Protokół nr 17/Z/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego
w Lesznie w dniu 10. 12. 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj, Bogdan Kuchejda i Oskar Szrajer.
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak.
Marta Polaczek-Bigaj opuściła zebranie o godzinie 17.00
Protokołował: Łukasz Jankowski.
Początek – godzina 12.00

Zakończenie –godzina 19.30.

Od poprzedniego zebrania Zarząd głosował następujące uchwały w trybie elektronicznym za
pośrednictwem poczty e-mail:
I.

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2193/17/E/2018 z dnia 30.11.2018 r. – Wstępne
zatwierdzenie Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2019-2020

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o wstępnym zatwierdzeniu Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa w
latach 2019-2022.
Uchwała przyjęta (4 x za).
II.

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2194/17/E/2018 z dnia 30.11.2018 r. – Przeniesienie
środków FRKF z WKKW do Skoków Przez Przeszkody

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o przeniesieniu kwoty 2381, 63 PLN środków FRKF – Szkolenie
Centralne w konkurencji WKKW do Konkurencji Skoki przez Przeszkody.
Uchwała przyjęta (4 x za).
O godzinie 11.30 p. Szymon Tarant przedstawił Zarządowi swoje postulaty dotyczące Wniosku o
Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ i dotyczące
organizacji szkolenia Gospodarzy Toru PZJ w Dyscyplinie Skoki przez Przeszkody.
Następnie odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Związków Jeździeckich z Zarządem PZJ.
Omówiono sprawy finansowe i organizacyjne Związku i plany związane z nadchodzącym 2019
rokiem.

Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały:
I.

Upoważnienie.

Uchwała nr U/2195/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Zarząd upoważnia wiceprezesa ds. szkolenia, p. Martę Polaczek-Bigaj do jednoosobowego
wprowadzania opisów kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Zgłaszane kwalifikacje są
dokumentami, które poddane zostały konsultacjom w ramach współpracy z Instytutem Badań
Edukacyjnych, a ich ostateczną treść zatwierdziła Rada Szkolenia Jeździeckiego.
Uchwała przyjęta (5 x za).
II.

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży w
Skokach Przez Przeszkody.

Zarząd PZJ przekłada zatwierdzenie wniosku Kolegium Sędziów Polskiego PZJ o zatwierdzenie
ostatecznej wersji Regulaminu Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży w
Skokach Przez Przeszkody na następne zebranie.
III.

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Skokach Przez Przeszkody.

Zarząd PZJ przekłada zatwierdzenie wniosku Kolegium Sędziów Polskiego PZJ o zatwierdzenie
ostatecznej wersji Regulaminu Rozgrywania Krajowych Zawodów w Skokach Przez Przeszkody na
następne zebranie.
IV.

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody w
Kategoriach Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy i Seniorzy.

Zarząd PZJ przekłada zatwierdzenie wniosku Kolegium Sędziów Polskiego PZJ o zatwierdzenie
ostatecznej wersji Regulaminu Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody w
Kategoriach Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy i Seniorzy na następne zebranie.
V.

Odwołanie kadr narodowych.

Uchwała nr U/2196/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza odwołanie kadr narodowych wszystkich konkurencji jeździeckich z dniem
31.12.2018 r.
Uchwała przyjęta (5 x za).

VI.

Trener kadry Narodowej Seniorów w WKKW

Uchwała nr U/2197/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza powołanie z dniem 01.01.2019 roku p. Marcina Konarskiego na stanowisko
Trenera Kadry Narodowej Seniorów WKKW.
Uchwała przyjęta (5 x za).

VII.

Regulamin Komisji Jeździectwa Powszechnego.

Uchwała nr U/2198/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza znowelizowany Regulamin Komisji Jeździectwa Powszechnego PZJ.
Uchwała przyjęta (5 x za).

VIII.

Nowelizacja Regulaminu Rejestracji i Licencji.

Uchwała nr U/2199/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza znowelizowany Regulamin Rejestracji i Licencji Polskiego Związku
Jeździeckiego.
Uchwała przyjęta (5 x za).
IX.

Nowelizacja Regulaminu Odznak Jeździeckich.

Uchwała nr U/2200/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza wstępną wersję Regulaminu Odznak Jeździeckich Polskiego Związku
Jeździeckiego. Przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji regulamin zostanie przekazany do
konsultacji.
Uchwała przyjęta (5 x za).
X.

Wniosek Kolegium Sędziów.

Uchwała nr U/2201/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza wniosek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego przesłany w
związku ze zmianą dokonaną w przepisach ogólnych FEI. Do art.50 pkt.1 Przepisów Ogólnych
zostaje dodany zapis „Osoba oficjalna nie może czynić żadnych finansowych wkładów, darowizn w
gotówce, w formie rzeczowej lub innej w stosunku do organizatora w zamian za bycie powołanym jako
osoba oficjalna na zawodach.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XI.

Wniosek dotyczący Art. 19 Przepisów o Sędziach.

Uchwała nr U/2202/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza wstępnie następującą zmianę brzmienia Art. 19 Przepisów o Sędziach:
z
1.
Do pełnienia funkcji sędziowskich, niezbędne jest posiadanie aktualnej licencji
sędziowskiej. Licencja sędziowska wydawana jest przez Zarząd PZJ na 2 lata kalendarzowe
(od 1 stycznia do 31 grudnia roku następnego), na wniosek osoby zainteresowanej,
posiadającej ważne uprawnienia sędziowskie w co najmniej jednej dyscyplinie jeździeckiej.
Jeżeli sędzia posiada uprawnienia do licencji w kilku dyscyplinach jeździeckich to wnosi
opłatę tylko za jedną dyscyplinę. Wysokość opłaty za licencję wynika z cennika PZJ
publikowanego na stronie internetowej Związku.
2.
Opłata za licencję pobierana jest przez biuro PZJ. Koszt licencji ustalony jest przez
zarząd PZJ i publikowany na stronie internetowej Związku.
3.
Warunki otrzymania licencji:
•
posiadanie ważnych uprawnień sędziowskich nabytych w wyniku ukończenia kursu
podstawowego (okres ważności licencji uzyskanej na kursie organizowanym w IV kwartale
roku – jest zaliczany od 1 stycznia roku następnego) lub seminarium licencyjnego;
•
wniesienie opłaty za licencję zgodnie z cennikiem PZJ;
•
przesłanie do Biura PZJ wniosku o wydanie licencji.

4.
Sędziowie będący aktualnie na liście FEI uzyskują licencję sędziego krajowego w
swojej dyscyplinie po przesłaniu do biura wniosku o wydanie licencji oraz wniesieniu opłaty
zgodnie z cennikiem.
na:
1.
Do pełnienia funkcji sędziowskich, niezbędne jest posiadanie aktualnej licencji
sędziowskiej. Licencja sędziowska wydawana jest przez PZJ na 2 lata kalendarzowe (od 1
stycznia do 31 grudnia roku następnego), na wniosek osoby zainteresowanej, posiadającej
ważne uprawnienia sędziowskie w co najmniej jednej dyscyplinie jeździeckiej. Okres ważności
uprawnień do licencji rozpoczyna się z dniem ukończenia kursu lub seminarium licencyjnego.
Okres ważności licencji rozpoczyna się z dniem spełnienia warunków niniejszego artykułu, a
kończy z dniem kończącym bieżący dwuletni okres ważności licencji. Jeżeli sędzia posiada
uprawnienia do licencji w kilku dyscyplinach jeździeckich to wnosi opłatę za każdą dyscyplinę.
Wysokość opłaty za licencję wynika z cennika PZJ publikowanego na stronie internetowej
Związku.
2.
Opłata za licencję pobierana jest przez biuro PZJ. Koszt licencji ustalony jest przez
zarząd PZJ i publikowany na stronie internetowej Związku.
3.
Warunki otrzymania licencji:
•
posiadanie ważnych uprawnień sędziowskich nabytych w wyniku ukończenia kursu
podstawowego lub seminarium licencyjnego (okres ważności licencji uzyskanej na kursie lub
seminarium organizowanym w IV kwartale roku – jest zaliczany od 1 stycznia roku
następnego);
•
wniesienie opłaty za licencję zgodnie z cennikiem PZJ;
•
przesłanie do Biura PZJ wniosku o wydanie licencji.
4.
Sędziowie będący aktualnie na liście FEI uzyskują licencję sędziego krajowego w
swojej dyscyplinie po przesłaniu do biura wniosku o wydanie licencji oraz wniesieniu opłaty
zgodnie z cennikiem.

Przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji projekt zmiany zostanie przekazany do konsultacji.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XII.

Odwołanie Komisji Woltyżerki.

Uchwała nr U/2203/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ na wniosek Konferencji Konkurencji Woltyżerki zatwierdza odwołanie dotychczasowego
składu Komisji Woltyżerki
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIII.

Powołanie Komisji Woltyżerki, zakres kompetencji i program działania.

Uchwała nr U/2204/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ na wniosek Konferencji Konkurencji Woltyżerki zatwierdza powołanie Komisji Woltyżerki
w następującym składzie:
Elżbieta Dolińska

- menadżer/przewodnicząca Komisji

Natalia Olesińska

- v-ce przewodnicząca
koordynator działań ds. Kadry Narodowej

Członkowie Komisji:

Diana Stefanowska

- koordynator ds. organizacji kursów, szkoleń, obozów szczebla
centralnego

Joanna Sikorska
Alicja Borowska

- koordynator w zakresie e-działalności i sekretarz
- koordynator ds. rozwoju woltyżerki w Polsce Zachodniej

Michelle Kung

- koordynator ds. rozwoju woltyżerki w Polsce Wschodniej

Tomasz Ogonowski

- koordynator ds. rozwoju woltyżerki w Polsce Południowej

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ:
Menadżer dyscypliny/przewodnicząca Komisji
- koordynacja działań Komisji
- regulaminy
- sprawy sędziowskie
- koncepcje, strategie rozwoju
V-ce przewodnicząca koordynator działań ds. Kadry Narodowej
sprawy Kadry Narodowej i propozycje wpisu do KN
- propozycje szkoleń dla KN
- propozycje limitów przy wpisie do KN i do Reprezentacji
- propozycje startów kontrolnych i kwalifikacyjnych - krajowych i zagranicznych
- propozycje podziału środków ministerialnych/dotacji itp.
- współpraca i wspieranie działań pozostałych członków Komisji
Koordynator ds. organizacji kursów, szkoleń, obozów szczebla centralnego
- organizacja szkoleń, kursów, obozów i in. akcji związanych z rozwojem dyscypliny
- koordynacja organizacji szkoleń regionalnych we współpracy z koordynatorami ds.
rozwoju w regionach
- współpraca i wspieranie działań pozostałych członków Komisji
Koordynator w zakresie e-działalności
- wspieranie w internecie strategii marketingowych wyznaczonych przez Komisję
- gromadzenie i wstępna ocena danych (np. od koordynatorów terenowych)
dotyczących potrzeb odbiorców i możliwości ich zaspokojenia
- administrowanie utworzoną stroną internetową
- utworzenie internetowej bazy danych (listy zawodników, koni, klubów, wyniki,
rankingi, statystyki, serwisy itd.)
- sporządzanie, archiwizowanie i rozsyłanie protokołów z zebrań Komisji
- współpraca i wspieranie działań pozostałych członków Komisji
Regionalni koordynatorzy ds. rozwoju woltyżerki
- organizacja i koordynacja akcji szkoleniowych
- budowanie piramidy współzawodnictwa sportowego w regionie
- budowanie Kadry Wojewódzkiej
- udział w pozyskiwaniu pieniędzy z puli wojewódzkiej
- zbieranie inicjatyw z regionu i przekazywanie ich do KWPZJ
- tworzenie komisji wojewódzkich woltyżerki i organizacja ich pracy i współpracy z
KWPZJ
- współpraca i wspieranie działań pozostałych członków Komisji
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIV.

Wniosek p. Roksany Fortuniak.

Uchwała nr U/2205/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza umorzenie spłaty dalszych rat w związku z wnioskiem p. Roksany Fortuniak.

Uchwała przyjęta (5 x za).
XV.

Wniosek Komisji SRK dotyczący MPMK.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku Komisji Sportowych Rajdów Konnych dotyczącego przyznania
organizacji Mistrzostw Polski Młodych Koni Zamkowi Kliczków w dniu 31.08-01.09 2019. Wniosek
powinien być skierowany do Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK i przez nią rozpatrzony.
XVI.

Wniosek p. Anny Zagrodzkiej.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku p. Anny Zagrodzkiej dotyczącego uprawnień arbitra stylu jeźdźca
i kwalifikatora. Sprawa uprawnień Arbitra Stylu Jeźdźca powinna być bezpośrednio skierowana do
Kolegium Sędziów PZJ, a uprawnień kwalifikatora bezpośrednio do Komisji Skoków PZJ.
XVII.

Wniosek Komisji SRK.

Uchwała nr U/2206/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ przychyla się do wniosku Komisji Dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych o przyznanie
organizacji Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów/Młodych Jeźdźców w dyscyplinie Sportowe Rajdy
Konne, Ośrodkowi Jeździeckiemu Dolina Gawora w Dobrodzieniu (5-6.07.2019.)
Uchwała przyjęta (5 x za).
XVIII.

Wniosek KO CEI, MP i ZK Dolina Gawora.

Uchwała nr U/2207/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ przychyla się do wniosku Komitetu Organizacyjnego CEI, Mistrzostw Polski Seniorów i
Juniorów/Młodych Jeźdźców w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne i ZK (5-6.07.2019.) o nienaliczanie
podwójnej opłaty do Kalendarza PZJ z powodu zgłoszenia po terminie.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XIX.

Wniosek p. Pawła Gąsińskiego.

Uchwała nr U/2208/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie przychyla się do wniosku p. Pawła Gąsińskiego o anulowanie opłaty na rzecz FEI dla
konia Fredo.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XX.

Wnioski Konferencji Woltyżerki - RSJ.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku Konferencji Woltyżerki o rozszerzenie kursu na Instruktora
Szkolenia Podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego o egzamin nadający uprawnienia
Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ w Woltyżerce oraz wniosku o rozszerzenie kursu na
Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ o obowiązkowe zajęcia z woltyżerki w ramach nauki
prawidłowego prowadzenia szkolenia i uzupełnienia treningów jeździeckich. Wnioski te powinny być
skierowane bezpośrednio do Rady Szkolenia Jeździeckiego i przez nią rozpatrzone.
XXI.

Wniosek Konferencji Woltyżerki – Opłata za Wpis do Kalendarza PZJ.

Uchwała nr U/2209/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Zarząd PZJ przychyla się do wniosku Konferencji Woltyżerki o zwolnienie organizatorów Zawodów
Ogólnopolskich w woltyżerce z opłat za wpis do kalendarza centralnego Polskiego Związku
Jeździeckiego na rok 2019.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XXII.

Wniosek Konferencji Woltyżerki – Opłata Licencyjna.

Uchwała nr U/2210/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ przychyla się do wniosku Konferencji Woltyżerki o obniżenie opłat licencyjnych dla
zawodników startujących w Zawodach Ogólnopolskich w 2019 roku o 50%.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XXIII.

Wnioski Konferencji Woltyżerki - WZJ.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku Konferencji Woltyżerki o utrzymanie zwolnienia z opłaty
licencyjnej zawodników startujących w Zawodach Regionalnych w 2019 roku w ramach popularyzacji i
ułatwienia dostępu do sportu. Wniosek ten powinien być skierowany bezpośrednio do odpowiednich
Wojewódzkich Związków Jeździeckich i przez nie rozpatrzony.
XXIV.

Wniosek Konferencji Woltyżerki – Egzaminy na odznaki.

Uchwała nr U/2211/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie przychyla się do wniosku Konferencji Woltyżerki o wprowadzenie możliwości
organizowania Egzaminów na Odznaki Woltyżerskie nie tylko w Ośrodkach Certyfikowanych.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XXV.

Wnioski Konferencji Woltyżerki – Minimalny wiek.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku Konferencji Woltyżerki o obniżenie minimalnego wieku
licencyjnego (obecnie 9 lat, podczas gdy Egzamin na Odznakę jeździecką mogą zdawać dzieci już od
7 r.ż. – w przepisach międzynarodowych dla konkursów zespołowych minimalny wiek zawodnika nie
jest określony). Wniosek ten powinien być skierowany bezpośrednio do Rady Szkolenia Jeździeckiego
i przez nią rozpatrzony.
XXVI.

Wniosek SK Wiśnicz dotyczący MPMK.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych - SK Wiśnicz o
organizację Mistrzostw Polski Młodych Koni w Sportowych Rajdach Konnych w 2019 roku. Wniosek
ten powinien być skierowany bezpośrednio do Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK i przez nią
rozpatrzony.
XXVII. Odwołanie.
Uchwała nr U/2212/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ przychyla się do wniosku Komisji Dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych o odwołanie
Pana Piotra Słomczykowskiego ze składu Komisji SRK.
Uchwała przyjęta (4 x za).

XXVIII. Powołanie komisji.
Uchwała nr U/2213/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza powołanie komisji pod przewodnictwem p. Bogdana Kuchejdy do zbadania
niejasności sygnalizowanych w piśmie p. Beaty Szlezyngier-Jagielskiej związanych wyliczeniem
rankingu, na podstawie którego kwalifikowano na zawody sponsorowane w Dubaju.
Uchwała przyjęta (4 x za).

XXIX.

Wniosek w sprawie terminu MP.

Zarząd PZJ nie rozpatrywał wniosku Stadniny Koni Moszna o zmianę terminu WKKW MP Młodzików i
Juniorów z dnia 06-08.09.2019 na termin 13-15.09.2019, ze względu na kolidowanie z terminem
zawodów międzynarodowych i MP Seniorów w Sopocie. Wniosek ten powinien być skierowany do
Komisji WKKW i przez nią rozpatrzony.
XXX.

Wniosek Stowarzyszenia Szkoła Sportów Konnych.

Uchwała nr U/2214/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie przychyla się do wniosku Stowarzyszenia Szkoła Sportów Konnych w Starych
Babicach o rejestracje klubu przed dostarczeniem stosownych dokumentów.
Uchwała przyjęta (4 x za).

XXXI.

Wniosek p. Michała Kaźmierczaka.

Uchwała nr U/2215/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie przychyla się do wniosku p. Michała Kaźmierczaka o zwrot kosztów dojazdu konia na
zawody CSIO5* w Budapeszcie, ponieważ taka pozycja dotycząca p. Michała Kaźmierczaka nie była
uwzględniona w preliminarzu akcji.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XXXII. Rezygnacja.
Uchwała nr U/2216/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza rezygnacje KJ Korys Przygorzele z członkostwa w PZJ.
Uchwała przyjęta (4 x za).
XXXIII. Strategia Rozwoju Konkurencji.
Uchwała nr U/2217/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zobowiązuje komisje sportowe PZJ do złożenia do 15 stycznia 2019 roku Strategii
Rozwoju Konkurencji w latach 2019-2022. Przyjęcie strategii Rozwoju Konkurencji musi być przyjęte
uchwałą Komisji Sportowej odnotowaną w protokole posiedzenia komisji. Terminowe złożenie tego
dokumentu i jego merytoryczna jakość będą brane pod uwagę przy przyznaniu środków finansowych
na konkurencje w 2019 roku. Poprzedni termin obligował komisje sportowe do złożenia Strategii

Rozwoju Konkurencji do 30 listopada 2018 roku. Strategie bez stosownej uchwały do tej pory złożyły
konkurencje Woltyżerka i Paraujeżdzenie.
Komisja WKKW i Ujeżdżenie złożyły częściowy dokument.
Uchwała przyjęta (4 x za).

XXXIV. KJP – Aplikacja do programu Sport Dla Wszystkich.
Uchwała nr U/2218/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ nie zatwierdza przyznania środków finansowych na wkład własny do programu Cała
Polska Galopuje – wynoszącego 262 676, 00 PLN. Program został przygotowany przez Komisję
Jeździectwa Powszechnego celem aplikacji do programu MSiT „Sport dla Wszystkich”.
Uchwała przyjęta (5 x za).
XXXV. Rezygnacja.
Uchwała nr U/2219/17/Z/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Zarząd PZJ zatwierdza certyfikacje następujących ośrodków:
1. Stadnina Koni Janów Podlaski (lubelskie), wniosek o nadanie certyfikatu kategorii kat.I*
Szkolenie prowadzą Instruktorzy Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ: pani
Agnieszka Kolek-Kowieska oraz pani Justyna Żebrowska.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 16.11.2018 przez pana Wojciecha Jachymka
– Prezes Lubelskiego ZJ oraz pana Artura Kufla – V-ce Prezes ds. Sportowych Lubelskiego
ZJ.
2. Jeździecki Klub Sportowy Niestępowo (pomorskie), wniosek o nadanie certyfikatu kategorii
kat.II***
Szkolenie prowadzi pani Agnieszka Rąbca – Trener II klasy z aktualną licencją PZJ.
Dokumentacja kompletna, ośrodek wizytowany 11.12.2018 przez pana Łukasza Lesnera –
Członka Zarządu Pomorskeigo ZJ oraz panią Zofię Górską – Sekretarza Pomorskiego ZJ

Uchwała przyjęta (5 x za).

Na tym posiedzenie Zarządu w dniach 10.12.2018 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

