
Wynagrodzenie zasadnicze związane z nowo utworzonym stanowiskiem pracy Specjalisty do spraw
Administracyjnych będzie wynosić xxxxxxxx zł. (brutto) miesięcznie oraz premia uznaniowa (nagroda) w kwocie
do xxxxxxxxxx zł. (brutto) miesięcznie przyznawana na warunkach określonych w uchwale z dnia 28 grudnia
2017r. numer U/1610/21/Z/2017 Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w sprawie trybu i warunków
przyznawania premii uznaniowej (nagrody) pracownikom Polskiego Związku Jeździeckiego oraz w sprawie
nietworzenia funduszu świadczeń socjalnych oraz niewypłacania świadczenia urlopowego.
4.
Zakres obowiązków związanych z nowo utworzonym stanowiskiem Specjalisty do
Administracyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

spraw

5.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie okresu wypowiedzenia warunków pracy i płacy
złożonego Pani xxxxxxxxxxxxxxxxx w związku z podjęciem niniejszej uchwały.
6.
W przypadku nie przyjęcia przez Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaproponowanych jej nowych warunków
pracy i płacy i tym samym rozwiązania umowy o pracę na miejsce Pani xxxxxxxxxxxxxx zostanie nawiązany
stosunek pracy z inną osoba, na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.
Załącznik:
- zakres obowiązków z nowo utworzonym stanowiskiem Specjalisty do spraw Administracyjnych

Zakres obowiązków pracownika
Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednostka organizacyjna: Biuro PZJ
Stanowisko: SPECJALISTA ds. ADMINISTRACJI
DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻY:
I.

Część ogólna
9.

Ścisłe przestrzeganie ustalonego w PZJ czasu pracy i wykorzystywanie go w jak najbardziej efektywny
sposób.

10. Przestrzeganie ustalonego w PZJ porządku pracy.
11. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
12. Dbanie o dobro PZJ, chronienie jego mienia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
13. Dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej.
14. Rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań.
15. Rozwijanie wiedzy zawodowej.
16. Godne zachowywanie się w pracy.
II.

Część szczegółowa:
16. Wykonywanie zadań związanych administracją korespondencji biura PZJ.
17. Wykonywanie zadań związanych administracją rejestracji i licencji obsługiwanych przez biuro PZJ.
18. Wystawianie faktur związanych z działalnością biura PZJ.
19. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z windykacją należności wobec PZJ.
20. Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością i zadaniami biura PZJ.
21. Dokonywanie rejestracji w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów korespondencji przychodzącej
do biura PZJ i wychodzącej z biura PZJ.
22. Przygotowywanie i wprowadzanie do systemu pocztowego korespondencji Biura PZJ.
23. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych PZJ.
24. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.
25. Wprowadzanie danych do dokumentów obsługiwanych przez PZJ dotacji ze środków publicznych.
26. Wykonywanie sprawozdawczości dla potrzeb Zarządu PZJ, Ministerstwa Sportu i innych instytucji.
27. Opisywanie dokumentów finansowych obsługiwanych przez biuro PZJ.
28. Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych w biurze PZJ.
29. Udzielanie informacji interesariuszom biura PZJ.
30. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych nie objętych niniejszym zakresem czynności a
pozostających w związku z nimi oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń przełożonych
pozostających w związku z zatrudnieniem.

…………………………………………………………………………………………
(data i podpis przełożonego ustalającego zakres obowiązków)

Niniejszym zakres obowiązków przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania.

……………………………………………

(data i podpis pracownika)
Uchwała przyjęta (5 x za).

XVII.

Wniosek Komisji WKKW o zatrudnienie trenera kadr młodzieżowych

Uchwała nr U/2236/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd przychyla się do wniosku Komisji WKKW o zatrudnienie z dniem 01.01.2019 r. p. Wojciecha
Piaseckiego na stanowisku Trenera Kadr Młodzieżowych WKKW.

Uchwała przyjęta (5 x za).

XVIII.

Wniosek Radcy Prawnego PZJ

Uchwała nr U/2237/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd przychyla się do wniosku Radcy Prawnego PZJ p. Dariusza Łuczaka, aby protokoły z zebrań
Zarządu z pełnym brzmieniem uchwał i decyzji były wewnętrznym dokumentem, natomiast na stronie
internetowej Związku były publikowane sprawozdania z zebrań Zarządu. Podstawą wniosku jest
konieczność przestrzegania przepisów RODO. Na stronie internetowej Związku będą publikowane
Sprawozdania z Zebrań Zarządu po anonimizacji danych wrażliwych dokonanej przez Radcę
Prawnego PZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIX.

Nowelizacja Regulaminu Zarządu PZJ

Uchwała nr U/2238/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd zatwierdza poprawkę do Regulaminu Pracy Zarządu PZJ uwzgledniającą uchwałę nr
U/2237/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r. i przedłużającą czas na publikację Sprawozdania z Zebrania
Zarządu na okres do 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po zebraniu Zarządu.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XX.

Wniosek Komisji WKKW - NOS

Uchwała nr U/2239/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd nie przychyla się do wniosku Komisji WKKW o ponowne powołanie Pana Jacka

Kowerskiego na stanowisko Narodowego Oficera Bezpieczeństwa WKKW.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXI.

Wniosek o ufundowanie nagród dla medalistów ME Pony.

Uchwała nr U/2240/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek LKS Stragona Strzegom o ufundowanie dla medalistów

indywidualnych i drużynowych ME Pony w 2019 roku: w następującym zakresie:
pamiątkowych trofeów oraz szarf dla zawodników.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXII.

Wniosek o zmianę terminu MP WKKW Seniorów - 2019.

Zarząd PZJ podjął decyzję, że wniosek Pana Marcina Konarskiego o zmianę terminu MP

Seniorów WKKW w 2019 roku skierowuje do Komisji WKKW celem podjęcia ostatecznej
decyzji usankcjonowanej przyjęciem uchwały przez komisję.
XXIII.

Wniosek o zmianę w umowie trójstronnej.

Uchwała nr U/2241/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Pana Marcina Konarskiego o zmianę zapisu w umowie
trójstronnej dotyczącego liczby miejsc finansowanych w startach kontrolnych.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXIV.

Wniosek o zmianę w umowie Marcin Konarski - PZJ.

Uchwała nr U/2242/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Pana Marcina Konarskiego o zmianę zapisu w umowie
dotyczącej pełnienia funkcji trenera Kadry Narodowej WKKW w zakresie warunków wypowiedzenia
umowy.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXV.

Nowelizacja Wniosku o Przyznanie
Centralnego Kalendarza PZJ.

Prawa

Organizacji

Zawodów

Szczebla

Uchwała nr U/2243/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza następującą nowelizacje Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów
Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ, który będzie obowiązywał d 01.01.2019 roku.

Punkt i.4. Załącznika nr 1 przyjmuje brzmienie:
W przypadku zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski okresie: od 01.09. do 10.09. każdego
roku poprzedzającego w przypadku zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski PZJ biuro PZJ
prześle faktury za wpis do kalendarza PZJ do wszystkich organizatorów widniejących w projekcie
kalendarza PZJ w dniu 01.09.
W przypadku zawodów ogólnokrajowych w terminie do 01.10. do 30.10. Organizator ma prawo
zmieniać bez opłat z tego tytułu terminy i kategorie uprzednio umieszczonych w projekcie kalendarza
zawodów. Zmiana taka będzie dokonywana przez biuro PZJ wyłącznie na podstawie formularza
wypełnionego i podpisanego przez te same osoby co we wniosku. Skan wypełnionego i podpisanego
formularza musi być przesłany na adres mailowy: pzj@pzj.pl . Wnioski, których wpłynięcie do biura
nie będzie zarejestrowane nie mogą być podstawą do dokonania zmiany w projekcie Kalendarza PZJ,
jak i w projekcie Kalendarza FEI.
W przypadku zawodów ogólnopolskich okresie: od 02.11. do 12.11. każdego roku poprzedzającego
biuro PZJ prześle faktury za wpis do kalendarza PZJ do wszystkich organizatorów widniejących w
projekcie kalendarza PZJ w dniu 02.11.
Faktury zostaną wysłane drogą mailową na adresy wskazane we wnioskach do Kalendarza PZJ.
Konsekwencje podania niewłaściwego dla doręczenia faktury we wniosku adresu mailowego oraz
danych do faktury ponosi Organizator. Nieopłacenie wyżej wymienionej faktury w terminie oznacza
usunięcie danych zawodów z projektu kalendarza PZJ i nierozpatrywanie ich przy zatwierdzaniu przez
Zarząd części Kalendarza PZJ dotyczącej zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski oraz przy
zatwierdzaniu przez Zarząd części Kalendarza PZJ dotyczącej zawodów ogólnokrajowych.
Niepłacenie faktury za zawody międzynarodowe oznacza również usunięcie przez Dział Sportu PZJ
zawodów międzynarodowych z Kalendarza FEI.
W przypadku organizatora, który złożył wnioski na większą liczbę zawodów (w konkurencji skoki
minimum 6) Zarząd PZJ na pisemny wniosek organizatora może podjąć decyzję o rozłożeniu
sumarycznej opłaty na raty. Taki wniosek musi wpłynąć na sierpniowe zebranie Zarządu w
przypadku części Kalendarza PZJ dotyczącej zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski
oraz na październikowe zebranie Zarządu przy zatwierdzaniu przez Zarząd części Kalendarza
PZJ dotyczącej zawodów ogólnokrajowych.

Punkt V. 5 przyjmuje brzmienie:
W przypadku odwołania zawodów przez Organizatora później niż 12 tygodni przed datą ich
rozpoczęcia, Organizator zapłaci PZJ karę umowną w wysokości odpowiedniej wielokrotności wartości
opłaty za wpis do kalendarza PZJ i tak:
12-10 tygodni 3x;
9-7 tygodni 6x;
6-3 tygodnie 10x;
2–0 tygodni 20x.
Tego przepisu nie stosuje się w przypadku konieczności odwołania zawodów z przyczyn Siły Wyższej
(rozdział XII niniejszych Warunków). Mała ilość koni zgłoszonych w terminie zgłoszeń ostatecznych
nie jest podstawą do odstąpienia od kary umownej wynikającej z niniejszego punktu.

Uchwała przyjęta (5 x za).
XXVI.

Wniosek Stadniny Koni Leśna Wola.

Uchwała nr U/2244/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Stadniny Koni Leśna Wola o anulowanie kary za odwołanie

zawodów Kalendarza PZJ 2018 r. Kara wynosi 7 500 PLN
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXVII. Wniosek Podkarpackiego Związku Jeździeckiego.
Uchwała nr U/2245/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek Podkarpackiego Związku Jeździeckiego będący sprzeciwem

wobec zapisu Komisji Skoków wprowadzonego do Regulaminu B o dopuszczaniu do
rywalizacji dzieci do 10 lat wyłącznie na kucach.
Uchwała przyjęta (3 x za i 2 x przeciw).
XXVIII. Wniosek Zarządu PZJ do Komisji Skoków PZJ.
Uchwała nr U/2246/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ w związku z przyjęciem uchwały nr. U/2245/18/Z/2018 zwraca się do Komisji Skoków

PZJ o ponowne rozpatrzenie zapisu Regulaminu dotyczącego dopuszczania do rywalizacji
dzieci do 10 lat wyłącznie na kucach.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXIX.

Wniosek Kolegium Sędziów PZJ – Regulamin D i M - 2019.

Uchwała nr U/2247/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego o

zatwierdzenie ostatecznej wersji Regulaminu Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii
Dzieci i Młodzieży w Skokach Przez Przeszkody.
Uchwała przyjęta (3 x za i 2 głosy wstrzymujące się).

XXX.

Wniosek Kolegium Sędziów PZJ – Regulamin B- 2019.

Uchwała nr U/2248/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
W związku z przyjęciem uchwały nr U/2245/18/Z/2018 Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego o zatwierdzenie ostatecznej wersji Regulaminu
Rozgrywania Krajowych Zawodów w Skokach Przez Przeszkody.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXXI.

Wniosek Kolegium Sędziów PZJ – Regulamin Rozgrywania MP - B - 2019.

Uchwała nr U/2249/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego o

zatwierdzenie ostatecznej wersji Regulaminu Rozgrywania Mistrzostw Polski W Skokach
Przez Przeszkody w Kategoriach Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy i Seniorzy.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXXII. Cenniki PZJ - 2019.
Uchwała nr U/2250/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Cenniki PZJ Cześć I, II i III. Na 2019 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXXIII. Wniosek p. xxxxxxxxxx i p. xxxxxxxxxxxx
Uchwała nr U/2251/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia prośby p. xxxxxxxxxxx i p. xxxxxxxxxxx o pokrycie ze środków PZJ

pozostałej części kosztów transportu konia xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx wynoszących 800 zł.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXXIV. Wniosek Pana Zbigniewa Kaczorowskiego.
Uchwała nr U/2252/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek o zawieszenie od 01.12.2018 r. członkostwa w Radzie

Szkolenia Jeździeckiego złożony przez p. Zbigniewa Kaczorowskiego.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXXV. Pełnomocnictwo – Regulamin Dyscyplinarny.
Uchwała nr U/2253/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa p. Dariuszowi Łuczakowi do
reprezentacji Polskiego Związku Jeździeckiego przed Ministerstwem Sportu i Turystyki w
sprawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXXVI. Pełnomocnictwo – Pełnienie innej funkcji przez trenera.
Uchwała nr U/2254/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa p. Dariuszowi Łuczakowi do
reprezentacji Polskiego Związku Jeździeckiego przed Ministerstwem Sportu i Turystyki w
sprawie możliwości pełnienia innej funkcji w polskim związku sportowym przez trenera
zatrudnionego w ramach dotacji ministerialnych.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXXVII. Wniosek Komisji Woltyżerki.
Uchwała nr U/2255/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek Komisji Woltyżerki:
W związku z planowanym przez Komisję Woltyżerki PZJ uruchomieniem oficjalnej strony internetowej dyscypliny
woltyżerki, polegającym w pierwszej kolejności na wykupieniu domeny oraz zaprojektowaniu strony, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o jednorazowe, finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia, w kwocie 2.500,- zł (brutto). Pieniądze te
przeznaczone zostaną na zaprojektowanie strony internetowej.
Komisja Woltyżerki PZJ jest zdania, że utworzenie takiej strony znacznie usprawni przepływ informacji
dotyczących dyscypliny woltyżerki, jak również ułatwi jej popularyzację. Administrowanie stroną i publikowane na stronie
materiały będą pod ścisłą kontrolą Komisji i Menadżera dyscypliny.
Na stroni Polskiego Związku Jeździeckiego powinien znaleźć się link do strony, o co również, jako Komisja,
wnioskujemy.
Przewodnicząca Komisji Woltyżerki
Elżbieta Dolińska

Uchwała przyjęta (3 x za i 2 z przeciw).
XXXVIII.

Konkurs na dostawę sprzętu jeździeckiego.

Uchwała nr U/2256/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza głoszenie konkursu na dostawę sprzętu dla kadr narodowych PZJ w

2019 roku i latach następnych. Treść ogłoszenia przygotuje Radca Prawny PZJ.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XXXIX. Wniosek Pana Jacka Wisłockiego.
Uchwała nr U/2257/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
W świetle oficjalnego stanowiska Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarząd PZJ oraz ze względów
organizacyjnych Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Pana Jacka Wisłockiego dotyczącego

sposobu weryfikacji ważności orzeczeń lekarskich zawodników.
Uchwała przyjęta (4 x za).

XL.

Wniosek JKS Rywal Grudziądz.

Zarząd PZJ zdecydował o upoważnieniu Pana Bogdana Kuchejdy do rozmów z JKS Rywal Grudziądz
w sprawie wniosku tego klubu o przyznanie nazwy Amatorskie Mistrzostwa Polski w Powożeniu

Końmi zimnokrwistymi.
XLI.

Wniosek Kolegium Sędziów PZJ.

Uchwała nr U/2258/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek KS PZJ o wyrażenie zgody na tłumaczenie zmian przepisów FEI
konkurencji WKKW na 2019 rok przez Pana Józefa Śnieżka.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XLII.

Wnioski w sprawie ubezpieczeń zbiorowych.

Uchwała nr U/2259/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosków, które wpłynęły do biura PZJ w sprawie odrębnego
potraktowania ubezpieczeń zawieranych przez kluby w oparciu o ubezpieczenia zbiorowe takich
instytucji jak AZS, LZS i innych w odniesieniu do dat ubezpieczeń. Zarząd stoi na stanowisku, że
ubezpieczenia są bardzo ważną sprawą w kontekście zakresu ubezpieczenia i wysokości
odszkodowań. Kluby powinny same ubezpieczać swoich członków i działać w pełnym porozumieniu z
zawodnikami, których ubezpieczają z mocy ustawy o sporcie oraz w pełni informować o zakresie
ubezpieczenia i wysokości odszkodowań.
Uchwała przyjęta (4 x za).
Na tym posiedzenie Zarządu w dniach 27.12.2018 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

