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Znak : LZJ ( 02 )2019 

 

Sz P 

Sławomir Pietrzak 

Prezes WKJ Lublin 

Zarząd LZJ Lublin po przeanalizowaniu Państwa pisma z dnia 9 stycznia 2019 r. pragnie szerzej 

wyjaśnić powody spornych rozstrzygnięć i zaproponować rozwiązania kompromisowe. 

Potencjalna możliwość opłacenia wyższej rocznej składki przez WKJ wynika wprost                            

z uchwalonego w zeszłym roku statutu LZJ. Zapis przyznający mandat delegata na Zjazd 

Sprawozdawczo- wyborczy na każdą sekcję, w powiązaniu ze zwiększoną składką członkowską 

opłacaną za nią, stwarza formalną możliwość by WKJ jako klub większy miał liczniejszą 

reprezentację na zjazdach. Od autonomicznej decyzji WKJ zależy ile sekcji zgłosi do LZJ 

opłacając wyższą składkę z proporcjonalną wyższą liczbą delegatów, może też tak jak inne 

kluby zapłacić jedną składkę klubową decydując się na liczbę delegatów porównywalną                          

z innymi klubami. 

„Statut LZJ 2018 § 19 punkt 3. Mandaty delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy dla 

każdego członka zwyczajnego przyznawane są według następujących kryteriów: 

1) dwa dla każdego członka zwyczajnego LZJ, z zastrzeżeniem, że jeżeli klub sportowy 

będący członkiem zwyczajnym LZJ jest klubem wielosekcyjnym, to otrzymuje jeden 

mandat na każdą sekcję, której dane dla celów komunikacji zgłosił do LZJ, jeżeli opłacił 

za nią zwiększoną składkę członkowską przez okres co najmniej trzech ostatnich lat; 

 

2)      za poziom sportowy określony według klucza: 

a)      I miejsce w klasyfikacji sportowej w jeździectwie – 3 mandaty, 

b)     miejsca II - III w klasyfikacji sportowej w jeździectwie – 2 mandaty, 

c)     miejsca IV - VI w klasyfikacji sportowej w jeździectwie – 1 mandat,” 

Opłata za zatwierdzanie propozycji zawodów wprowadzona po raz pierwszy została dokładnie 

przemyślana, tak by była jak najmniej dolegliwa. Lubelski Związek Jeździecki jako unikalny w 

kraju wspiera organizatorów zawodów w województwie: od kilku lat poprzez udostępnianie 

fotokomórki, od zeszłego roku- także fundując Związkową aplikację Hubertus, bez której 

współcześnie trudno prowadzić zapisy, biuro i udostępniać wyniki zawodów. Tegoroczna 

podwyżka opłat za korzystanie z aplikacji przesądziła o opłacie, ale jej poziom i wpłata przed 

zatwierdzeniem propozycji, a nie za wpis do kalendarza, dalej jest wsparciem Związku dla 

organizatorów. Mamy na uwadze niezbyt bogaty kalendarz i najczęściej niewielką frekwencję na 

zawodach. Są przykłady województw gdzie bez fotokomórki i „Hubertusa” opłaty kalendarzowe 

są wyższe - zwłaszcza po jego zatwierdzeniu, czasami też spotyka się opłaty za odwołanie 

zawodów.  



 

Rynek organizatorów zawodów, także pomiędzy województwami jest rynkiem konkurencyjnym, 

powody różnej frekwencji są wielorakie, od zasadniczych jak poziom infrastruktury, lokalizacja 

ośrodka, liczba trenujących na danym obszarze, poziom nagród rzeczowych i finansowych, 

organizacja cykli, aż po wydaje się błahe jak sprawność i „przyjazność” osób funkcyjnych, 

opinia o ośrodku, „atmosfera zawodów”. 

Propozycją wychodzącą na przeciw wnioskowi może być przyjęcie symbolicznej /np. 50 

złotowej/ opłaty za zatwierdzenie propozycji w opcji bez korzystania ze związkowej 

fotokomórki i Hubertusa wraz z obsługą. 

Zarząd LZJ z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowane po raz pierwszy przez WKJ włączenie się 

w system szkolenia zawodników. Uważamy że powinien się on opierać na klubach, mogących 

pozwolić sobie na większą systematyczność działań. Wierzymy że plany organizatora wraz                   

z aktywnym udziałem zawodników przyniosą oczekiwane efekty. 

Do wiadomości: 

Kluby i Sekcje woj. Lubelskiego                                                                                                                

A/ a                                                                                                                                                               

                                                                                              Wojciech  Jachymek 

 

 


