Protokół nr 5/Z/2019
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w Lesznie w dniu 13. 05. 2019 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 11.30

Zakończenie – godzina 18.00

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

Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2400/5/E/2019 - Wojciech Dahlke ( A Quite)

Zarząd PZJ powołuje do Kadry Narodowej Seniorów w Skokach przez Przeszkody Wojciecha Dahlke ( A Quite ).
Uchwała przyjęta (5 x za).
II.

Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2401/5/E/2019 - Radosław Zalewski (Ilatina)

Zarząd PZJ powołuje do Kadry Narodowej Seniorów w Skokach przez Przeszkody Radosława Zalewskiego
(Ilatina).
Uchwała przyjęta (5 x za).

W dniu 13. 05. 2019 r. Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały:

I.

ESSSE Polska – FEI Solidarity

Zarząd PZJ zadecydował o przeniesieniu omówienia tego punktu na następne Zebranie Zarządu.
II.

Wniosek xxxxxxxxxxxxxxx o dofinansowanie

Uchwała nr U/2402/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ nie zatwierdza wniosku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o dofinansowanie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Uchwała przyjęta (5 x za).
III. Sprawozdanie Finansowe PZJ za 2018 rok.
Uchwała nr U/2403/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Sprawozdanie Finansowe PZJ za 2018 rok.
Uchwała przyjęta (5 x za).
IV. Sprawozdanie z Działalności Zarządu PZJ
Uchwała nr U/2404/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Sprawozdanie z Działalności Zarządu PZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).

V.

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZJ

Uchwała nr U/2405/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ ustala, że Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZJ odbędzie się dnia 18.06.2019r. w
Zakrzowie o godzinie 12.00.
Uchwała przyjęta (5 x za).
VI. Proponowany Porządek Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów PZJ
Uchwała nr U/2406/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza następujący Proponowany Porządek Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania
Delegatów PZJ - 2019.

Propozycja Porządku Obrad
Walnego Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego
Zakrzów - 18.06. 2019 r.
1.

Otwarcie Zjazdu.

2.

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zjazdu.

3.

Przyjęcie Porządku Obrad.

4.

Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego.

5.

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.

Przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu PZJ za 2018 rok.

8.

Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

9.

Przedstawienie i omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZJ z własnej działalności, wyników
przeprowadzonych kontroli, wniosków zawartych w audycie wykonanym przez biegłego rewidenta, oceny pracy
służb finansowo – księgowych oraz oceny pracy zarządu Związku.

10.

Przyjęcie Sprawozdania Zarządu PZJ za 2018 rok.

11.

Przyjęcie Sprawozdania Finansowego PZJ za 2018 rok.

12.

Przedstawienie

sprawozdania

Rzecznika

Dyscyplinarnego

z

jego

działalności

i

sprawozdania

Sądu

Dyscyplinarnego z jego działalności.
13.

Przedstawienie nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ.

14.

Przyjęcie nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ.

15.

Nadanie Wielkich Złotych Odznak PZJ na wniosek Kapituły Odznaczeń PZJ

16.

Wolne wnioski.

17.

Zakończenie obrad Zjazdu.

Uchwała przyjęta (5 x za).
VII. Regulamin Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów PZJ
Uchwała nr U/2407/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza następujący projekt Regulamin Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów
PZJ:
Proponowany

REGULAMIN OBRAD
Walnego Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego
Zakrzów – 18.06. 2019r.
Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego - Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku
Jeździeckiego przyjmuje następujący Regulamin Obrad:

§ 1.
1.

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego, zwany dalej „Zjazdem” jest najwyższą władzą Związku.

2.

Zjazd obraduje w oparciu o statut PZJ oraz niniejszy regulamin.

3.

Zjazd obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach podejmuje uchwały.

4.

Projekt regulaminu obrad przedkłada Zarząd Związku.

§ 2.
W Zjeździe biorą udział:
1.

Z głosem stanowiącym i prawem zgłaszania wniosków delegaci wybrani według zasad określonych w Statucie PZJ.

2.

Z prawem składania wniosków: członkowie zarządu niebędący delegatami, członkowie komisji rewizyjnej niebędący delegatami,
rzecznik dyscyplinarny i przewodniczący sądu dyscyplinarnego.

3.

Z głosem doradczym członkowie władz Związku, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni

4.

Wszystkie głosowania zarządzone przez przewodniczącego Zjazdu są głosowaniami jawnymi, poza głosowaniami tajnymi

goście.

przewidzianymi w Statucie.
5.

W przypadku zarządzenia głosowania przewodniczący Zjazdu podaje przedmiot głosowania i zadaje pytania dotyczące woli
głosowania: kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu.

6.

Głosowania są przeprowadzane za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

7.

Osoba otwierająca Zjazd lub osoba wskazana przez osobę otwierającą Zjazd udziela delegatom instrukcji korzystania z systemu
głosowania.

8.

Głosowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przez głosującego odpowiedniego przycisku „za” lub „przeciw”, lub „wstrzymuję
się”.

9.

Głosowania są zarządzane przez przewodniczącego Zjazdu i przeprowadzane przez Komisje Mandatowo - Skrutacyjną.

10.

Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Zjazdu zarządza osoba otwierająca zjazd.

§ 3.
1.

Obecni na Zjeździe Delegaci stwierdzają swoje uczestnictwo na liście obecności własnoręcznym podpisem. Lista obecności jest
dokumentem na podstawie, którego Komisja Mandatowo - Skrutacyjna potwierdza prawomocność obrad i podejmowanych
uchwał.

2.

Zjazd jest ważny przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został
podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu.

3.

Każdemu delegatowi na Zjazd przysługuje tylko jeden głos. Kumulowanie mandatów jest niedopuszczalne.

§ 4.
1.

Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów, chyba że statut stanowi
inaczej,

2.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że statut stanowi, inaczej.

§ 5.
1.

Obrady Zjazdu otwiera Prezes PZJ lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu Związku.

2.

Otwierający obrady zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu i zastępcy przewodniczącego Zjazdu.

3.

Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4.

Osoby wymienione w ust. 1 stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 6.
1.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest sprawdzenie na podstawie list obecności potwierdzonej własnoręcznymi podpisami delegatów,
prawomocności Zjazdu i zdolności podejmowania uchwał oraz ustalanie na podstawie danych przekazanych przez elektroniczny
system głosowania wyników głosowania, wprowadzanie wyników głosowania do protokołu głosowania oraz odczytanie
protokołu głosowania.

2.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna sporządza ze swojej pracy protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i
przekazuje go Prezydium Zjazdu.

4.

Zjazd dokonuje wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 3 – osobowym, której zadaniem jest przyjmowanie podczas Zjazdu
propozycji wniosków i projektów uchwał i ich odczytanie w ramach porządku obrad – Wolne wnioski.

5.

Komisja Uchwał i Wniosków wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3.

Komisja Uchwał i Wniosków sporządza ze swojej pracy protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i przekazuje go
Prezydium Zjazdu.

6.

Każdy z delegatów ma prawo zadawania pytań osobie składające wniosek lub projekt uchwały.

§ 7.
1.

Za prawidłowy przebieg Zjazdu odpowiada przewodniczący, który kieruje pracami Zjazdu przy pomocy Prezydium.

2.

Przewodniczący Zjazdu:

1)

dba o sprawny przebieg Zjazdu, w szczególności zapewnia, by Zjazd odbywał się zgodnie z postanowieniami Statutu PZJ oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

2)

prowadzi obrady, decyduje o kolejności wystąpień, udziela oraz odbiera głos w dyskusji;

3)

podejmuje decyzje w sprawach formalnych, związanych z przebiegiem Zjazdu,

4)

zarządza przerwy oraz określa czas ich trwania,

5)

ogłasza wynika głosowania na podstawie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

3.

W przypadku wystąpienia szczególnie skomplikowanego zagadnienia Przewodniczący może zarządzić przerwę techniczną.

§ 8.
1.

Przewodniczący Zjazdu przyjmuje ewentualne korekty do projektu regulaminu obrad Zjazdu i poddaje je pod głosowanie jawne,
po czym zgromadzeni podejmują uchwałę zwykłą większością głosów zatwierdzającą Regulamin obrad.

2.

Przewodniczący odczytuje proponowany porządek obrad, przyjmuje ewentualne korekty, zmiany, propozycje odroczeń, bądź
zmiany kolejności tematów obrad i poddaje pod głosowanie.

3.

Po zatwierdzeniu przez Zjazd porządek obrad nie może być zmieniony.

§ 9.
1.

Po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad przewodniczący Zjazdu otwiera dyskusje udzielając głosu w kolejności
zgłaszania się. Przewodniczący Zjazdu może wyznaczyć limit czasu na przemówienia.

2.

Zgłoszenia powinny być dokonywane ustnie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.

3.

Przewodniczący Zjazdu ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla
przemówień (jeżeli został ustalony przez przewodniczącego Zjazdu). Osobom nie stosującym się do uwag przewodniczący
Zjazdu może odebrać głos.

4.

Przewodniczący Zjazdu może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to członków

Zarządu Związku udzielających wyjaśnień.
5.

W sprawach formalnych przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się

-

sposobu obradowania,

-

sposobu głosowania,

-

głosowania bez dyskusji,

-

przerwania dyskusji,

-

ograniczenia czasu przemówień,

-

zarządzenie przerwy w obradach,

-

kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

6.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą brać udział jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

7.

Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie.

8.

Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.

9.

Przewodniczący Zjazdu jest obowiązany poddać pod głosowanie każdy wniosek formalny zgłoszony podczas obrad.

wnioski dotyczące:

§ 10.
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu.

§ 11.
1.

Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Zjazdu, zastępca przewodniczącego Zjazdu.

2.

Protokół Zjazdu powinien zawierać datę Zjazdu, porządek obrad, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do
protokołu, podjęte uchwały, liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania. Treść
podjętych uchwał mogą stanowić załączniki do protokołu. Załączniki te stanowią integralną część protokołu. Przy podawaniu
treści uchwał (w załącznikach) należy również podać liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się
od głosowania.

§ 12.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza zakończenie Zjazdu.

Uchwała przyjęta (5 x za).

VIII. Lista Gości na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZJ
Uchwała nr U/2408/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Listę Gości na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZJ w Zakrzowie w dniu
18.06.2019 r., która jest opracowana według następującego klucza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezesi PZJ.
Kapituła Odznaczeń PZJ.
Przedstawiciel PZHK.
Szefowie Komisji.
Przedstawiciel PKOL.
Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uchwała przyjęta (5 x za)

IX. Strategia Rozwoju PZJ
Uchwała nr U/2409/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza znowelizowaną Wstępną Wersję Strategię Rozwoju PZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).

X.

Kodeks Etyki PZJ

Uchwała nr U/2410/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Kodeks Etyki PZJ o następującym brzmieniu:

KODEKS ETYKI
Polskiego Związku Jeździeckiego

A. WSTĘP
Niniejszy kodeks etyki jest zbiorem zasad i wartości etycznych wyznaczających standardy postępowania w Polskim Związku
Jeździeckim w celu ochrony interesów środowiska jeździeckiego w Polsce, w tym zawodników, właścicieli koni, organizatorów
wydarzeń jeździeckich, osób oficjalnych, sponsorów i samego PZJ, oraz w celu wspierania ich harmonijnej współpracy i
określenia przejrzystych reguł, zgodnych z duchem uczciwej sportowej rywalizacji i idei Fair Play.
Osiągnięcie tego celu, jak i sam wizerunek PZJ, uzależnione są od poszanowania określonych w niniejszym kodeksie zasad
etycznych. W związku z tym, wszyscy uczestnicy sportu jeździeckiego, w tym, lecz niewyłącznie: zawodnicy (i ich luzacy,
członkowie ekipy), właściciele koni, trenerzy, organizatorzy, osoby oficjalne, sponsorzy oraz wolontariusze, pracownicy,
członkowie władz, organów dyscyplinarnych i komisji problemowych PZJ zobowiązują się do przestrzegania w każdym czasie
niniejszego Kodeksu Etyki oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, Kodeksu Etycznego MKOl i Kodeksu Etyki Sportowej
przyjętego przez Radę Europy.
B. GODNOŚĆ
1. Ochrona godności konia i zawodnika jest podstawowym wymogiem jeździectwa.
2. Zakazana jest wszelka dyskryminacja między sportowcami ze względu na rasę, płeć, pochodzenie etniczne, religię, poglądy
filozoficzne lub polityczne, stan cywilny czy inne przyczyny.
3. Wymagane jest bezwzględne i bezwarunkowe przestrzeganie „Kodeksu postępowania zgodnego z dobrem konia” oraz
zasady, że dobro konia jest zawsze najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom
komercyjnym.
4. Doping jest całkowicie zakazany na każdym poziomie rywalizacji jeździeckiej. Przepisy FEI i PZJ dotyczące walki z
dopingiem muszą być bezwzględnie przestrzegane.
5. Wszelkie formy przemocy wobec zawodników, zarówno psychicznej, fizycznej, seksualnej, jak i związanej ze
współzawodnictwem sportowym są absolutnie zabronione.
6. Wszelkie formy uczestnictwa lub wspierania zakładów na zawodach jeździeckich oraz wszelkie formy promocji zakładów
związanych z rywalizacja jeździecką są zabronione.
7. Uczestnicy wydarzeń PZJ nie mogą w żaden sposób naruszać zasady Fair Play, wykazywać niesportowych zachowań, ani
wpływać na wynik rywalizacji w sposób sprzeczny z etyką sportową.
8. Członkowie i wszyscy zaangażowani w działalność PZJ zapewniają sportowcom warunki bezpieczeństwa, dobrostanu i
opieki medycznej sprzyjające ich równowadze fizycznej i psychicznej.

C. UCZCIWOŚĆ
1. Przedstawiciele PZJ nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, zabiegać, przyjmować ani oferować jakiejkolwiek formy
osobistego wynagrodzenia lub prowizji, ani ukrytej korzyści lub usługi o jakimkolwiek charakterze, związanej z organizacją
Wydarzeń PZJ, która nie jest częścią oficjalnego procesu negocjacyjnego lub nie została określona w umowie z organizatorem.
2. Członkowie władz, pracownicy i wolontariusze PZJ mogą wręczać lub przyjmować jedynie takie prezenty, które zgodnie z
obowiązującymi lokalnymi zwyczajami mogą stanowić wyraz szacunku lub przyjaźni. Każdy inny prezent musi zostać
przekazany organizacji, której członkiem jest beneficjent.
3. Gościnność okazana władzom, pracownikom i wolontariuszom PZJ, jak również osobom im towarzyszącym, przez
potencjalnych organizatorów ubiegających się o organizację Wydarzenia PZJ, nie może przekraczać powszechnie
obowiązujących standardów.
D. KONFLIKT INTERESÓW
1. Istotny konflikt interesów istnieje w sytuacji, gdy osoba zaangażowana w jakimkolwiek charakterze przez PZJ jest również
zaangażowana w inną działalność, która może wpływać na motywację działań tej osoby podejmowanych w Związku, lub jest
postrzegana jako mająca taki wpływ.
2. Przez konflikt interesów rozumie się wszelkie relacje osobiste, zawodowe lub finansowe, w tym relacje członków rodziny,
które mogą wpłynąć na bezstronność osoby reprezentującej lub prowadzącej sprawy na rzecz lub w imieniu PZJ.
3. Konfliktów interesów, zarówno rzeczywistych, jak i pozornych należy unikać, gdy tylko jest to możliwe. Nawet pozory
niewłaściwego lub niestosownego postępowania powinny zostać uznane za szkodliwe dla reputacji PZJ. Jednakże konflikty
mogą być związane z doświadczeniem i wiedzą fachową niezbędną w danym przypadku. Szczególną równowagę pomiędzy
konfliktem a wiedzą fachową regulują odpowiednie przepisy sportowe, w tym przepisy FEI.
E. DOBRE ZARZĄDZANIE I ZASOBY
1. Podstawowe uniwersalne zasady dobrego zarządzania PZJ, w szczególności zasada przejrzystości działania i
odpowiedzialności, muszą być przestrzegane przez wszystkich zaangażowanych w działalność PZJ.
2. Zasoby (środki), do których dostęp mają pracownicy i wolontariusze PZJ mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów
PZJ.
3.
3.1. Przychody i wydatki PZJ są zapisywane na rachunkach PZJ, które muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami rachunkowości. Sprawozdania te będą weryfikowane przez niezależnego audytora.
3.2. W przypadkach, gdy PZJ udziela wsparcia finansowego jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi:
a) Wykorzystanie zasobów PZJ musi być wyraźnie wykazane na rachunkach odbiorcy;
b) Rachunki odbiorcy mogą zostać poddane audytowi przez eksperta wyznaczonego przez Zarząd PZJ, po uprzednim
powiadomieniu odbiorcy.
4. Wszyscy zaangażowani w działalność PZJ rozpoznają znaczący wkład, jaki sponsorzy, partnerzy i inni wspierający
wydarzenia jeździeckie wnoszą w rozwój i prestiż wydarzeń PZJ. Jednakże takie wsparcie musi mieć formę zgodną z
przepisami sportowymi i zasadami określonymi w przepisach PZJ, regulaminie FEI i niniejszym Kodeksie. Nie mogą one
ingerować w funkcjonowanie sportu. Organizacja krajowych zawodów jeździeckich leży w wyłącznej gestii PZJ oraz, w
stosownych przypadkach, organizatorów uznanych przez PZJ.
5. Dokumenty i/lub informacje opublikowane przez PZJ związane z wyborem organizatorów Mistrzostw Polski w
poszczególnych konkurencjach jeździeckich, Pucharów Polski i innych ważnych wydarzeń sportowych PZJ muszą być
przestrzegane. Wyboru organizatorów Mistrzostw Polski, Pucharów Polski i innych ważnych wydarzeń sportowych, do których
organizacji zgłosi się więcej niż jeden organizator będą rozstrzygane przez Zarząd PZJ w drodze konkursu ofert.
F. STOSUNKI Z WŁADZAMI
1. Członkowie PZJ i/lub organizatorzy działają na rzecz utrzymania harmonijnych stosunków z władzami państwowymi i
samorządowymi, zgodnie z zasadami uniwersalności i neutralności politycznej.
2. Członkowie PZJ i/lub organizatorzy mają swobodę odgrywania roli w życiu publicznym społeczności, do których należą. Nie
mogą jednak angażować się w jakąkolwiek działalność lub kierować się jakąkolwiek ideologią niezgodną z zasadami i regułami
określonymi w przepisach PZJ i przedstawionymi w niniejszym Kodeksie.
3. Członkowie PZJ i/lub organizatorzy dołożą starań, aby chronić środowisko naturalne przy okazji wszelkich organizowanych
przez nie imprez.

G. POUFNOŚĆ
Osoby zaangażowane w działalność PZJ nie mogą ujawniać informacji powierzonych im w zaufaniu. Ujawnienie innych
informacji nie może mieć na celu osiągnięcia zysku lub korzyści osobistych, ani też nie może być podejmowane w sposób
złośliwy w celu zaszkodzenia reputacji jakiejkolwiek osoby lub organizacji.
H. WDRAŻANIE
1. Wszyscy uczestnicy sportu jeździeckiego czuwają nad stosowaniem zasad i przepisów PZJ oraz niniejszego Kodeksu.
2. Każdy uczestnik sportu jeździeckiego informuje Sekretarza Generalnego PZJ lub władze Związku o wszelkich naruszeniach
niniejszego Kodeksu, w celu ewentualnego skierowania sprawy do organów dyscyplinarnych Związku.
3. Zarząd PZJ może, w razie potrzeby, określić przepisy wykonawcze do niniejszego Kodeksu.
Zasady wymienione powyżej stanowią kodeks etyczny PZJ, który musi być w każdych okolicznościach przestrzegany przez
wszystkich zaangażowanych w działalność na rzecz Związku lub sportu jeździeckiego jako warunek reprezentowania lub
uczestniczenia w działaniach PZJ w dowolnej formie.

Uchwała przyjęta (5 x za).

XI. Budżet Polskiego Związku Jeździeckiego na rok 2019
Zarząd PZJ podejmuje decyzję o przeniesieniu przyjęcia Budżetu PZJ na rok 2019 na czerwcowe Zebranie
Zarządu.
XII. Rozstrzygnięcie Konkursu na Organizatora Halowych Mistrzostw Polski
Uchwała nr U/2411/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza wyniki Konkursu na Organizatora Halowych Mistrzostw Polski. Na konkurs wpłynęła jedna
oferta JKS Przybyszewo. Zarząd przyznaje JKS Przybyszewo prawo organizacji HMP Seniorów, Młodych
Jeźdźców, Juniorów i Dzieci w latach 2020-2022 na następujących zaproponowanych przez Wnioskodawcę
warunkach: pula nagród minimum 85 000 PLN i zobowiązanie do wpłaty 30 000 PLN za prawo do organizacji za
każdy rok w terminie wyznaczonym przez PZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIII. Wstępny Projekt Regulaminu Działania Komisji Weterynaryjnej
Uchwała nr U/2412/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Wstępny Projekt Regulaminu Działania Komisji Weterynaryjnej. Zatwierdzony wstępny
projekt regulaminu zostanie przekazany do konsultacji Komisji Weterynaryjnej.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XIV. Decyzja w sprawie przystąpienia do umowy PZJ – EEF
Uchwała nr U/2413/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ podejmuje decyzję o nieprzystępowaniu do umowy PZJ – EEF związanej z udziałem reprezentacji
Polski w rozgrywkach FEI NC Series Division II Europe.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XV. Wniosek xxxxxxxxxxxxxxx
Zarząd PZJ przekazuje wniosek do Komisji Skoków z prośbą o rozpatrzenie sprawy w porozumieniu z
xxxxxxxxxxxxx w ciągu 10 dni.

XVI. Wniosek xxxxxxxxxxxxxxx
Uchwała nr U/2414/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ nie przychyla się do wniosku xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotyczącego odstąpienia od decyzji o wycofaniu
licencji oraz opłacenia ponownego jej wznowienia.
Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący).
XVII.

Powołanie do kadry narodowej

Uchwała nr U/2415/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ powołuje do Kadry Narodowej, pod warunkiem dosłania umów do 25.05.2019r. następujące osoby :




W konkurencji skoków przez przeszkody: Iga Biegalska z końmi: Cardhu i Doravella
W konkurencji ujeżdżenia: Natalia Plata z koniem: Dolcetto”

Uchwała przyjęta (5 x za).
XVIII.

Uchwała o obsadach Osób Oficjalnych

Zarząd PZJ omówił propozycję zmiany w przepisach dotyczących obsad Osób Oficjalnych.
XIX. Wniosek xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zarząd PZJ podjął decyzję o przekazaniu wniosku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do rozpatrzenia przez Kolegium
Sędziów i Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ.
XX. Wniosek Komisji SRK o zmianę Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski
Uchwała nr U/2416/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ przedyskutował wniosek Komisji SRK o zmianę Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski.
Dotychczasowy regulamin Powoływania do Reprezentacji Polski w konkurencji SRK, który został złożony do
Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwala na powołanie do reprezentacji Polski bez uwzględniania osiągnięcia norm
wynikowych. W związku z powyższym Zarząd nie zatwierdza wniosku Komisji SRK o zmianę Regulaminu
Powoływania do Reprezentacji Polski w SRK.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXI. Certyfikacje
Uchwała nr U/2417/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r.
Zarząd PZJ zatwierdza następujące certyfikacje:
1.

Gospodarstwo Agroturystyczne Podkowa Gruszczyn (wielkopolskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu
PE/O/II/17/081 ze zmianą kategorii na kat.II**
Certyfikat ważny do 30.06.2019r., szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ,
pani xxxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ oraz Instruktorzy Rekreacji Ruchowej
– pan xxxxxxxxxx, pani xxxxxxxxxx, pani xxxxxxxxxxx
Dokumentacja kompletna. Wydana pozytywna opinia WZJ przez pana Ryszarda Szymoniaka – Prezesa
Wielkopolskiego ZJ oraz pana Roberta Sydowa - V-ce Prezesa ds. Sportowych Wielkopolskiego ZJ z
dnia 07.03.2019r.

2.

Stajnia Pałac Runowo (pomorskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/17/092 kat.III*
Certyfikat był ważny do 31.03.2019r., szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z
aktualną licencją PZJ, pani xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ oraz Instruktor
Rekreacji Ruchowej pan xxxxxxxxxx.
Dokumentacja kompletna. Wydana pozytywna opinia WZJ przez pana Marcina Podporę – Prezesa Pomorskiego ZJ
oraz pana Łukasza Lesnera - Członka Zarządu Pomorskiego ZJ z dnia 26.02.2019r.

3.

Stajnia Malinowo (warmińsko-mazurskie), wniosek o nadanie certyfikatu kat.II*
Szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ oraz Instruktor
Jazdy Konnej pani xxxxxxxxxx.

Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 27.02.2019r przez pana Janusza Michalskiego – Prezesa
Kujawsko-Pomorskiego ZJ oraz pana Lucjana Tarnowskiego - Sekretarza Zarządu Kujawsko-Pomorskiego ZJ.
4.

Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Legia Kozielska” (mazowieckie), wniosek o przedłużenie certyfikatu
PE/O/I/17/055 kat.I***
Certyfikat ważny do 31.05.2019r. Szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxxx – Trener I klasy z aktualną licencją PZJ, pan
xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ, pani xxxxxxxxxxxx Instruktor Szkolenia Podstawowego z
aktualną licencją PZJ oraz Instruktor Rekreacji Ruchowej pani xxxxxxxxxx.
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 17.04.2019r przez pana Adama Galubę – Członka Zarządu WMZJ oraz panią Ewę Porębską-Gomółkę - Przewodniczącą Kolegium Sędziów W-MZJ

5.

Ośrodek Jeździecki „SENNY” (pomorskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/II/17/108 kat.II***
Certyfikat był ważny do 30.04.2019r., szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxx – Trener I klasy z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Wydana pozytywna opinia WZJ przez pana Marcina Podporę – Prezesa Pomorskiego ZJ
oraz pana Krzysztofa Zielińskiego - Członka Zarządu Pomorskiego ZJ z dnia 05.04.2019r.

6.

Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw (mazowieckie), wniosek o przedłużenie certyfikatu
PE/O/I/17/124 kat.I***
Certyfikat był ważny do 31.03.2019r. Szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxx – Trener II klasy z aktualną licencją PZJ,
pani xxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 01.03.2019r przez pana Adama Galubę – Członka Zarządu WMZJ oraz panią Agnieszkę Guzowską - Przewodniczącą Rady Trenerów W-MZJ.

7.

Zajazd Modrzewie (zachodniopomorskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/16/163 kat.III**
Certyfikat był ważny do 30.09.2018r. Szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ,
pani xxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 01.10.2018r przez panią Katarzynę Milczarek – Prezes
Zachodniopomorskiego ZJ oraz panią Jolantę Turczyńską - Wiceprezes ds. finansowych Zachodniopomorskiego ZJ.

8.

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” (mazowieckie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/16/025 kat.III**
Certyfikat był ważny do 30.11.2018r. Szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxxi – Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ
oraz Instruktor Rekreacji Ruchowej pan xxxxxxxxxxx.
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 23.04.2019r przez panią Patrycję Kaczorowską – Prezes W-MZJ
oraz panią Grażynę Hucz - Członka Rady Trenerów W-MZJ.

9.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia” (zachodniopomorskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu
PE/O/II/16/048 kat.II**
Certyfikat był ważny do 30.11.2018r. Szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ,
pani xxxxxxxxxxxx - Instruktor Jeździectwa Powszechnego z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 08.04.2019r przez panią Katarzynę Milczarek– Prezes
Zachodniopomorskiego ZJ oraz pana Artura Gołasia – Członka Zarządu Zachodniopomorskiego ZJ.

10. Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej (świętokrzyskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/17/035 kat.III**
Certyfikat był ważny do 31.03.2019r., szkolenie prowadzi pan xxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Wydana pozytywna opinia WZJ przez pana Herberta Szrajera – Prezesa Świętokrzyskiego
ZJ oraz pana Oskara Szrajera – V-ce Prezesa Świętokrzyskiego ZJ z dnia 26.04.2019r.
11.

Klub Jeździecki Akademia Kucania (mazowieckie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/II/17/176 kat.II**
Certyfikat był ważny do 30.04.2019r., szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany dnia 07.05.2019r przez panią Patrycję Kaczorowską – Prezes W-MZJ
oraz pana Michała Piłkiewicza - Skarbnika Zarządu W-MZJ.

12.

Klub Sportowy Pieńki (podlaskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/169/020 kat.III***
Certyfikat był ważny do 30.11.2018r., szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxx - Trener I klasy z aktualną licencją PZJ oraz
Instruktor rekreacji Ruchowej pan xxxxxxxxxxxi.
Dokumentacja kompletna. Wydana pozytywna opinia WZJ przez pana Witalisa Nikołajuka – Prezesa Podlaskiego ZJ
oraz pana Mariusza Kruka – V-ce Prezesa Podlaskiego ZJ z dnia 28.03.2019r.

Uchwała przyjęta (5 x za).
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

