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Stanowisko     
Komisji Rewizyjnej PZJ  w sprawie kosztów ponoszonych przez organizatorów

zawodów jeździeckich.

Działając w oparciu o § 43 Statutu PZJ Komisja Rewizyjna Polskiego Związku 
Jeździeckiego, zauważa, że następstwa epidemii COVID-19 w sposób widoczny dotykają całe
środowisko związane ze sportem jeździeckim. 
Konsekwencją  ogłoszenia stanu pandemii Covid-19 odwołano uchwałą Zarządu PZJ nr 
U/2781/3/E/2020 z dnia 12 marca 2020 roku wszelkie sportowe imprezy jeździeckie. W 
znacznym stopniu zmieniło to opracowany w ubiegły roku Kalendarz Centralny imprez 
sportowych. Odwołanych zostało blisko 1/3 zawodów rangi ogólnopolskiej i   
międzynarodowej. 

Po wprowadzeniu złagodzeń w ograniczeniach działalności sportowej przywracanie 
właściwej dynamiki funkcjonowania PZJ jest trudne i wymaga szczególnej uwagi, związanej 
między innymi z wypełnianiem przez organizatorów zawodów sportowych dodatkowych 
wymagań organizacyjnych idących w kierunku obniżenia ryzyka zakażenia Covid-19. 
W opinii Komisji Rewizyjnej PZJ zadaniem Związku jest prowadzenie wszystkich działań 
związanych z organizacją sportu jeździeckiego, w tym zawodów sportowych w oparciu o 
wewnętrzne regulacje  odnoszące się także do kosztów związanych z sportem jeździeckim w 
każdym jego obszarze.  Odnosząc się do aktualnej sytuacji, biorąc pod uwagę zastosowane 
regulacje prawne na poziomie ustaw i rozporządzeń dostrzec można  rozwiązania związane z 
pomocą instytucji  publicznych w przezwyciężeniu skutków epidemii. 
Oczekiwania członków PZJ w tym zakresie są takie same jak członków wszystkich innych 
związków sportowych. Czyli mówiąc najprościej jak można, członkowie PZJ oczekują od 
Zarządu swojego Związku działania wspierającego w najtrudniejszym chyba w historii PZJ 
okresie. 

O ile trzymanie się przez Zarząd rozwiązań skutecznych w zakresie budowania 
budżetu PZJ w okresie do wystąpienia pandemii Covid-19 jest zrozumiałe, to kontynuacja tej 
linii w dniu dzisiejszym już taka nie jest. W obecnej chwili oczekiwać należy jednak całkiem 
innego stanowiska Zarządu Związku. Jego działania w naszej opinii powinny skupić się na 
możliwym łagodzeniu  skutków pandemii Covid-19. Efektem tych działań powinny być 
również zmiany w cenniku PZJ na rok 2020. 

Jednym z przykładów braku reakcji Zarządu na oczekiwania  organizatorów jest  
utrzymanie zasady jaka wynika  z cennika PZJ w jego III części:



 „W przypadku dodania zawodów do centralnego kalendarza PZJ po jego zatwierdzeniu 
Organizator wnosi opłatę za wpis w wysokości dwukrotnej wartości sumy wynikającej z 
Cennika”. 

Dla organizatorów, którzy mają zamiar wypełnić lukę w kalendarzu PZJ norma ta jest 
znaczącym obciążeniem . W opinii Komisji Rewizyjnej podstawową rolą Związku jest 
wspieranie inicjatyw  w zakresie rozwoju sportu jeździeckiego. Rozumiemy przez to uważne i
odpowiedzialne wysłuchanie każdego członka PZJ przedstawiającego Zarządowi PZJ projekt 
służący  rozwoju jeździectwa. Tym bardziej może dziwić takie stanowisko w przypadkach 
kiedy organizator nie mógł zrealizować wcześniej zaplanowanych wydarzeń, bo działanie to 
zostało  uniemożliwione przez wspomnianą wyżej uchwałę Zarządu PZJ.

Rozpatrując przypadek zawodów CSI2* jakie mają się odbyć w Zielonej Górze w 
terminie 16-19 lipca 2020 roku, Komisja Rewizyjna wyraża zdziwienie, że organizator 
obciążany jest karą podwójnej opłaty za wpis do kalendarza centralnego.

Przecież we wspomnianej wyżej uchwale Zarządu PZJ przeczytać można:

„Wszelkie imprezy mistrzowskie oraz międzynarodowe organizowane w Polsce, w przypadku zmiany 
ich terminu tj. przesunięcia lub odwołania korzystać będą z pierwszeństwa w kalendarzu imprez. 
Opłaty za wpis do kalendarza PZJ za imprezy odwołane z powodu epidemii koronawirusa zostaną 
zwrócone”.

A zatem organizator odwołanych z powodu Covid-19 uchwałą Zarządu PZJ zawodów 
CSI2*/CSIYH1*, które miały odbyć się w Zielonej Górze w terminie  17 – 19 kwietnia 2020 
roku miał pełne prawo do skorzystania z przytoczonego powyżej cytatu uchwały Zarządu PZJ
i przenieść swoją imprezę na innym termin. 
Zastosowanie wobec niego zapisu o dodawaniu imprezy do kalendarza centralnego PZJ jest w
opinii Komisji Rewizyjnej niezasadne.
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