
Ad. roz.  I ust. 4 

- „Wpłaty za wpis do kalendarza nie będą zwracane.”  

Jest to zapis zdecydowanie zbyt rygorystyczny. W szczególności w sytuacji związanej z niepewnością 

organizacji zawodów ze względu na pandemię COVID-19. Organizatorzy, którzy nie ze swojej winy 

odwołają zawody zgłoszone do kalendarza centralnego powinny otrzymać zwrot opłaty za prawo do 

organizacji tych zawodów (opłaty za wpis do kalendarza). W szczególności w przypadku imprez 

międzynarodowych, kiedy te opłaty mogą wynosić nawet do 10.000 zł. 

- Z ust. 4 usunięto zapis o możliwości rozłożenia opłaty za wpis do kalendarza na raty. 

Ten zapis powinien zostać przywrócony, a Organizatorzy, którzy zgłaszają więcej niż 5 zawodów do 

kalendarza centralnego (w różnych konkurencjach), powinni mieć możliwość rozłożyć na raty opłaty 

za wpis do kalendarza.    

 

Ad. roz. II 1 i 2 Należy wskazać konkretną datą do kiedy Zarząd zobowiązuje się zatwierdzić kalendarz. 

Co w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych we wrześniu (odpowiednio w listopadzie) posiedzenie 

Zarządu się nie odbędzie?  Co w sytuacji gdy Zarząd podejmie uchwałę drogą elektroniczną? 

Propozycja zapisu: 

1. „Do dnia 25 września w danym roku Zarząd PZJ zatwierdza ….” 

2. „Do dnia 25 listopada w danym roku Zarząd PZJ 

Ad. roz. III 

„….Organizatorzy zawodów tej samej konkurencji umieszczony w kolizyjnych terminach 

zatwierdzonego kalendarza wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej przesłanej za pomocą 

poczty elektronicznej. …” 

O dodaniu do kalendarza centralnego po terminie zgodnie z procedurą wskazaną w tym punkcie, nie 

może decydować data i godzina opłacenia faktury. Po pierwsze Organizator może zrealizować 

płatność dopiero po otrzymaniu faktury z PZJ, w związku z tym realnie to pracownik PZJ wystawiający 

fakturę może zdecydować kiedy Organizator ma szansę zrealizować przelew. Może dojść do sytuacji, 

iż jeden Organizator otrzyma fakturę w poniedziałek, a drugi aplikujący o ten sam termin w środę… 

Po drugie, dzień i godzina „odnotowania opłacenia faktury w systemie księgowym PZJ” również 

zależy od momentu wykonania tej czynności przez pracownika PZJ. Po trzecie, godzina realizacji 

płatności jest zależna od systemu bankowego, a nie od wykonującego ją Organizatora. 

W naszej ocenie o dodaniu zawodów do kalendarza centralnego powinna decydować data i godzina 

wpłynięcia wniosku wysłanego przez Organizatora pocztą elektroniczną na wskazany adres PZJ. 

Dla uporządkowanie dokumentu ten zapis powinien znaleźć się w pkt V razem z innymi zapisami 

dotyczącymi zmian w kalendarzu centralnym. Co więcej nazwa punktu „III. Wniosek” jest myląca. 

Ad. roz.IV ust 6 i 7 

Opłaty na rzecz FEI z tytułu programu antydopingowego i puli nagród finansowych. 

Podczas spotkania z przedstawicielami Organizatorów w dniu 13.07.2020 r. uzgodniono, że 
Organizatorzy będą zobowiązani do zapłaty tych należności przed terminem (min 7 dni przed) 
płatności wynikającej z faktury wystawionej przez FEI na PZJ. Cel jest taki, aby PZJ nie musiał ponosić 



kosztów na rzecz FEI  wynikających z danych zawodów, nie otrzymując wcześniej zapłaty ze strony 
Organizatora. Z drugiej strony Organizatorzy nie powinny być zobowiązani do zapłaty 
przedmiotowych kosztów w terminie 2 dni po zawodach, przed wystawieniem pierwotnej faktury 
przez FEI na PZJ z tytułu danych zawodów. 
 
 

Ad roz. V 

1. ust. 1 i 2:  Odpowiednio jak w przypadku zapisu w roz. III, o wpisie po terminie powinna 

decydować data i godzina wpłynięcia wniosku wysłanego przez Organizatora pocztą 

elektroniczną na wskazany adres PZJ, a nie „odnotowanie płatności w systemie księgowym 

PZJ”. Argumentacja jak w przypadku roz. III 

2. W tym punkcie powinny być przeniesione zapisy z roz. III. 

3. Inne uwagi dotyczące opłat za zmiany w kalendarzu: 

- opłata za zmianę w kalendarzu została obniżona do kwoty 100 zł. Jeżeli celem wprowadzenia opłaty 

za zmiany było uporządkowanie kalendarza i ograniczenie częstych zmian to w naszej ocenie opłata w 

wysokości 100 zł jest w zupełności wystarczająca. Opłata w wysokości 500 zł, w szczególności w 

przypadku imprez krajowych jest kwotą znaczną i zdecydowanie niewspółmierną do ew. kosztów po 

stronie PZJ (pracy biura PZJ) związanych w wprowadzeniem przedmiotowej zmiany w kalendarzu. 

- dodanie lub usunięcie konkursu/ kategorii w kalendarzu FEI we wszystkich konkurencjach oprócz 

skoków - zmiana bezpłatna – ta kwestia została uzgodniona podczas spotkania 13.07.2020 r. 

4. ust. 4: propozycja zapisu: „W przypadku  odwołania zawodów z winy Organizatora później niż 

9 tygodni przed datą ich rozpoczęcia Organizator zapłaci PZJ karę umowną w wysokości 

odpowiedniej wielokrotności opłaty za wpis do kalendarza PZJ i tak: 9-7 tygodni – 2x; 6-3 

tygodni – 4x; 2-0 tygodni – 6x. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku konieczności 

odwołania z powodów Siły Wyższej (rozdział XII niniejszego Wniosku). Mała ilość koni 

zgłoszonych w terminie zgłoszeń ostatecznych nie jest podstawą do odstąpienia od kary 

umownej wynikającej z niniejszego punktu.” 

Ad. roz. VI 

1. ust. 2 jw.  :  Odpowiednio jak w przypadku zapisu w roz. III, o wpisie po terminie powinna 

decydować data i godzina wpłynięcia wniosku wysłanego przez Organizatora pocztą 

elektroniczną na wskazany adres PZJ, a nie „odnotowanie płatności w systemie księgowym 

PZJ”. Argumentacja jak w przypadku roz. III. 

2. Ust. 4. propozycja zapisu: „W przypadku  odwołania zawodów z winy Organizatora później niż 

9 tygodni przed datą ich rozpoczęcia Organizator zapłaci PZJ karę umowną w  wysokości 

odpowiedniej wielokrotności opłaty za wpis do kalendarza PZJ i tak: 9-7 tygodni – 2x; 6-3 

tygodni – 4x; 2-0 tygodni – 6x. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku konieczności 

odwołania z powodów Siły Wyższej (rozdział XII niniejszego Wniosku). Mała ilość koni 

zgłoszonych w terminie zgłoszeń ostatecznych nie jest podstawą do odstąpienia od kary 

umownej wynikającej z niniejszego punktu.” 

 

 

Ad roz. VII 



Pkt. 12 Na Organizatorach spoczywa ciężar przeprowadzenia i sfinansowania zawodów i ponadto 

ponoszą znaczne opłaty za prawo organizacji, w związku z tym jeżeli PZJ chce eksponować 

jakiekolwiek materiały promocyjne zarówno sponsorów strategicznych Związku jak i swoje to 

powinien je wyprodukować i dostarczyć na własny koszt. 

 

Ad roz. VIII 

W obecnym brzmieniu zapisy tego rozdziału w części dotyczącej zapisów audiowizualnych i transmisji 

są niemożliwe do zrealizowania. Po pierwsze Organizator nie może odpowiadać za każdy powstały 

zawodów zapis audiowizualny i nie ma żadnych uprawnień, żeby rozporządzać wszystkimi zapisami. 

Po drugie w przypadku funkcjonowania i egzekwowania tych zapisów żadna telewizja nie zrealizuje 

jakiegokolwiek reportażu, a tym bardziej transmisji z zawodów jeździeckich w Polsce. 

Zaproponowane brzmienie pozwala uregulować relacji na linii Organizator – PZJ, zapewniając PZJ 

prawo do publikacji transmisji z imprez mistrzowskich. 

W pozostałej rozdziału VIII, zaproponowane zmiany mają przede wszystkim na celu wspólną politykę 
ochrony rynku sponsorskiego i nie konkurowanie wzajemne pomiędzy PZJ i Organizatorami 
zawodów. Prawa sponsora strategicznego PZJ mogą mieć pierwszeństwo przed prawami innych 
sponsorów jeżeli sponsor strategiczny PZJ jest oficjalnie zakomunikowany przed złożeniem pre 
Organizatorów wniosków o organizację zawodów. Organizator składając wniosek i podejmując ryzyko 
finansowe organizacji imprezy sportowej musi mieć wiedzę dotyczącą sponsorów strategicznych PZJ. 

Ewentualne kary umowne za brak realizacji obowiązków nałożonych na Organizatora muszą być 
współmierne do wagi naruszenia i nie mogą powodować ryzyka upadłości Organizatora. 

Ad. roz. IX. 

Biuro PZJ powinno zatwierdzić i przesłać propozycje w terminie 7 dni roboczych. 

 

 

Załącznik nr 2 

„Prawa medialne” 

 

Zaproponowane brzemiennie załącznika numer 2 „Prawa medialne” pozwala uporządkować relacje 

na linii Organizator – PZJ. Z jednej strony, na mocy nowego brzmienia Załącznika nr 2 PZJ otrzymuje 

prawo do dysponowania zdjęciami, filmami itd.,  z drugiej natomiast nie pozbawia się praw 

Organizatora jako nabywcy/ finansującego dane przedsięwzięcie. 

Pkt. XIV – przeniesienie zapisów do załącznika nr 1 z odpowiednią modyfikacją.  

 

 


