Regulamin Dofinansowywania Akcji
Sportowych Planów Głównych - 2019
Konkurencji Jeździeckich
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz środków Polskiego Związku Jeździeckiego
Obowiązuje od 01.01.2019 roku
Zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJ nr U/2222/18/Z/2018 z dnia 27.12.2018 r.
I.

Podstawa Prawna Regulaminu.

1.

Ustawa o Sporcie z dnia 25.06.2010 w tym:

art.29. ust 7 : Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań związanych z przygotowywaniem
kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata
lub mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu
Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723).
Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

2.

Cele Dofinansowania Wyartykułowane W Decyzjach Ministra Sportu I Turystyki:

•

SENIORZY – KONKURENCJE OLIMPIJSKIE

Decyzja nr 63 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania ze środków
budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz
przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku.
Punkt I.2
Minister przyznaje w ramach posiadanych środków z budżetu państwa dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem
zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i
Europy w sportach olimpijskich.
•

KATEGORIE MŁODZIEŻOWE – KONKURENCJE OLIMPIJSKIE

Decyzja nr 69 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania zadań z
obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.
Punkt III.2 a.
W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z
Systemem Sportu Młodzieżowego” dofinansowaniu podlegają działania związane ze:
a. szkoleniem centralnym zawodników obejmującym:
- szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do
współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
- udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym w mistrzostwach świata,
mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
•

KATEGORIA SENIORÓW I KATEGORIE MŁODZIEŻOWE – KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE

Decyzja nr 65 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia Programu
wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie
międzynarodowym w 2019 roku.
Punkt I. 2
Minister przyznaje w ramach posiadanych środków z budżetu państwa dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem
zawodników kadry narodowej polskich związków sportowych oraz udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach i
konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych.
•

KATEGORIA SENIORÓW I KATEGORIE MŁODZIEŻOWE – KONKURENCJE PARAOLIMPIJSKIE

Decyzja nr 67 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia Programu
dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w
igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2019 roku.

Punkt I. 2
Minister w ramach posiadanych środków z budżetu państwa przyznaje dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem
zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
mistrzostwach świata i Europy, w tym na wypłatę stypendiów sportowych.
Decyzja nr 70 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia Programu
dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Punkt I. 1.
Celem Programu jest:
1) zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do
udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa
wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości
realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

II.

Zasoby Środków Finansowych i Ich Podział Pomiędzy Konkurencje.

1.

Środki finansowe pochodzą z przyznanych przez MSiT dotacji, udziału środków własnych PZJ w dotacjach
i środków PZJ, a także ze środków sponsorskich pozyskanych przez PZJ.

2.

Środki finansowe przyznane Decyzjami Ministra Sportu i Turystyki nr: 63, 69, 65, 67 i 70 wymagają od
Polskiego Związku Jeździeckiego udziału środków własnych co najmniej odpowiednio: 5%, 5%, 5%,
według własnego uznania, nie mniej niż 2% kosztów ogółem.

3.

Wysokości kosztów pośrednich niezbędnych dla realizacji dotacji przyznanych Decyzjami Ministra Sportu
i Turystyki nr: 63, 69, 65 i 67 nie mogą przekroczyć odpowiednio: 15%, 10%, 15%, 10% i 10% kosztów
bezpośrednich przyznanej dotacji.

4.

Podziału pomiędzy poszczególne konkurencje w obrębie każdej dotacji ministerialnej dokonuje Zarząd
PZJ poprzez przyjęcie w tej sprawie uchwały (z wyłączeniem dotacji na konkurencje paraolimpijskie).

5.

Podstawą do dokonania podziału jest sportowa jakość i wiarygodność planów uzyskania zakładanych
miejsc w Starcie/ Startach Głównym/Głównych Sezonu przedstawionych w Sportowych Planach
Głównych. Najwyżej oceniane będą realnie przewidywane wyniki w przedziale od I do VIII miejsca.
Planowanie zajęcia miejsca dalszego niż XV nie będzie brane pod uwagę przy rozdziale środków. Oceny
jakości założeń wynikowych w Startach Głównych dokonuje Zarząd PZJ.

6.

Wyniki uzyskane w startach kontrolnych są podstawą do powołania w drodze uchwały przyjętej przez
Zarząd PZJ reprezentacji Polski na Start/y Główny/e przewidziane w Sportowych Planach Głównych.

7.

Wyniki uzyskane w startach kontrolnych są również brane pod uwagę przy wydaniu przez Zespół
Metodyczno-Szkoleniowy Instytutu Sportu formalnej opinii dla Ministerstwa i Sportu. W przypadku
pozytywnej opinii Start Główny Sportowego Planu Głównego - 2019 będzie dofinasowany ze środków
ministerialnych.

III.

Kwalifikacja na Miejsca Dofinansowywane i Zasady Realizacji Dofinasowań.

1.

Dofinasowane będą udziały w Startach Głównych i Startach Kontrolnych przewidzianych Sportowym
Planem Głównym dla danej konkurencji zatwierdzonym przez Zarząd PZJ. Dofinasowane są również
szkolenia/konsultacje członków kadry narodowej, jeżeli są przewidziane w Sportowym Planie Głównym.
Starty Główne, Starty Kontrolne i Szkolenia/Konsultacje w konkurencjach olimpijskich osobno dla kadry
seniorów i kadr młodzieżowych oraz razem dla kadry seniorów i kadr młodzieżowych w konkurencjach
nieolimpijskich stanowią Harmonogram Planowanych Działań będący załącznikiem do Sportowego Planu
Głównego danej konkurencji.

2.

Propozycje rozdziału środków finansowych na poszczególne Starty Kontrolne i Starty Główne
przygotowuje trener kadry narodowej lub w przypadku braku trenera kadry narodowej zatrudnionego przez
PZJ przewodniczący komisji sportowej.

W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej propozycje
rozdziału środków finansowych na poszczególne Starty Kontrolne i Starty Główne przygotowuje dyrektor
sportowy PZJ.
Rozdział środków finansowych na poszczególne Starty Kontrolne i Starty Główne zatwierdza Zarząd PZJ.
Podział środków finansowych jest zamieszczany w Harmonogramach Planowanych Działań będących
załącznikami do Sportowych Planów Głównych.
Harmonogramy Planowanych Działań z wyszczególnieniem daty, miejsca, ilości zawodników, ilości osób
współpracujących w akcji i wysokości finansowania poszczególnych akcji są publikowane na stronie
internetowej Związku.
Kwota sumaryczna w Harmonogramach Planowanych Akcji jest pod odjęciu kosztów pośrednich oraz
kosztów na doszkalanie kadry szkoleniowej, sprzętu sportowego, suplementów diety i odżywek, badań
diagnostycznych, składek do organizacji międzynarodowych, osobowego funduszu płac, bezosobowego
funduszu płac, kontraktów i usług, ubezpieczenia zawodników i trenerów kwotą przyznaną przez Zarząd
PZJ bezpośrednio na Starty Kontrolne i Starty Główne danego Harmonogramu Planowanych Akcji.
Dla każdej akcji Harmonogramu Planowanych Działań trener kadry narodowej przygotowuje preliminarz,
który jest zamieszczany na stronie internetowej Związku. W przypadku wakatu na stanowisku trenera lub
przewodniczącego komisji sportowej preliminarze akcji Harmonogramu Planowanych Działań
przygotowuje dyrektor sportowy PZJ. Preliminarze poszczególnych akcji Harmonogramów Planowanych
Działań zatwierdzane są przez Członka Zarządu ds. Sportu lub Członka Zarządu ds. Sportu
Młodzieżowego w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZJ.
3.

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr U/2120/13/Z/2018 z dnia 18.09.2018 r. Zarząd zatwierdza wypłacanie
świadczeń ujętych w zatwierdzonych preliminarzach akcji Harmonogramów Planowanych Działań
wyłącznie po zakończeniu akcji. Biuro PZJ po zakończeniu akcji stosowne dokumenty prześle osobom
uprawnionym do poboru świadczeń takich jak między innymi: dieta, ryczałt hotelowy i dofinasowanie
transportu. W ciągu dwóch tygodni od daty ich otrzymania oryginały tych dokumentów po wypełnieniu,
podpisaniu i opisaniu muszą być przesłane do biura PZJ pocztą tradycyjną. Nieprzesłanie tych
dokumentów w tym terminie spowoduje anulowanie przyznanego świadczenia i przekazanie go na inną
akcję Harmonogramu Planowanych Działań.

4.

Liczba miejsc dofinasowanych podczas startów kontrolnych jest co najwięcej równa ilości miejsc
przewidzianych dla reprezentacji kraju w Starcie Głównym. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZJ
może odstąpić od tej zasady.

5.

Kwalifikacji Zawodników i koni na miejsca dofinansowane w Startach Kontrolnych oraz
szkoleniach/konsultacjach dokonuje najpóźniej na dwa tygodnie przed ich terminem trener kadry
narodowej lub w przypadku braku trenera kadry narodowej zatrudnionego przez PZJ przewodniczący
komisji sportowej. W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej
kwalifikacji dokonuje dyrektor sportowy PZJ. Głównym decydującym czynnikiem przy kwalifikacji jest
bieżąca forma sportowa zawodnika i konia. Kwalifikacja musi być zgłoszona formalnie drogą mailową na
adres pzj@pzj.pl z opcją do wiadomości na adres konrad.rychlik@pzj.pl.

6.

Zawodnik jest zobowiązany do przedstawienia wraz z podpisaną umową trójstronną uzgodnionego z
trenerem kadry narodowej, a w przypadku braku trenera zatrudnionego przez PZJ z przewodniczącym
odpowiedniej komisji sportu Planu Startów Kontrolnych Zawodnika. W przypadku wakatu na stanowisku
trenera i/lub przewodniczącego komisji sportowej Plan Startów Kontrolnych Zawodnika musi być
uzgodniony z dyrektorem sportowym PZJ.

7.

Plan Startów Kontrolnych Zawodnika oprócz wymienionego/-nych Startu/-ów Głównego/-ych zawiera
określone dla Startów Kontrolnych daty i miejsca oraz kategorie zawodów międzynarodowych o stopniu
trudności zbliżonym do stopnia trudności Startu Głównego Sportowego Planu Głównego. Ponadto Plan
Startów Kontrolnych zawiera zarówno dla Startów Głównych jak Startów Kontrolnych przedziały
zaplanowanych do zajęcia miejsc oraz przedziały zaplanowanych do osiągniecia wyników.

8.

Plan Startów Kontrolnych Zawodnika nie musi być zatwierdzony przez Właściciela Konia, natomiast musi
być podpisany przez odpowiednio: Zawodnika oraz trenera kadry narodowej lub przewodniczącego
komisji sportowej lub dyrektora sportowego PZJ i jest dokumentem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy
trójstronnej.

9.

Każda rezygnacja ze startu kontrolnego wyznaczonego w Planie Startów Kontrolnych Zawodnika musi
być zgłoszona formalnie przez zawodnika do biura PZJ drogą mailową na adres pzj@pzj.pl z opcją do
wiadomości na adres konrad.rychlik@pzj.pl w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem startu
kontrolnego i co najmniej 1 dzień przed terminem ostatecznych zgłoszeń na zawody dokonywanych za
pośrednictwem biura przez FEI Entry System.

10. Przekroczenie terminów wskazanych w ust. 9 w sytuacji, gdy spowoduje to utratę kwoty dofinasowania
ministerialnego przyznanego Zawodnikowi na start kontrolny w jego zatwierdzonym preliminarzu lub gdy
spowoduje obciążenie PZJ przez organizatora zawodów za wycofanie się po terminie ostatecznych
zgłoszeń skutkować będzie obowiązkiem zwrotu tych kwot przez zawodnika do PZJ.
11. Wycofanie się ze startu kontrolnego z powodów kontuzji lub choroby konia po terminach wskazanych w
ust 9. udokumentowane przez lekarza weterynarii zaakceptowanego przez trenera kadry narodowej,
przewodniczącego komisji sportowej lub dyrektora sportowego PZJ będzie skutkować odstąpieniem przez
PZJ od roszczeń wobec Zawodnika, o których mowa w ust. 10. Również w przypadku kontuzji lub choroby
Zawodnika udokumentowanej zwolnieniem lekarskim typu L4, a także w przypadku zdarzenia losowego
uwiarygodnionego stosownymi dokumentami mających miejsce po terminach wskazanych w ust. 9 PZJ
odstąpi od roszczeń, o których mowa w ust. 10.
12. Każda rezygnacja ze startu kontrolnego w Planie Startów Kontrolnych Zawodnika, o której mowa w ust. 9
wymaga, o ile to możliwe, wyznaczenia przez zawodnika nowego startu kontrolnego. Nowy start kontrolny
jest formalnie zgłaszany do biura PZJ przez trenera kadry narodowej lub w przypadku braku trenera
zatrudnionego przez PZJ, przewodniczącego komisji sportowej w terminie co najmniej 10 dni przed
rozpoczęciem nowego startu kontrolnego i co najmniej 1 dzień przed terminem ostatecznych zgłoszeń na
zawody będące nowym startem kontrolnym. W przypadku wakatu na stanowisku trenera i/lub
przewodniczącego komisji sportowej nowy start kontrolny jest formalnie zgłaszany przez zawodnika do
dyrektora sportowego PZJ.
13. Ostatni Start Kontrolny przed Startem Głównym jest obowiązkowy.

IV.

Dokumenty do umów, zgłoszenia przez FEI Entry System i Ubezpieczenie.

14. Dokumenty związane bezpośrednio z umowami dotyczącymi dotacji ministerialnych przygotowuje Dział
Sportu Biura PZJ.
15. Zmiany dokonywane w akcjach związanych z umowami dotacyjnymi zgłasza do MSiT Dział Sportu Biura
PZJ.
16. Zgłoszenia przez FEI Entry System do udziału w Startach Kontrolnych i Startach Głównych
Harmonogramów Planowanych Działań Sportowych Planów Głównych będących zawodami Kalendarza
FEI dokonuje Dział Sportu PZJ na formalny wniosek zawodnika przesłany wyłącznie na adres mailowy:
zgłoszenia@pzj.pl .
17. Członkowie kadr narodowych ubezpieczeni są przez Polski Związek Jeździecki. Uchwała, na mocy której
następuje powołanie do kadry narodowej lub odwołanie zawodnika z kadry narodowej nabiera mocy
prawnej z dniem opublikowania na stronie internetowej dokumentu: Sprawozdanie z Zebrania Zarządu
PZJ, w którym zawarty jest tekst uchwały powołującej zawodnika do kadry narodowej lub odwołującej
zawodnika z kadry narodowej.

