Protokół nr 15/Z/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w Lesznie w dniu 02. 11. 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj, Bogdan Kuchejda i Oskar Szrajer.
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak.
Protokołował: Łukasz Jankowski.
Początek –. godzina 12.00

Zakończenie –godzina 20.00.

O godzinie 13.00 odbyło się robocze spotkania pomiędzy Zarządem PZJ, a Prezesem KJ Agro-handel
Śrem, Janem Ludwiczakiem. Omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania
kadry narodowej i organizacji Polskiej Ligi Jeździeckiej. Jak zadeklarował Prezes Ludwiczak,
jeździectwo to nasze wspólne dobro i wykazał chęć współpracy z Zarządem PZJ na rzecz rozwoju
zawodów w Polsce.
Przedyskutowano strategie zarządzania kadrą i obie strony są zgodne, że podstawą są jasne i
klarowne zasady współpracy na rok 2019, które jak zapowiedzieli członkowie Zarządu, zostaną
opublikowane już w grudniu tego roku.
Prezes PZJ i Prezes Agro-handel Śrem omówili istotne aspekty współpracy w nadchodzącym sezonie,
licząc na jej owocne dla całego środowiska jeździeckiego efekty.
Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały:

I. Konie do przygotowań do imprez głównych przewidzianych w programach ministerialnych.
Uchwała nr U/2145/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza przyjęcie następujących koni: Cedrick 11 i Quinleen (Mściwoj Kiecoń) oraz
Number One 28 (Maksymilian Wechta) do listy koni branych pod uwagę w przygotowaniach do imprez
głównych przewidzianych w programach związanych z dotacjami ministerialnymi.
Uchwała przyjęta (5 x za).
II. Wniosek Kolegium Sędziów - ubezpieczenia.
Uchwała nr U/2146/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Na wniosek Kolegium Sędziów PZJ, Zarząd wprowadza zapis, iż licencje zawodników na rok 2019
mogą być wystawione wyłącznie po przestawieniu potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej na
cały okres obowiązywania licencji, czyli do 31 grudnia 2019.
W takiej sytuacji posiadanie licencji PZJ będzie równoznaczne z pewnością posiadania polisy NNW
przez cały rok startów. Zwalnia to zawodników z przedstawiania swoich polis podczas zawodów, a
sędziów z konieczności kontroli.
Polisy ubezpieczeniowe można zawierać na okres 12 miesięcy, jednak mogą one być podpisane z 12 miesięcznym wyprzedzeniem (w zależności od firmy ubezpieczeniowej). Osoby, które posiadają
polisy kończące się trakcie roku 2019 mogą wypowiedzieć u swoich ubezpieczycieli aktualną polisę
(na podobnych zasadach jak polisy OC w przypadku sprzedaży np. samochodu) i zawrzeć je
ponownie od 1 stycznia do 31 grudnia. Podobna procedura obowiązywać będzie w następnych latach.

Uchwała przyjęta (5 x za).
III.

Zatwierdzenie Kalendarza PZJ - 2019.

Uchwała nr U/2147/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza Kalendarz PZJ – 2019.
Uchwała przyjęta (5 x za).

IV.

Konkurs na Trenera Kadr Młodzieżowych w Skokach Przez Przeszkody

Zarząd PZJ zapoznał się z ofertami jakie wpłynęły do biura PZJ z tytułu konkursu na Trenera Kadr
Młodzieżowych w Skokach Przez Przeszkody. Oferty złożyli Pani Aleksandra Madej, Pan Zbigniew
Kaczorowski oraz Pan Wiktor Larkowski. Zarząd wstępnie wybrał kandydaturę Pana Zbigniewa
Kaczorowskiego. Ostateczna decyzja zapadnie na zebraniu Zarządu po spotkaniu z wybranym
kandydatem i uzyskaniu porozumienia co do warunków kontraktu.
V.

Konkurs na Trenera Kadry Narodowej Seniorów i Kadr Młodzieżowych w WKKW.

Zarząd PZJ zapoznał się z ofertami jakie wpłynęły do biura PZJ z tytułu konkursu na Trenera Kadry
Narodowej Seniorów i Kadr Młodzieżowych w WKKW. Ofertę złożył jedynie Pan Piotr Piasecki.
Ostateczna decyzja zapadnie na zebraniu Zarządu po spotkaniu z kandydatem i uzyskaniu
porozumienia co do warunków kontraktu.
VI.

Zatwierdzenie wzoru umowy pomiędzy PZJ a Trenerem Kadry Narodowej.

Uchwała nr U/2148/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza wzór umowy pomiędzy PZJ a Trenerem Kadry Narodowej.
Uchwała przyjęta (5 x za).
VII. Zmiana warunków umowy zgodnie z zatwierdzonym wzorem umowy.
Uchwała nr U/2149/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza zmiany warunków umowy zgodnie z zatwierdzonym wzorem umowy Trener
Kadry Narodowej – PZJ. Zmiana dotyczy dotychczasowych umów z Andrzej Sałackim, Jarosławem
Porębą i Rudolfem Mrugałą. Nowi trenerzy będą zatrudniani na podstawie umów zgodnych z
zatwierdzonym wzorem.
Uchwała przyjęta (5 x za).
VIII. Przyjęcie rezygnacji.
Uchwała nr U/2150/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza przyjęcie rezygnacji p. Jacka Kowerskiego z pełnienia funkcji Narodowego
Oficera Bezpieczeństwa WKKW.
Uchwała przyjęta (5 x za).

IX. Wyznaczenie Narodowego Oficera Bezpieczeństwa.
Uchwała nr U/2151/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ wnosi do Komisji WKKW o mianowanie uchwałą komisji Narodowego Oficera
Bezpieczeństwa WKKW.
Uchwała przyjęta (5 x za).
X. Wnioski o przyznanie prawa do wykupienia licencji bez obowiązku zdawania egzaminu na
odznakę.
Uchwała nr U/2152/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ przekazuje wniosek o przyznanie prawa do wykupienia licencji bez obowiązku zdawania
egzaminu na odznakę: p. Janusza Poławskiego do Komisji Skoków celem podjęcia w porozumieniu
z Komisją WKKW decyzji w formie uchwały w przedmiotowej sprawie oraz wniosek p. Piotra
Ciesielskiego do Komisji Skoków celem podjęcia decyzji w formie uchwały w przedmiotowej sprawie.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XI. Zatwierdzenie nowelizacji Regulaminu HPP-D.
Uchwała nr U/2153/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza przyjęcie nowelizacji Regulaminu Halowego Pucharu Polski w Powożeniu.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XII. Wniosek Kolegium Sędziów w sprawie p. Kingi Terczyńskiej.
Zarząd PZJ nie zaakceptował wniosku Kolegium Sędziów w sprawie p. Kingi Terczyńskiej.
Zarząd PZJ stoi na stanowisku, że powyższy wniosek będzie mógł być rozpatrywany po zamieszkaniu
na stałe p. Kingi Treczyńskiej w Polsce.
Wniosek Kolegium Sędziów brzmiał następująco: Kolegium Sędziów Polskiego Związku
Jeździeckiego po rozpatrzeniu wnioski kandydatki na sędziego P. Kingi Terczyńskiej, występuje z
wnioskiem do Zarządu PZJ o uchylenie wymogu posiadania przez kandydatkę uprawnień
wymienionych w art.17 pkt.1 Przepisów o Sędziach Jeździeckich.
Uzasadnienie: Działając w oparciu o Art.17 pkt.1 Przepisów o sędziach, Kolegium Sędziów PZJ
podjęło uchwałę nr. 4/10/2018/S o zwróceniu się do Zarzadu PZJ z wnioskiem o uchylenie wymogu
posiadania uprawnień wymaganych w Art.17, aby osoba, która, zdała egzamin kończący podstawowy
kurs sędziowski i złożyła ślubowanie mogła zostać krajowym sędzią jeździeckim. Wniosek dot. Pani
Kingi Treczyńskiej. Powodem decyzji KS PZJ były m.in. referencje nadesłane przez Pana Henryka
Kozłowskiego oraz ustne referencje sędziego Dariusza Orzoła, który był wykładowcą i egzaminatorem
kursu, który ukończyła zainteresowana. Pani Treczyńska planuje zamieszkanie na stałe w Polsce, tak
więc będzie naszym zdaniem osobą, która zaangażuje się w sędziowanie zawodów w Polsce.
XIII. Wniosek Kolegium Sędziów w sprawie nowelizacji punktu VII Załącznika nr 1 Wniosku o
Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ.
Uchwała nr U/2154/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.

Zarząd PZJ na Wniosek Kolegium Sędziów PZJ zmienia od 01.01.2019 roku brzmienie punktu VII
ppkt 1. Załącznika nr 1 Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ
z:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami PZJ, a w przypadku zawodów międzynarodowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i regulaminami FEI.
na:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami PZJ, a w przypadku zawodów międzynarodowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i regulaminami FEI. W przypadku niewywiązania się organizatora z obowiązków
wymienionych powyżej, PZJ ma prawo nałożenia na organizatora kary pieniężnej w kwocie
5000,00 PLN.
Uchwała przyjęta (4 x za i głos przeciw).

XIV. Wniosek Kolegium Sędziów w sprawie nowelizacji Artykułu 37 punkt 1 Przepisów
Ogólnych.
Uchwała nr U/2155/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ na Wniosek Kolegium Sędziów PZJ zmienia brzminie Artykułu 37 punkt 1
z:
1. Organizator zawodów ma obowiązek zapewnienia
weterynarii, obecnego przez wszystkie dni zawodów.

obecności

na zawodach lekarza

na:
1. Organizator zawodów ma obowiązek zapewnienia obecności na zawodach lekarza
weterynarii, obecnego przez wszystkie dni zawodów. Na zawodach szczebla centralnego
obecność lekarza weterynarii z listy PZJ jest absolutnie niezbędna. Sędzia główny nie ma prawa
rozpocząć lub kontynuować zawodów, jeżeli obsługa weterynaryjna nie jest obecna na terenie
zawodów podczas konkursów. Obecność lub nieobecność lekarza weterynarii musi być
odnotowana w Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego PZJ.
Uchwała przyjęta (4 x za, 1 głos przeciw).

XV. Wniosek Kolegium Sędziów w sprawie tłumaczenia przepisów.
Uchwała nr U/2156/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów p. Jacka
Wisłockiego wniosek o następującym brzmieniu: „Zwracam się z wnioskiem o zgodę na dokonanie
korekty przepisów dot. skoków przez przeszkody, zarówno w zakresie dotychczasowego tłumaczenia
jak i w zakresie implikacji nowych zmian, które ma wprowadzić FEI w listopadzie br. Opracowania
tego podjął się na moją prośbę sędzia międzynarodowy kol. Dariusz Orzoł. Wstępne ustalenia
określają termin wykonania pracy - do 10 grudnia 2018 r. oraz wynagrodzenie netto w kwocie 700
PLN.”
Uchwała przyjęta (5 x za).

XVI. Wniosek Michelle Kung.
Uchwała nr U/2157/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ uwzględnia wniosek p. Michelle Kung o uchylenie uchwały nr U/2133/14/Z/2018 z dnia
05.10.2018 r. o brzmieniu: „Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Michelle Kung o dofinasowanie ze
środków PZJ przekroczenia kosztów kursu, który FEI dofinansowało kwotą 5000 CHF. Kwota
przekroczenia wyniosła 2 857,58 PLN” i zatwierdza pokrycie tej kwoty ze środków PZJ.
Uchwała przyjęta (3 x za i 2 głosy przeciw).
XVII. Wniosek p. Eweliny Kluska - nadanie II klasy sportowej.
Uchwała nr U/2158/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku p. Eweliny Kluska - nadanie II klasy sportowej
do Komisji Skoków celem podjęcia decyzji uchwałą komisji w przedmiotowej sprawie.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XVIII. Wniosek p. Roksany Fortuniak.
Uchwała nr U/2159/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Roksany Fortuniak o umorzenie noty obciążeniowej z tytułu
wpisowego zapłaconego przez PZJ z pieniędzy dotacyjnych za zawody międzynarodowe w
Maarsbergen w dniach 28-30.06.2018 roku. W tych zawodach Pani Roksana Fortuniak nie
wystartowała.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XIX. Wniosek KO Warka.
Uchwała nr U/2160/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku KO Warka o wpis ZO2 Warka 19-21.07.2019 r. do kalendarza
PZJ mimo przekroczenia terminu złożenia wniosku.
Wpis wyżej wymienionych zawodów do Kalendarza PZJ – 2019 będzie procedowany zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ.
(Rozdział III. Punkt 1: Wnioski złożone z przekroczeniem terminów wskazanych w punkcie I. będą
traktowane jako wnioski złożone po zatwierdzeniu kalendarza i rozpatrywane będą w przypadku, gdy
inni Organizatorzy zawodów tej samej dyscypliny umieszczeni w kolizyjnych terminach
zatwierdzonego kalendarza wyrażą na to pisemną zgodę.).
Uchwała przyjęta (5 x za).

XX. Wniosek KO Olsza.
Uchwała nr U/2161/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku KO Olsza o wpis Sportowego Championatu Młodych Koni 68.09.2019 r. do kalendarza PZJ mimo przekroczenia terminu złożenia wniosku.
Wpis wyżej wymienionych zawodów do Kalendarza PZJ – 2019 będzie procedowany zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ.
(Rozdział III. Punkt 1: Wnioski złożone z przekroczeniem terminów wskazanych w punkcie I. będą
traktowane jako wnioski złożone po zatwierdzeniu kalendarza i rozpatrywane będą w przypadku, gdy
inni Organizatorzy zawodów tej samej dyscypliny umieszczeni w kolizyjnych terminach
zatwierdzonego kalendarza wyrażą na to pisemną zgodę.).
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXI. Wniosek KO Poczernin.
Uchwała nr U/2162/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku KO Poczernin o wpis do kalendarza PZJ – 2019 następujących
zawodów: HZO DIM 22-24.02.2019, ZO DIM 26-28.04.2019, ZO DIM 21-23.06.2019, ZO-A 2628.07.2019, ZO DIM 16-18.08.2019, HZO DIM 04-06.10.2019, HZO 2* 08-10.11.2019 i HZO-A 2224.11.2019 r. mimo przekroczenia terminu złożenia wniosków.
Wpis wyżej wymienionych zawodów do Kalendarza PZJ – 2019 będzie procedowany zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ.
(Rozdział III. Punkt 1: Wnioski złożone z przekroczeniem terminów wskazanych w punkcie I. będą
traktowane jako wnioski złożone po zatwierdzeniu kalendarza i rozpatrywane będą w przypadku, gdy
inni Organizatorzy zawodów tej samej dyscypliny umieszczeni w kolizyjnych terminach
zatwierdzonego kalendarza wyrażą na to pisemną zgodę.).
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXII. Wniosek KO Kwieki.
Uchwała nr U/2163/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku KO Kwieki o wpis do kalendarza PZJ – 2019 następujących
zawodów: ZO B* 03-05.05.2019, ZK CNC* WKKW 10-11.08.2019, ZK CNC* 22-23.06.2019 WKKW,
ZO 31.05-02.06.2019 A mimo przekroczenia terminu złożenia wniosków.
Wpis wyżej wymienionych zawodów do Kalendarza PZJ – 2019 będzie procedowany zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ.
(Rozdział III. Punkt 1: Wnioski złożone z przekroczeniem terminów wskazanych w punkcie I. będą
traktowane jako wnioski złożone po zatwierdzeniu kalendarza i rozpatrywane będą w przypadku, gdy
inni Organizatorzy zawodów tej samej dyscypliny umieszczeni w kolizyjnych terminach
zatwierdzonego kalendarza wyrażą na to pisemną zgodę.).
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXIII. Wniosek KO Biesiekierz Rudny.
Uchwała nr U/2164/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku KO Biesiekierz Rudny o wpis wniosków do kalendarza PZJ –
2019 następujących zawodów: ZO 2* B 19-21.07.2019, DiM B 18-20.10.2019, ZO 2* B 7-9.06.2019,
DiM B 15-17.03.2019, CDN A 15-17.11.2019 r. mimo przekroczenia terminu złożenia wniosków.
Wpis wyżej wymienionych zawodów do Kalendarza PZJ – 2019 będzie procedowany zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ.
(Rozdział III. Punkt 1: Wnioski złożone z przekroczeniem terminów wskazanych w punkcie I. będą
traktowane jako wnioski złożone po zatwierdzeniu kalendarza i rozpatrywane będą w przypadku, gdy
inni Organizatorzy zawodów tej samej dyscypliny umieszczeni w kolizyjnych terminach
zatwierdzonego kalendarza wyrażą na to pisemną zgodę.).
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXIV. Rekomendacja Rady Szkolenia Jeździeckiego.
Uchwała nr U/2165/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia rekomendacji Rady Szkolenia Jeździeckiego zawarcia umowy z Fidelius
Events i firma Poland Park.
Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznania PZJ prawa do certyfikacji kursów
instruktorsko-trenerskich PZJ przystąpi do organizacji kursów instruktorsko-trenerskich na wszystkich
uprzednio opisanych przez PZJ i zatwierdzonych przez MSiT poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXV. Wniosek p. Eweliny Kawalec.
Uchwała nr U/2166/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ podejmuje decyzję o sfinansowaniu startu p. Eweliny Kawalec w zawodach CEI2*
Dobrodzień.
Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się).

XXVI. Wniosek Hipodrom Sopot w sprawie MP WKKW.
Uchwała nr U/2167/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ wnosi do Komisji WKKW o podjęcie uchwałą komisji decyzji w sprawie wniosku KO
Hipodrom Sopot o zmianę terminu MP WKKW z 05-08.09.2019 na 02-05.05.2018 r.
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXVII. Wniosek o patronat.
Uchwała nr U/2168/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Konferencji I Jesienne
Spotkania z Hipiatrią. Wniosek ma charakter komercyjny i nie spełniał wymogów formalnych
(obowiązujące druki zamieszczone na stronie www.pzj.pl).
Uchwała przyjęta (5 x za).

XXVIII. Wniosek p. Michała Kaźmierczaka.
Uchwała nr U/2169/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku p. Michała Kaźmierczaka i podtrzymuje swoją decyzję dotyczącą
płatności wynikającej z uchwały nr U/1485/18/Z/2017 z dnia 29.09.2017r.
Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw).

XXIX. Certyfikacje.
Uchwała nr U/2170/15/Z/2018 z dnia 02.11.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza certyfikacje następujących ośrodków:
1.
Centrum Jazdy Konnej DAKAR Sarnów (śląskie), wniosek o przedłużenie certyfikatu
PE/O/II/16/139 kat.II**
Certyfikat ważny do 31.12.2018r., szkolenie prowadzi pani Katarzyna Kamola - Instruktor Sportu z
aktualną licencją PZJ oraz pani Agnieszka Kamola – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną
licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 15.08.2018r przez pana Marka Szwedę – Członek
Zarządu Śląskiego ZJ i pana Pawła Przybyłę - Wiceprezes d/s. Organizacyjnych Śląskiego ZJ.
2. Stowarzyszenie AGRO-AVES (łódzkie), wniosek o ponowne przyznanie certyfikatu
PE/O/II/12/109 kat.II*
Certyfikat był ważny do 30.04.2014r., szkolenie prowadzi pani Kamila Smoderek– Instruktor Szkolenia
Podstawowego z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna. Wydana pozytywna opinia Prezesa OZJ w Łodzi pana Tomasza
Paradowskiego i Wiceprezes OZJ w Łodzi pani Barbary Kaźmierczak, z dnia 10.10.2018r
3. Jeździecki Klub Sportowy Umiastów (mazowieckie), wniosek o nadanie certyfikatu kat.I**
Szkolenie prowadzi pan Piotr Szakacz - Instruktor Sportu z aktualną licencją PZJ, pani Monika
Gawlińska – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ oraz pan Piotr Mizerski Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 20.09.2018r przez panią Patrycję Kaczorowską –
Prezes WMZJ oraz panią Annę Hipsz – Członek Zarządu WMZJ.
4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko HUBERT (mazowieckie), wniosek o
przedłużenie certyfikatu PE/O/I/16/022 kat.I**
Certyfikat był ważny do 30.04.2018r., szkolenie prowadzi pan Włodzimierz Kościesza - Instruktor
Sportu z aktualną licencją PZJ, pani Monika Kwasieborska-Kościesza - Instruktor Sportu z aktualną
licencją PZJ oraz pani Aleksandra Kuklińska – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją
PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 08.10.2018r przez panią Patrycję Kaczorowską –
Prezes WMZJ oraz panią Annę Hipsz – Członek Zarządu WMZJ.
5. Klub Jeździecki AROMER (mazowieckie), wniosek o przedłużenie certyfikatu
PE/O/I/16/060 kat.I**
Certyfikat był ważny do 31.05.2018r., szkolenie prowadzi pan Wojciech Dąbrowski – Trener I kl. z
aktualną licencją PZJ oraz Instruktorzy Rekreacji Ruchowej – pani Zofia Radzik, pani Marta
Kotuszewska, pani Karolina Owczarek.

Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 09.09.2018r przez panią Patrycję Kaczorowską –
Prezes WMZJ oraz panią Ewę Porębską-Gomółkę – Przewodnicząca Kolegium Sędziów WMZJ.

6. Stajnia Pasja (mazowieckie), wniosek o nadanie certyfikatu kat.III*
Szkolenie prowadzi pan Bartłomiej Rózga – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją
PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 22.10.2018r przez panią Patrycję Kaczorowską –
Prezes WMZJ oraz panią Anne Hipsz – V-ce Prezes ds. organizacyjnych WMZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).

Na tym posiedzenie Zarządu w dniach 02.11.2018 roku w Lesznie zakończono.

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

Bogdan Kuchejda

Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Młodzieżowego

Członek Zarządu PZJ ds. Sportu

