Protokół nr 7/Z/2020
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w dniu 27.07 2020 r. w Lesznie

W posiedzeniu udział wzięli:
Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Bogdan Kuchejda i Oskar Szrajer.
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak
Protokołował: Łukasz Jankowski.
Początek –. godzina 11.00

Zakończenie – godzina 16.00

Podczas zebrania Zarządu PZJ w dniu 15.07.2020 r. odbyło się
Podczas zebrania Zarządu w dniu 27.07.2020 r. odbyły się spotkania z Komisją WKKW i
Trenerem Kadry Narodowej Seniorów w konkurencji WKKW. Omówiono tematy związane z
wyborem Trenera Kadr Narodowych w Kategoriach Młodzieżowych, realizacji planów
startowych do końca roku oraz stan przygotowań do igrzysk olimpijskich w kategorii seniorów.

W dniu 27. 07. 2020 r. Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały:

I.

Powołanie do KN WKKW

Uchwała nr U/2907/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza na wniosek Trenera Kadry Narodowej WKKW Seniorów powołanie do
Kadry Narodowej następujących par:

1.
2.
3.
4.

Paulina Maciejewska / Jangcy L
Michał Hycki / Moonshine
Małgorzata Korycka / Pola / Convalencia
Mariusz Kleniu / Geisha
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

II.

Powołanie do KN w Ujeżdżeniu

Uchwała nr U/2908/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza na wniosek Trenera Kadry Narodowej Kategorii Młodzieżowych do KN w
Ujeżdżeniu pary Natalia Plata-Doltetto z zastrzeżeniem, że udział pary w ME nie będzie
finansowany ze środków dotacji ministerialnej.
Uchwała przyjęta (3 głosy za i 1 głos przeciw z votum separatum)
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III.

Powołanie do KN w Ujeżdżeniu

Uchwała nr U/2909/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza na wniosek Trenera Kadry Narodowej Kategorii Młodzieżowych do KN w
Ujeżdżeniu pary Aurelia Von Mauberg-Diamo z zastrzeżeniem, że udział pary w ME nie będzie
finansowany ze środków dotacji ministerialnej.
Uchwała przyjęta (3 głosy za i 1 głos przeciw z votum separatum)

IV.

Powołanie do KN w Ujeżdżeniu

Uchwała nr U/2910/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza na wniosek Trenera Kadry Narodowej Kategorii Młodzieżowych do KN w
Ujeżdżeniu pary Julia Rogowska - Le Baton Rouge M.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

V.

Reprezentacja Polski na ME Kuców – A – 2020

Uchwała nr U/2911/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ na wniosek Trenera Kadry Narodowej zatwierdza powołanie Reprezentacji Polski
na ME Kuców – A – 2020 w składzie:
Tatiana Bierieżnow - Gilckspliz
Ewa Golubińska - Leuus Veld's Winston
Ann Van Den Broeck - Lang To
Szef ekipy: Andrzej Sałacki.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

VI.

Reprezentacja Polski na ME Dzieci – A – 2020

Uchwała nr U/2912/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza powołanie Reprezentacji Polski na ME Dzieci – A – 2020 w składzie:
Dionizy Polikowski - Qui
Taja Zoll - Blacky
Szef ekipy: Andrzej Sałacki.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

VII.

Reprezentacja Polski na ME Juniorów – A – 2020

Uchwała nr U/2913/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
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Zarząd PZJ zatwierdza powołanie Reprezentacji Polski na ME Juniorów – A – 2020 w składzie:
Alicja Pachulska - Bentamo 2
Julia Rogowska – Le Baton Rouge M
Aurelia von Mauberg - Diamo Dream
Natalia Plata - Dolcetto
Szef ekipy: Andrzej Sałacki.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)
VIII.

Konkurs Ofert na Koordynatora PLJ w 2021 i latach dalszych

Uchwała nr U/2914/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Koordynatora Polskiej Ligii
Jeździeckiej w 2021 i latach dalszych. Na konkurs wpłynęła jedna oferta dotycząca PLJ w 2021
roku.
Zarząd PZJ zatwierdza ofertę na Koordynatora PLJ w 2021 ofertę firmy VLN Stables.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

IX.

Wniosek xxxxxxxxx

Uchwała nr U/2915/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ nie zatwierdza wniosku xxxxxxxxxx o wznowienie licencji bez ponoszenia opłaty
dodatkowej.
Uchwała przyjęta (3 głosy i jeden głos przeciw)

X.

Wniosek Radcy Prawnego PZJ o przyjęcie uchwały w sprawie warunków zwalniania
z opłat należnych PZJ oraz procedury zgłaszania i rozpatrywania wniosków o
zwolnienie z opłat należnych PZJ.

Uchwała nr U/2916/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.

Zarząd PZJ zatwierdza następujące warunki zwalniania z opłat należnych PZJ oraz procedury
zgłaszania i rozpatrywania wniosków o zwolnienie z opłat należnych PZJ.
§1
1. Polski Związek Jeździecki może zwolnić w całości lub części z opłaty podmiot lub osobę na jej
wniosek, jeżeli podmiot ten lub osoba ta wykaże, że nie posiada środków na jej zapłacenie, a
brak tych środków wynika z okoliczności niezależnych i niezawinionych od wnioskującego.
Ponadto warunkiem zwolnienia z opłaty jest przedstawienie stosownych dowodów
potwierdzających fakt nieposiadania środków na zapłatę opłaty oraz dowodów
potwierdzających okoliczności, które spowodowały brak tych środków.
2. Przez opłatę, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć wszelkie opłaty wynikające z
obowiązującego cennika PZJ oraz z innych przepisów niż cennik PZJ wydanych przez PZJ.
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3. Jeżeli wnioskujący złożył wniosek, z którym wiąże się obowiązek zapłaty określonej opłaty i
wraz z tym wnioskiem nie złożył wniosku o zwolnienie z opłaty to przyjmuje się, że posiada
środki na zapłacenie tej opłaty.
4. W przypadku, gdy wraz z wnioskiem, z którym wiąże się obowiązek zapłaty określonej opłaty
nie złożono wniosku o zwolnienie z opłaty - możliwe jest późniejsze złożenie wniosku o
zwolnienie z opłaty z tym zastrzeżeniem, że w takim wniosku można powołać się tylko na
okoliczności, które nastąpiły po złożeniu wniosku.
5. W przypadku złożenia wniosku o zwolnienia z opłaty w całości Zarząd PZJ może uwzględnić
wniosek częściowo, czyli zwolnić z opłaty w określonej procentowo części.
6. Zarząd PZJ może odmówić zwolnienia z opłaty pomimo zaistnienia okoliczności
uzasadniających zwolnienie w przypadku, gdy sytuacja finansowa PZJ nie pozwala na to
zwolnienie.
§2
1. Wniosek o zwolnienie z opłaty będzie rozpatrywany przez Zarząd PZJ jeżeli spełnia
następujące warunki.
a)

zawiera dane wnioskodawcy - nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę lub adres
zamieszkania oraz aktualny adres poczty elektronicznej oraz podpis wnioskodawcy lub
jego reprezentanta lub ich pełnomocnika (wówczas niezbędne jest przedłożenie
pełnomocnictwa w formie pisemnej lub skanu); wnioskodawca może podać również
numer telefonu,
W przypadku zgłoszenia wniosku drogą elektroniczną przez podpis należy rozumieć
wpisanie imienia i nazwiska pod treścią wniosku.

b)

zawiera zwięzły opis okoliczności uzasadniających zwolnienie z opłaty,

c)

zawiera załączniki, w postaci dokumentów potwierdzających okoliczności
uzasadniające zwolnienie z opłaty opisane we wniosku, w szczególności dokumenty
potwierdzające fakt nieposiadania środków na zapłatę opłaty oraz dokumenty
potwierdzające okoliczności, które spowodowały brak tych środków,

d)

w przypadku niezałączenia do wniosku żadnych załączników, o których mowa pod lit. c
należy wskazać okoliczności wskazujące, dlaczego nie załączono żadnych załączników
oraz złożyć we wniosku oświadczenie, że okoliczności których nie może wykazać
dokumentami (załącznikami) są zgodne z prawdą,

e)

zawiera wskazanie opłaty, której dotyczy wniosek oraz wskazuje, że czy wniosek o
zwolnienie dotyczy całości czy części opłaty, w przypadku wniosku o zwolnienie z części
opłaty wymagane jest wskazanie procentowo tej części,

f)

w przypadku, gdy składającą wniosek o zwolnienie z opłaty jest osobą fizyczną, to do
wniosku należy dołączyć zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych
wnioskodawcy podanych we wniosku oraz w załącznikach do tego wniosku w celu
rozpatrzenia wniosku oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO,

2. Wniosek można składać pisemnie do Biura PZJ lub mailowo do Biura PZJ na adres mail
bozena.rdzanek@pzj.pl . W przypadku składnia wniosku o zwolnienie na adres mail
załączniki, o których mowa w ust. 1 lit. c i f powinny zostać do wniosku załączone w formie
skanów w formacie pdf.
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3. Biuro PZJ po analizie wniosku może zażądać pocztą elektroniczną od Wnioskodawcy
przedłożenia w terminie 7 dni dodatkowych dokumentów, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
4. Wniosek nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 i 2 oraz § 1 ust. 4 oraz
nieuzupełniony w terminie wskazanym w ust. 3 oraz w będzie pozostawiony bez rozpoznania i
odsyłany wnioskodawcom, a przypadku przesłania wniosku mailem trwale usuwany z
systemu informatycznego.
Wiadomość o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania zostanie przekazana drogą
elektroniczną wnioskodawcy przez Biuro PZJ na adres poczty elektronicznej podanej we
wniosku. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie jest zaskarżalne.
5. Wniosek spełniający wymogi wskazane w ust. 1 i 2 oraz § 1 ust. 4 oraz uzupełniony w
terminie wskazanym w ust. 3 zostanie przekazany do Zarządu celem jego rozpatrzenia.
6. Upływ terminu płatności opłaty, której dotyczy złożony wniosek o zwolnienie, do czasu
rozpatrzenia wniosku przez Zarząd PZJ lub do czasu pozostawienia wniosku bez rozpoznania
powoduje, że wnioskodawca nie otrzymuje statusu dłużnika PZJ, pod warunkiem, że wniosek
o zwolnienie został złożony przed upływem terminu płatności opłaty, której dotyczy wniosek o
zwolnienie.
7. Od uchwały Zarządu odmawiającej zwolnienia z opłaty służy wnioskodawcy wniosek do
Zarządu o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie 7 dni od dnia poinformowania
wnioskodawcy pocztą email o odmowie zwolnienia. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2.
8. Termin do przedłożenia dodatkowych dokumentów, o którym mowa w ust. 4 oraz termin do
wniesienia wniosku o ponowne jego rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 6
rozpoczyna się odpowiednio od dnia następującego po dniu wysłania pocztą elektroniczną
przez Biuro PZJ wezwania do przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz od dnia
następującego po dniu wysłania pocztą elektroniczną przez Biuro PZJ treści uchwały o
odmowie zwolnienia z opłaty.
§3
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 2020r.
2. Wnioski o zwolnienie z opłat złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały będą
rozpatrywane według dotychczasowej praktyki.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

XI.

Odwołanie z KN

Uchwała nr U/2917/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ zatwierdza wniosek Przewodniczącej Komisji Woltyżerki Pani Elżbiety Dolińskiej o
odwołanie z KN Zofii Mikołajczak.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)
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Opinia Radcy Prawnego przedstawiona Zarządowi PZJ zgodnie z uchwałą Zarządu

XII.

nr U/2584/12/Z/2019 z dnia 26.09.2019
Uchwała nr U/2918/7/Z/2020 z dnia 27. 07. 2020 r.
Zarząd PZJ na podstawie Opinii Radcy Prawnego przedstawiona Zarządowi PZJ zgodnie z
uchwałą Zarządu nr U/2584/12/Z/2019 z dnia 26.09.2019 wnosi do xxxxxxxxxx o

zwrócenie się z przedmiotową sprawą bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Uchwała przyjęta (4 głosy za)

Podpisy zatwierdzające treść protokołu:

Jan Sołtysiak

Prezes PZJ

Iwona Maciejak

Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Organizacyjnych

Oskar Szrajer

Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Młodzieżowego

Bogdan Kuchejda

Członek Zarządu PZJ ds. Sportu
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