Protokół nr 6/Z/17
z posiedzenia zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w Warszawie w dniu 02.03. 2017r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj, Bogdan Kuchejda.
Nieobecny: p.o. prezesa PZJ Wojciech Pisarski.
Zebranie prowadził: Bogdan Kuchejda
Protokołował: Łukasz Jankowski
Początek- godzina: 14.00

Zakończenie godzina: 18.00

Na posiedzeniu w dniu 02.03.2017 r. w Warszawie zarząd obradował pod
przewodnictwem Pana Bogdana Kuchejdy. Do prowadzenia posiedzenia
zarządu w tym dniu Pana Bogdana Kuchejdę wyznaczył p.o. Prezesa Pan
Wojciech Pisarski. Zarząd podjął następujące decyzje i przyjął następujące
uchwały:
Przed zebraniem zarząd spotkał się z Komisją Sportowych Rajdów Konnych oraz osobami
ze środowiska sportowych rajdów konnych zgłaszającymi swoje zastrzeżenia do zarządzania
dyscypliną. W spotkaniu uczestniczył Rzecznik Dyscyplinarny PZJ. W wyniku wymiany
spostrzeżeń i uwag uczestnicy spotkania zaproponowali dokooptowanie do składu Komisji
SRK Pana Tomasza Tury. Zawnioskowano o podjęcie prac nad doprecyzowaniem zasad
wyłaniania reprezentacji na zawody międzynarodowe i przyspieszenie prac nad końcową
wersją Regulaminu Dyscypliny. Po zebraniu Komisja SRK wraz z przedstawicielami
środowiska kontynuowała wspólne spotkanie procedując w sprawach Regulaminu
Dyscypliny.
I. Działalność gospodarcza Związku
Uchwała nr U/1231/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ przyjął uchwałę o podjęciu przez Polski Związek Jeździecki działalności

gospodarczej i dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zgodnie z zapisem
Statutu Rozdział VIII, Majątek i Fundusze Związku , §50, pkt 2
1. Dochody z działalności gospodarczej Związku służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych
zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi
działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. 73.1
Reklama
b. 82.30.Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw, kongresów
c. 58.11.Z Wydawanie książek
d. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
e. 47.9
Sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
II. Drugi Nadzwyczajny Zjazd
Uchwała nr U/1232/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Na podstawie wniosku 39 Delegatów PZJ zarząd PZJ podjął decyzje o zwołaniu drugiego
Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów PZJ w dniu 05.04.2017 roku .
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

III. Transmisja on-line z obrad
Uchwała nr U/1233/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ podjął decyzje o przeprowadzeniu transmisji internetowej na żywo z obrad
Nadzwyczajnych Zjazdów i Zjazdu Sprawozdawczego.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
IV. Obsługa zjazdów
Uchwała nr U/1234/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
W celu usprawnienia przebiegu obrad zarząd PZJ podjął decyzje o zleceniu firmie
zewnętrznej elektronicznej rejestracji obecności oraz głosowań podczas Nadzwyczajnych
Zjazdów i Zjazdu Sprawozdawczego. Firma została wybrana w drodze zapytań ofertowych.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
V. System Szkolenia
Uchwała nr U/1235/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ podjął uchwałę o przyjęciu ram dla II (osiągnięcia sportowe) i III ścieżki
(osiągnięcia wychowanków) nadawania uprawnień szkoleniowcom PZJ w skokach przez
przeszkody. Zarząd upoważnia prezydium Rady ds. Systemu Szkolenia do dokonania
weryfikacji tabeli dla pozostałych dyscyplin.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
VI. LKJ Lewada Zakrzów
Uchwała nr U/1236/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.

Zarząd PZJ przedyskutował sprawę spornego roszczenia PZJ wobec LKJ Lewada Zakrzów.
Zarząd uznał, że nie ma podstaw do roszczeń ze strony PZJ i przekazał sprawę do Rady
PZJ celem zaopiniowania.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
VII. Sport Forum Lozanna
Uchwała nr U/1237/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Ze względu na trudną sytuację finansową Związku zarząd PZJ postanowił o jednoosobowej
reprezentacji Polskiego Związku Jeździeckiego na tegoroczne Sport Forum w Lozannie.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
VIII. Spotkanie SG
Uchwała nr U/1238/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Ze względu na trudną sytuację finansową związku Zarząd PZJ postanowił o nie
uczestniczeniu przedstawiciela PZJ na tegorocznym spotkaniu Sekretarzy Generalnych
organizowanym przez Europejską Federację Jeździecką.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
IX. Nowo przyjęte kluby
Uchwała nr U/1239/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ zatwierdził przyjęcie następujących klubów w poczet członków PZJ:
KJ Szumlakowscy-Cysterny, KJ Jan Kosicki, KJ Just Riding, Milanowska Fundacja na Rzecz
Edukacji i Sportu, SKJ Potęga, KJ Leśny, Stowarzyszenie Rodan Club, KJ Turze, Konie
Sportowe Gillmaier, Silesia Dressage Club i Jurajski LKJ.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
X. Prowadzenie Kasy
W celu usprawnienia obsługi interesariuszy zarząd PZJ postanowił o przekazaniu
protokolarnym prowadzenia kasy pracownikowi Działu Rejestracji i Licencji. Zarząd
zobowiązuje Księgowość PZJ do niezwłocznego wykonania uchwały.
XI. Poszerzenie porządku obrad
Uchwała nr U/1240/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ postanowił o poszerzeniu porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania
Delegatów PZJ w dniu 05.04.2017 roku o punkt dotyczący Komisji Rewizyjnej PZJ.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
XII. Obsługa Prawna PZJ

Uchwała nr U/1241/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ postanowił o zatrudnieniu obsługi prawnej
05.04.2017 r.

w okresie od 05.03.2017r. do

Uchwała przyjęta jednogłośnie.
XIII. Zabezpieczenia wekslem CSIO
Uchwała nr U/1242/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ postanowił o podpisaniu umowy trójstronnej ( PZJ - FEI - Hipodrom Sopot Sp.
zoo)
dotyczącej CSIO Sopot 2017, w której PZJ jest gwarantem pod warunkiem
zabezpieczenia zobowiązań finansowych wynikających z umowy wekslem wystawionym
przez Hipodrom Sopot Sp. Zoo lub innym dokumentem potwierdzającym pokrycie
zobowiązań finansowych.
UZASADNIENIE:
Podpisanie przez Związek umowy trójstronnej zawsze niesie znamiona pełnienia funkcji
poręczyciela. Zawody rangi CSIO zakładają preliminarz wydatków przewyższających
zdolność finansową Związku do pokrycia ewentualnych kosztów w przypadku
niewypłacalności organizatora.
Zgodnie z rekomendacją współpracujących z PZJ kancelarii prawnych, dla zapewnienia
stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej Związku, konieczne jest wprowadzenie
dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji wekslowej do wysokości poręczanej kwoty
zgodnej z preliminarzem lub innego dokumentu potwierdzającego pokrycie preliminarza
imprezy.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
XIV. Zabezpieczenia wekslem ME
Uchwała nr U/1243/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ postanowił o podpisaniu umowy trójstronnej ( PZJ-FEI – Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Stadnina Koni Ciekocinko) dotyczącej aplikacji dla organizacji Mistrzostw Europy
Młodych Jeźdźców, Juniorów i Dzieci w 2019 roku, w której PZJ jest gwarantem pod
warunkiem zabezpieczenia zobowiązań finansowych wynikających z umowy wekslem
wystawionym przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stadnina Koni Ciekocinko lub innym
dokumentem potwierdzającym pokrycie zobowiązań finansowych..
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
UZASADNIENIE: j/w w poprzedniej uchwale nr U/1242/6/Z/2017
XV. Odwołanie z kadry i powołanie do kadry
Uchwała nr U/1244/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ odwołuje z Kadry Narodowej Seniorów w Ujeżdżeniu parę Katarzyna MilczarekDżeko i powołuje do Kadry Narodowej U-25 w Ujeżdżeniu parę Tomasz Jasiński-Dżeko.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

XVI. MP B
Zarząd PZJ postanowił o przełożeniu na następne zebranie sprawy rozstrzygnięcia konkursu
na organizacje Mistrzostw Polski MJ, J i Dz. W skokach przez przeszkody w 2017 roku oraz
sprawy Pucharu Polski WKKW. Również sprawę pisma JKS Przybyszewo dotyczącego
umieszczania numerów paszportów PZHK w wynikach, a także sprawę pisma
Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego dotyczącego dopuszczenia do udziału w
zawodach zarząd odłożył na następne zebranie.
XVII. Regulamin Obrad, Wyborczy i Porządek Obrad
Uchwała nr U/1245/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ przyjął projekty: regulaminów obrad, regulaminów wyborczych i porządków
obrad walnych nadzwyczajnych zjazdów i walnego zjazdu sprawozdawczego mających się
odbyć w dniu 05.04.2017 roku.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
XVIII. Lista gości
Uchwała nr U/1246/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ zatwierdził Listę Gości na
walne nadzwyczajne zjazdy i walny zjazd
sprawozdawczy mające się odbyć w dniu 05.04.2017 roku.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
XIX. Finał Pucharu Świata
Uchwała nr U/1247/6/Z/2017 z dnia 02.03. 2017 r.
Zarząd PZJ zatwierdził wyjazd i skład ekipy polskiej na wyjazd do USA i udział w Finale
Pucharu Świata. Skład ekipy: Dawid Kubiak, luzak i Grzegorz Kubiak (opieka szkoleniowa).
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Zarządu w dniu 02.03. 2017 roku w Warszawie zakończono.

Podpisy zatwierdzające treść protokołu:

Iwona Maciejak

członek zarządu PZJ

Marta Polaczek-Bigaj

członek zarządu PZJ

Bogdan Kuchejda

członek zarządu PZJ

