
 
Protokół nr 10/Z/2019 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego 
 

w Warszawie w dniu 12. 08. 2019 r. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak i Bogdan Kuchejda, Marta Polaczek-Bigaj i Oskar Szrajer. 
 
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak. 
 
Protokołował: Łukasz Jankowski. 
 
Początek –. godzina 11.00    Zakończenie – godzina 18.00 
 
W okresie od poprzedniego zebrania Zarząd głosował następujące uchwały w trybie 
elektronicznym za pośrednictwem poczty e-mail: 
 

I. Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2496/9/E/2019 - Upoważnienie dla Pana 
Oskara Szrajera 

 
Zarząd PZJ upoważnia Pana Oskara Szrajera - Członka Zarządu ds. Sportu Młodzieżowego do podjęcia 
decyzji w sprawie wniosku dotyczącego Adama Goszczyńskiego i wniosku dotyczącego Mai Morsztyn.  
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

II. Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2497/10/E/2019 - Powołanie do KN - B para 

Agnieszka Derda - Cosma 
 

Zarząd PZJ powołuje do KN - B parę Agnieszka Derda - Cosma 
 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 przeciw i 1 głos wstrzymujący się). 

 

III. Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2498/10/E/2019 - Powołanie Reprezentacji 

Polski na ME P w Skokach  
 

Zarząd PZJ powołuje Reprezentacje Polski na ME P 2019 w Skokach Przez przeszkody w 
następującym składzie: Aleksandra Osuch (Rosa), Agata Kamińska (Czingis Ghan), Oliwia Płatek 
(Makuba) i Agata Derda (Cosma). 
 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 przeciw i 1 głos wstrzymujący się). 

 

IV. Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2499/10/E/2019 - Powołanie Reprezentacji 

Polski na ME P w WKKW 
 

Zarząd PZJ powołuje Reprezentacje Polski na ME P 2019 w WKKW w następującym składzie: Julia 
Witkowska (Chester). 
 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 



V. Głosowanie elektroniczne uchwały - nr U/2500/9/E/2019 - Powołanie Reprezentacji 

Polski na ME w Paraujeżdzeniu. 

 
Zarząd PZJ powołuje Reprezentacje Polski na ME w Paraujeżdżeniu - 2019 w następującym składzie: 
Maciej Bigaj (Liverpool). 
 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

Zarząd podczas zebrania w Warszawie spotkał się z firmą Aco – producentem modułu do 
weryfikacji list zgłoszeń na zawody WKKW Kalendarza PZJ. 
 

 

Zarząd podczas zebrania w Warszawie spotkał się z firmą Imerge – producentem nowego 
serwisu internetowego PZJ.  
Omówiono schemat i organizację nowej strony internetowej Polskiego Związku Jeździeckiego oraz trudności 
wynikające ze znacznego rozbudowania danych znajdujących się na aktualnym serwisie. 
 
 

 

W dniu 12. 08. 2019 r. Zarząd PZJ podjął omówił następujące sprawy, podjął następujące decyzje 
i przyjął następujące uchwały: 
 

 
I. Zarząd PZJ omówił problem niezgodności propozycji przysyłanych przez organizatorów 

z adekwatnymi regulaminami i przepisami. 

 

II. Zarząd PZJ omówił sprawy dotyczące sędziego zagranicznego Pani Anny Skabard w 

kontekście tegorocznych zawodów międzynarodowych w Ciekocinku.  

 

III. Oddział biura PZJ 

 
Uchwała nr U/2501/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 
 
Zarząd PZJ udziela pełnomocnictwa Prezesowi PZJ do organizacji oddziału Biura PZJ poza Warszawą. 

  

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos wstrzymujący się i 1 głos przeciwny). 

 
IV. Zarząd PZJ omówił list Pana Marcina Konarskiego w sprawie zmian w propozycjach osób 

oficjalnych. 

 

V. Longines EEF Euro League 2020 

 

Uchwała nr U/2502/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 
 
Zarząd PZJ podjął decyzje o nieprzystępowaniu do kalendarza zawodów w ramach projektu EEF Euro 

League ze względu na sponsorski konflikt marek.  

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

VI. Zarząd omówił starty w młodzieżowych Mistrzostwach Europy: w Ujeżdżeniu – San 

Giovanni, w Skokach Przez Przeszkodowy w Zuidwolde i WKKW w Maarsbergen.  



 

VII. Zarząd omówił start Reprezentacji Polski w Skokach Przez Przeszkody w Finale Dywizji 

II Europy w Atenach. 

 

VIII. Zarząd omówił stan przygotowań do ME Seniorów WKKW w świetle potencjału, startów 

pozostałych członków kadry narodowej w Strzegomiu oraz w kontekście zaplanowanych 

zgrupowań i ich dotychczasowych efektów w stosunku do nakładów finansowych 

poniesionych na ich realizacje. 

 

IX. Zarząd omówił stan przygotowań do MŚ w Powożeniu Zaprzęgami Dwukonnymi w 

Drebkau. 

 

X. Zarząd Omówił stan przygotowań do ME – D4 w Donauschingen. 

 

XI. Wniosek Pana Piotra Mazurka o dofinansowanie startu w ME w Powożeniu Zaprzęgami 

Czterokonnymi  

 

              Uchwała nr U/2503/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 
 
Zarząd PZJ postanawia, że start ME w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi nie będzie 

finansowany ze środków PZJ i MSiT. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący). 

 

XII. Zarząd omówił stan przygotowań do ME w Paraujeżdżeniu i Igrzysk Paraolimpijskich. 

 

XIII. Zarząd omówił stan przygotowań do Młodzieżowych MŚ w SRK w San Rossore. 

 

XIV. Zarząd omówił stan przygotowań do ME Seniorów w SRK w Euston Park. 

 

XV. Zarząd omówił stan przygotowań do ME-P w Strzegomiu. 

 

XVI. Zarząd omówił kalendarz startów dających szanse na wywalczenia I lub II miejsca w 

Indywidualnych Olimpijskim Rankingu FEI w skokach przez przeszkody premiowanego 

awansem pary jeździec-koń do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Dokonano analizy 

możliwości finansowych PZJ. 

 

XVII. Wniosek Przewodniczącego Komisji Powożenia i Wniosek SLKA Książ ws startu w ME 

Pana Bartłomieja Kwiatka. 

 

              Uchwała nr U/2504/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 
 
Zarząd PZJ powołuje na Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach Dwukonnych w Drebkau  

Reprezentacje Polski w składzie: 

 

Marek Baryłko – konie: Basco M, Alibaba 137, Cor Theodor 
Magdalena Jankowska – konie: Lacrima, Lumpek, Lucky 
Jacek Kozłowski – konie: Mischel, Akcent, Lawrow, Kuba 
Rafał Wojtacha – konie: Eros, Elger, Fanabella, Donald, Coco 
Sebastian Bogacz – zawodnik rezerwowy – konie: Elect Me Okydo, Edje 

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

 



XVIII. Prośba Pana xxxxxxxxxx w sprawie przywrócenia Licencji koni  xxxxxxxxxxxx 

Uchwała nr U/2505/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

Zarząd PZJ podjął decyzje o nieuwzględnieniu prośby xxxxxxxxxxxxx w sprawie przywrócenia 

licencji PZJ koniom xxxxxxxxxx usuniętym w trybie uchwały nr U/2325/2/Z/2019. Oznacza to, 

że przedmiotowe licencje po dokonaniu zaległej płatności muszą być ponownie wykupione, 

jeżeli konie xxxxxxxxxxx mają być zgłaszane przez FEI Entry System oraz uczestniczyć w 

akcjach Sportowego Planu Głównego – 2019.  

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XIX. Wniosek Komisji Ujeżdżenia: nowelizacja Regulaminu A – Puchar Polski Młodzików – A 

 

Uchwała nr U/2506/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd PZJ zatwierdza dodanie do Regulaminu A – 2019 załącznika nr 7 o następującym 

brzmieniu: 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO REGULAMINU UJEŻDŻENIA 2019 
 

 
Program Pucharu Polski Młodzików na dużych koniach 

 
Puchar dedykowany jest kategorii młodzik (9-12 lat) dla zawodników startujących na dużych 
koniach (minimalny wiek konia 6 lat).  
 
Dokumentacja koni i jeźdźców: zgodnie z artykułem 3 Regulaminu dyscypliny ujeżdżenia. 
 
Do startu w Pucharze Polski Młodzików nie jest potrzebna kwalifikacja. 
 

Program zawodów to konkursy: 
Dzień 1: L-6RK (czworobok 20x40m) 
Dzień 2: L-1 ogólny (czworobok 20x60m) 
Dzień 3: L-2 ogólny (czworobok 20x60m). 

 
Programy wykonywane są z pamięci, obowiązuje strój zgodnie z regulaminem dyscypliny 
ujeżdżenia, zawodnicy startują obowiązkowo w kamizelkach ochronnych, bez bata i wypinaczy, 
dozwolone ostrogi o maksymalnej długości 3,5cm (mierzone od buta) zakończone bolcem 
(niedozwolone ostrogi z gwiazdką).  
 
W kategorii Młodzik nie obowiązuje norma 60% do startu w konkursie finałowym. 
 
W Pucharze dozwolony jest udział zawodnika na dwóch koniach w konkursach półfinałowych, 
natomiast w finale na jednym koniu dowolnie wybranym przez zawodnika, pod warunkiem 
ukończenia na tym koniu konkursów półfinałowych. 
Do punktacji zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego w danym konkursie.  
 
Wyniki konkursu z oceną stylu jeźdźca do wyników Pucharu Polski przeliczane są na procenty z 
mnożnikiem 10 x 0,95 (zgodnie z wytycznymi z regulaminu ujeżdżenia).   
 
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników (dotyczy tylko 
pierwszych trzech miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w finale, następnie w II półfinale. 
 
Zgodnie z artykułem 9 Regulaminu dyscypliny ujeżdżenia na Pucharze Polski Młodzików na 
Dużych Koniach obowiązuje przegląd weterynaryjny koni. 
 
Puchar Polski Młodzików na dużych koniach rozegrany zostanie w przypadku zgłoszenia minimum 
5 par. 

 



 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XX. Przedłużenie terminu Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka - 

2020. 

 

Uchwała nr U/2507/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

Zarząd PZJ przedłuża do 15.09.2019 roku termin zgłaszania aplikacji na Konkurs Ofert Na 
Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – 2020. Na konkurs wpłynęła jedna oferta KJ Agro Handel 
Śrem, której integralną częścią był znowelizowany Regulaminu PLJ – 2020.  

Zarząd podjął decyzje o przedłużeniu składania aplikacji uwzględniając formalną opinię Komisji Skoków 
dotyczącą przedstawionego w/w ofercie projektu Regulaminu PLJ 2020 następującym brzmieniu: 

 
Komisja Skoków PZJ po analizie Regulaminu PLJ 2020 r. doszła do wniosku, iż Regulamin nie zawiera 
jasno określonej puli oraz podziału nagród finansowych w finale PLJ w 2020 r. W związku z czym 
Komisja Skoków nie zatwierdza w/w Regulaminu. Komisja Skoków PZJ proponuje, aby Zarząd PZJ 
rozważył przedłużenie terminu składania ofert na PLJ 2020 r. o 30 dni. Przewodniczący Komisji Skoków 
PZJ 

Zarząd niniejszym zachowuje i przypomina dotychczasowe warunki Konkursu Ofert Na Koordynatora 
Cyklu Polska Liga Jeździecka – 2020: 

Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – 2020: 

Kandydat na Koordynatora Cyklu PLJ – 2020 zobowiązany jest przedstawić: 

projekt Regulamin Cyklu PLJ – 2020 zawierający klauzule o konieczności dokonania przed wpisaniem 
do Kalendarza PZJ 2020 wpłaty przez każdego organizatora eliminacji w wysokości minimum 10 000 
PLN na poczet puli nagród za końcową klasyfikację cyklu, 

formalne deklaracje od minimum 6 podmiotów zorganizowania eliminacji Cyklu PLJ – 2020 z minimalną 
pulą nagród 45 000 PLN 

deklaracje podmiotu organizującego Finał PLJ – 2020 z minimalną pulą nagród 45 000 PLN, 

miejsca i daty eliminacji cyklu PLJ – 2020, 

dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania 
konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji Cyklu PLJ -2020. 

Termin składania ofert do dnia 15 września 2019 r. 

Prosimy o składanie ofert w wersji papierowej osobiście lub listem poleconym pocztą tradycyjną na 
adres: Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem Konkurs na 
Koordynatora PLJ 2020. 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu 
bez podania przyczyny. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 



 

XXI. Przedłużenie terminu składania ofert na konkurs ofert na 

stanowisko Przewodniczącego Komisji Dzieci i Młodzieży 

 

Uchwała nr U/2508/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

Niniejszym informujemy, że na konkurs ofert na stanowisko Przewodniczącego Komisji Dzieci i 
Młodzieży Polskiego Związku Jeździeckiego nie wpłynęła żadna oferta. 

W związku z powyższym Zarząd PZJ na posiedzeniu w dniu 12.08.2019 roku podjął decyzję o kolejnym 
przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 30.09.2019 roku z zachowaniem dotychczasowych 
następujących warunków: 

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać między innymi następujące 
wymagania: 

wykształcenie minimum średnie; 

znajomość spraw związanych ze środowiskiem sportu Dzieci i Młodzieży; 

znajomość zagadnień związanych ze sportem wyczynowym Dzieci i Młodzieży w Polsce i na świecie; 

pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w 
zakresie zawodowym (preferowany j. angielski); 

umiejętność pracy w zespole; 

Termin składania ofert wraz z CV do dnia 30 września 2019 r. 

Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy pzj@pzj.pl   

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu 
bez podania przyczyny 

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXII. Przedłużenie terminu składania ofert na konkurs ofert na stanowisko Kierownika 

Wyszkolenia Jeździeckiego PZJ. 

 

Uchwała nr U/2509/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

W związku z tym, że na konkurs ofert na Kierownika Wyszkolenia Jeździeckiego PZJ nie wpłynęła żadna 
ofert na posiedzeniu w dniu 12.08.2019 roku Zarząd PZJ podjął decyzję o przedłużeniu terminu 
składania ofert do 30. 09 2019 roku zmieniając warunki konkursu, które brzmią następująco: 

Miejsce pracy: Polski Związek Jeździecki, 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D. Dni i godziny pracy 
będą ustalone przez Zarząd PZJ. 

Wymagania - między innymi: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia szkoleniowe minimum Instruktor 
Sportu z minimum 3-letnim udokumentowanym stażem w konkurencjach jeździeckich, - przedstawienie 
Strategii Rozwoju Polskich Konkurencji Jeździeckich do 2022 roku, - dobra znajomość języka 
angielskiego, - znajomość prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją szkolenia, - znajomość 
przepisów PZJ i FEI, - doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, - dobra znajomość 



programów MS Office obowiązujących w procesie szkolenia, - niekaralność (umyślne przestępstwo i 
przestępstwo skarbowe). 

Zakres Obowiązków - między innymi: -nadzór i koordynacja realizowanych przez PZJ planów i 
programów oraz nadzór nad pracą trenerów kadr narodowych, -przestrzeganie przepisów PZJ i FEI, - 
prowadzenie niezbędnej dokumentacji w systemie papierowym i elektronicznym zgodnie z wymogami 
PZJ i MSiT, - prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z przepisami PZJ, FEI i MSiT. 

Dokumenty wymagane: życiorys, - list motywacyjny, - kopie dowodu osobistego, - kopie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie i minimalnie 5 – letni staż pracy szkoleniowej w jeździectwie z 
uprawnieniami trenera I klasy, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych 
wystawione przez lekarza medycyny pracy, - sporządzona na piśmie i podpisana Strategia Rozwoju 
Polskich Konkurencji Jeździeckich do 2022 roku, - oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - 
oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”. 

Termin i miejsce składania aplikacji na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ 

– do 30. 09.2019 roku włącznie. 

- wszystkie dokumenty należy przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Konkurs na Stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ” na adres: 01-496 Warszawa ul. Karola Miarki 
11 D. 

Aplikacje przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane. 

Konkurs na Stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ będzie zgłoszony do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Komisja Konkursowa do rozpatrzenia aplikacji będzie powołana przez Zarząd PZJ. Jedno 
miejsce w Komisji Konkursowej jest przewidziane na przedstawiciela MSiT. Komisja Konkursowa oraz 
Zarząd PZJ przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na 
indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu nadesłanych ofert 
przedstawi Zarządowi PZJ kandydaturę na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ celem 
rozpatrzenia. Komisja konkursowa w przypadku braku odpowiednich kandydatur może wnioskować do 
Zarządu PZJ o unieważnienie konkursu. PZJ oficjalnie poinformuje MSiT o rozstrzygnięciu konkursu i 
wystąpi do MSiT o zgodę na zawarcie umowy z wyłonionym w konkursie Kierownikiem Wyszkolenia 
PZJ. Uzyskanie zgody MSiT będzie podstawą do zatrudnienia przez PZJ Kierownika Wyszkolenia 
wyłonionego w powyższym konkursie. 

Zarząd PZJ ma prawo do odwołania wyżej wymienionego konkursu bez podania przyczyny. 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXIII. Konkurs ofert na stanowisko Trenera Kadr Młodzieżowych w WKKW. 

 

Uchwała nr U/2510/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

Zarząd PZJ zatwierdza konkurs na Trenera Kadr Młodzieżowych w WKKW na następujących 
warunkach: 

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać następujące wymagania:  

wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, 



posiadanie uprawnień szkoleniowych z licencją PZJ minimum Instruktora Sportu i praca w charakterze 
szkoleniowca w okresie nie krótszym niż pięć lat; 

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 lub 
określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 roku – Kodeks Karny. 

pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w 
zakresie zawodowym (preferowany j. angielski); 

umiejętność pracy w zespole; 

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:  

kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;  

dokument lub oświadczenie potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy,  

inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe i odbyte kursy,  

oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. 

W umowie na pełnienie funkcji trenera kadry narodowej między innymi będzie zawarte:  

1.     Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ Wniosków wraz z uzasadnieniem o 
Powołanie do Kadry Narodowej zawodników celem przygotowania ich do udziału w imprezie będącej 
Sportowym Celem Głównym sezonu oraz listy koni objętych przygotowaniami do udziału w imprezie 
będącej Sportowym Celem Głównym sezonu. 

2.     Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ Sportowych Planów Głównych, na które 
składają się: Harmonogram Planowanych Działań, Wykaz Par Objętych Przygotowaniami do Sportowej 
Imprezy Głównej, Wykaz Kadry Szkoleniowej i Współpracującej oraz Wykaz Startów Głównych i Zadań 
Wynikowych. 

3.     Terminowe opracowanie i dostarczenie do biura PZJ opisów merytorycznych do oferty na dotacje 
ministerialne, rocznych i wieloletnich planów szkolenia, merytorycznych sprawozdań za I i II półrocze, 
dokumentów Założeń Startowych i Oceny Startu w międzynarodowej Imprezie Mistrzowskiej oraz 
merytorycznego całorocznego sprawozdania dla potrzeb rozliczeń dotacji ministerialnych. 

4.     Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ do zatwierdzenia projektu Regulaminu 
Powoływania do Kadry Narodowej oraz projektu Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski. 

5.     Terminowe dostarczenie do biura PZJ prawidłowych i opisanych dokumentów finansowych 
związanych z realizacją uprzednio zatwierdzonych preliminarzy akcji Harmonogramu Planowanych 
Działań. 

6.     Terminowe dostarczenie do biura PZJ Miesięcznej Ewidencji Godzin Wykonywania Umowy. 

Termin składania ofert wraz z CV do dnia 30 września 2019 r. Prosimy o składanie ofert w na adres 
mailowy pzj@pzj.pl. 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu 
bez podania przyczyny 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

mailto:pzj@pzj.pl


 

 

XXIV. Zarząd postanowił o przełożeniu na następne posiedzenie sprawy decyzji dotyczącej 

wdrożenia aplikacji WKKW-Aco. 

 

XXV. Zarząd postanowił o przełożeniu na następne posiedzenie sprawy zatwierdzenia na 

wniosek Kolegium Sędziów pod przewodnictwem Pana Jacka Wisłockiego Przepisów o 

Osobach Oficjalnych. 

XXVI. Zarząd postanowił o przełożeniu sprawy wniosku Pana Marcina Konarskiego 

dotyczącego nowelizacji dokumentu Krajowe Kryteria Kwalifikacji Olimpijskich PZJ do 

Igrzysk Olimpijskich – Tokio 2020. na posiedzenie, które będzie miało miejsce po 

spotkaniu z Panem Marcinem Konarskim, na którym zostanie przedstawiona koncepcja 

przygotowań do igrzysk olimpijskich. 

 

XXVII. Wniosek Pana Zbigniewa Kaczorowskiego. 
 
Uchwała nr U/2511/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd PZJ powołuje do Kadry Narodowej w Skokach przez Przeszkody  

 

Kadra Dzieci:             Anna Dziuba – Dollar de Nuevo 
Kadra Juniorów:         Matylda Malepszy – Consensus i August 
                                   Aleksandra Zybała – Bebetto, Sophia 
 

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
XXVIII. Zarząd omówił projekt nowego Regulaminu Certyfikacji Ośrodków Jeździeckich i 

postanowił o przesłaniu projektu do WZJ celem konsultacji. 

 

XXIX. Odwołanie z Kadry Narodowej Seniorów w Ujeżdżeniu 

 

Uchwała nr U/2512/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd PZJ odwołał z Kadry Narodowej Seniorów w Ujeżdżeniu Panią Katarzynę Milczarek ze względu 

na brak dobrych wyników sportowych w okresie przygotowawczym do ME w Rotterdamie. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za i 2 głosy wstrzymujące się). 

 

XXX. Wniosek Organizatora MPMK-F 

 

Uchwała nr U/2513/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd PZJ uwzględnił wniosek organizatora MPMK-F o niestosowanie podwójnej opłaty za wpis do 

Kalendarza PZJ po terminie jego zatwierdzenia przez Zarząd PZJ. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

 

 



XXXI. Sprawa zawarta w piśmie KO OOM Drzonków dotyczącą zniszczenia boksów podczas 

OOM Drzonków.  

 

Uchwała nr U/2514/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 

Zarząd postanowił, że Organizator OOM wyśle faktury z 14-dniowwym terminem płatności do 

osób winnych zniszczeń. Następnie Organizator OOM przedstawi PZJ listę osób, które nie 

dokonają płatności z tytułu wyżej wymienionych zniszczeń. Wobec osób z tej listy PZJ podejmie 

czynności windykacyjne. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXXII. Rozliczenia w Dziale Sportu PZJ 

 

Uchwała nr U/2515/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd postanowił, że faktury za: 
 
Akcja w Aachen – Paweł Spisak 
 
- koszt hotelu - 577 Euro 
 
- transport  - 3.828,00 zł 
 
Akcja Moskwa 
 
M. Wechta 150 zł za usługę weterynaryjną 
              731,85 zł za tłumaczenie dokumentów 
 
A. Opłatek     608,85 zł za tłumaczenie dokumentów 
                   98,40 zł za poświadczenie własności 
                 434,00 zł badania 
 
będą rozliczone ze środków PZJ,  
 
natomiast: 
 
koszt wynajmu samochodu przez A. Sałackiego w Hagen 
 
oraz 
 
leczenie konia Joanny Pawlak 
 
- 359,97 Euro 
 
- 175,00 Euro 
 
-   54,75 Euro 
 
nie będą rozliczone ze środków PZJ  
 
 
Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw). 

 

 

 



XXXIII. Konkurs na organizatora HPP-B-Open 2020.  

 
Uchwała nr U/2516/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza wyniki konkursu na organizatora HPP-B Open 2020.Wpłynęła jedna oferta JKS 
Przybyszewo. Organizacje HPP-B Open 2020 Zarząd przyznaje JKS Przybyszewo 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 

XXXIV. Dodanie do Cennika 2020 nowej pozycji: 

 

Uchwała nr U/2517/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza dodanie do Cennika PZJ 2019 z dniem opublikowania protokołu zawierającego 
niniejszą uchwałę pozycji Opłata za Licencje Trenera Konia w SRK – 100 zł. 
Powyższe podyktowane jest wprowadzeniem tej opłaty przez FEI i fakturowanie PZJ za wystawienie 
licencji Trenera Konia FEI w SRK. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXXV. FEI Jumping Steward Refresher Seminar 

 

Uchwała nr U/2518/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza aplikacje MZJ na FEI Jumping Steward Refresher Seminar – Kraków (21-23.03 2020 
r.). 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXXVI. Rezygnacja 

 

Uchwała nr U/2519/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza rezygnacje z członkostwa w Komisji SRK Pani Beaty Szlezyngier-Jagielskiej. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXXVII.  Umowa z DZJ 

 

Uchwała nr U/2520/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza umowę z DZJ określającą zasady współpracy przy organizacji i prowadzeniu kursów 
na IJP i ISP. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

 

 

 

 



XXXVIII. Przesunięcie płatności 

 

Uchwała nr U/2521/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza wniosek Hipodrom Sopot o przesunięcie terminu płatności II raty z tytułu umowy na 
organizację CSIO-2019 (35 000 PLN) oraz odroczenie płatności kwoty należnej PZJ (93.198,93) do 
30.10.2019 r. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XXXIX. Oświadczenie Pokontrolne 

 

Uchwała nr U/2522/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

Zarząd zatwierdza dokument Oświadczenie Pokontrolne z dnia 22.07.2019 roku podpisane przez Pana 
Wojciecha Piaseckiego Trenera Kadr Młodzieżowych WKKW po wizytacji w Wojewódzkim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Drzonkowie stwierdzające, że na terenie WOSIR w Drzonkowie prowadzone jest 
szkolenie w dyscyplinie WKKW. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XL. Wypowiedzenie umowy 

 

Uchwała nr U/2523/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza wypowiedzenie umowy przez Pana Wojciecha Piaseckiego zawartej w dniu 01.01. 
2019 roku z PZJ na pełnienie funkcji Trenera Kadr Młodzieżowych w WKKW. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XLI. Zarząd przełożył na następne zebranie rozpatrywanie wniosku Komisji SRK o 

zatwierdzenie zmian w dokumencie Zasady Wyłaniania Zawodników Konkurencji SRK 

do Startów w Zawodach Sponsorowanych. 

 

XLII. Wniosek Pani Barbary Rygoł w sprawie dofinansowania udziału w ME w SRK 

 

Uchwała nr U/2524/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 

Zarząd zatwierdza dofinasowanie opłaty tzw. „wpisowego” z dotacji ministerialnej w ME Seniorów oraz 
przekazanie pozostałych środków przyznanych z tej dotacji na kadry młodzieżowe. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XLIII. Wniosek xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Uchwała nr U/2525/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd nie przychyla się do wniosku xxxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie związanej z płatnościami 
dotyczącymi faktury 0087/07/2019. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za) 

 



XLIV. Wniosek xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Uchwała nr U/2526/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd nie przychyla się do wniosku  xxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie przywrócenia licencji. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XLV. Zarząd przełożył na następne zebranie sprawę decyzji o anulowaniu uchwały nr 

U/2387/4/Z/2019 z dnia 23.04.2019 r. na skutek sprzeciwu Komisji Skoków. 

  

XLVI. Zarząd przełożył na następne zebranie sprawę rozpatrzenia wniosku Pani Mai Kusiak.  

 

XLVII. Certyfikacje 

 

Uchwała nr U/2527/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza certyfikacje następujących ośrodków: 
 

1. Szkółka Jeździecka „PROMYK” (podkarpackie), wniosek o przedłużenie certyfikatu 
PE/O/III/16/135 kat.III* 

Certyfikat był ważny do 31.12.2018r. Szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia 
Podstawowego z aktualną licencją PZJ oraz pani xxxxxxxxxxxxxxxx – Instruktor Rekreacji Ruchowej. 
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany 25.07.2019r przez panią Agnieszkę Kloc – Prezes 
Podkarpackiego ZJ i panią Małgorzatę Mastalerczyk – Skarbnika Zarządu Podkarpackiego ZJ. 
  

2. UKS SKJ PATATAJ (mazowieckie), wniosek o przedłużenie certyfikatu PE/O/III/17/173 kat. 
III*** 

Certyfikat był ważny do 31.01.2019r., szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxxxxxxx – Trener II klasy z 
aktualną licencją PZJ oraz pani xxxxxxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ. 

Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany 03.07.2019r przez panią Patrycję Kaczorowską – 
Prezes WMZJ i panią Ewę Porebską-Gomółkę – Przewodniczącą Kolegium Sędziów WMZJ. 
  

3. Jeździecki Klub Sportowy POGÓRZE (podkarpackie), wniosek o przedłużenie certyfikatu 
PE/O/II/17/047 kat.II** 

Certyfikat był ważny do 31.07.2019r Szkolenie prowadzi pani xxxxxxxxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z 
aktualną licencją PZJ. 
Dokumentacja kompletna. Ośrodek wizytowany 24.07.2019r przez panią Agnieszkę Kloc – Prezes 
Podkarpackiego ZJ i panią Małgorzatę Mastalerczyk – Skarbnika Zarządu Podkarpackiego ZJ. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XLVIII. Pismo SLKS Książ 

 

Uchwała nr U/2528/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza uchylenie uchwały nr U/2488/9/Z/2019 w sprawie nierozgrywania MP D4 – 2019 
przyjętej na wniosek Komisji Powożenia. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XLIX. Patronat honorowy 

 

Uchwała nr U/2529/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd przychyla się do wniosku SLKS Książ o objęcie patronatem honorowym MP D4 - 2019. 



 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

L. Pismo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Uchwała nr U/2530/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd nie zatwierdza pisma xxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia 17.07.2019 r.  odmawiającego zwrotu kosztów 
przeznaczonych i poniesionych przez PZJ na akcje xxxxxxxxxxxxxxx w związku z niewystartowaniem 
w tych zawodach pary xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Uchwała przyjęta (4 x za i głos wstrzymujący się). 

 

 

LI. Przeniesienie środków ministerialnych 

 

Uchwała nr U/2531/10/Z/2019 z dnia 12.08.2019 r. 

 
Zarząd zatwierdza przeniesienie pozostałych środków dofinasowania z Budżetu Państwa z konkurencji 
Ujeżdżenie do Konkurencji Skoki przez Przeszkody. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

LII. Zarząd przełożył na następne zebranie sprawę zatwierdzenia Regulaminu Komisji 

Weterynaryjnej.  

 
 
 
Podpisy zatwierdzające treść protokołu: 
 
 
 
 
Jan Sołtysiak                                     Prezes PZJ 
 
 
 
 
Iwona Maciejak                                 Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Organizacyjnych 
 
 
 
 
Marta Polaczek-Bigaj                        Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Szkoleniowych 
 
 
 
 
Oskar Szrajer                                    Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Młodzieżowego 

  
 
 
 
Bogdan Kuchejda                              Członek Zarządu PZJ ds. Sportu 


