Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

Odpowiedź na Komunikat Rady PZJ z dnia 6 grudnia 2017 roku
W odniesieniu do komunikatu Rady PZJ, Zarząd PZJ pragnie poinformować, iż w
dniu 28 października 2017 Sekretarz Generalny wysłał do wszystkich członków Rady
propozycje zmian w Cennikach PZJ na 2018 rok ( Cz.I, Cz.II i Cz. III) przyjęte przez
Zarząd PZJ na posiedzeniu w dniu 23.10.2017 roku (patrz załącznik nr 1).
Poproszono o zaopiniowanie zaproponowanych zmian w terminie do dnia 15
listopada 2017 roku, tak aby Zarząd PZJ na zebraniu listopadowym ostatecznie mógł
zatwierdzić Cenniki PZJ na 2018 rok. Sekretarz Generalny poprosił również o
zaopiniowanie wprowadzenia licencji EXPRES i SUPEREXPRES (patrz załącznik nr
2).
W dniu 29 października 2017 Sekretarz Rady PZJ potwierdził otrzymanie wszystkich
wiadomości i poinformował, że ustali spotkanie Rady do 15 listopada br. (patrz
załącznik nr 3).
Posiedzenie Zarządu planowane było na 18 listopada 2017 w Zakrzowie, jednak z
uwagi na brak opinii Rady, Zarząd opóźniono o tydzień i ostatecznie posiedzenie
odbyło się 24 listopada 2017w Korzeńsku.
Zarząd zapowiadał już wielokrotnie ( na spotkaniu z Prezesami WZJ oraz na innych
spotkaniach) , że sprzedaż licencji na rok 2018 (po starych cenach ) uruchomiona
zostanie na jeszcze w listopadzie 2017, aby usprawnić proces rejestracji i
rozładować coroczne trudności przypadające na pierwsze miesiące roku. Uchwalenie
cennika i opublikowanie go na początku grudnia było zatem koniecznością.
W dniu 29 listopada Rada PZJ poinformowała biuro o posiedzeniu planowanym na
dzień 5 grudnia 2017 r. , godzina 11.00. (niecały tydzień przed posiedzeniem). Do
tego dnia Zarząd nie posiadał informacji o terminie zebrania Rady, co więcej w
przesłanym wtedy piśmie Rady nie było punktu dotyczącego cennika, co można było
uznać za akceptację projektu (patrz załącznik nr 4 ).
Zarząd PZJ zdecydował jednak o publikacji protokołu z posiedzenia w Korzeńsku
dopiero po zapoznaniu się z protokołem Rady PZJ. Protokół Rady przesłany został
do Zarządu w dniu 5 grudnia 2017. Pomimo negatywnej opinii Rady, Zarząd utrzymał
swoją decyzję w sprawie cennika i polecono publikację protokołu, mając na uwadze
fakt, iż do końca 2017 roku wszyscy mogą dokonać opłat na rok 2018 po starej,
niezmienionej cenie.
Statut PZJ nie określa wiążącej dla Zarządu roli opinii Rady PZJ w sprawach
cennika, a za sytuację finansową Związku odpowiada Zarząd.
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