Warszawa, 12-06-2018

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu PZJ

Od początku 2017 r. Zarząd pracował w składzie:
Prezes: Marek Szewczyk
Wiceprezes: Wojciech Pisarski
Członkowie Zarządu: Bogdan Kuchejda, Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj

W dniu 19.01.2017 r. została przyjęta rezygnacja Prezesa Marek Szewczyka z pełnionej funkcji.
W dniu 5.04.2017 Nadzwyczajny Walny Zjazd wybrał nowego prezesa i dokonał zmian w Zarządzie.

Prezes: Jan Sołtysiak
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Iwona Maciejak
Wiceprezes ds. szkoleniowych: Marta Polaczek-Bigaj
Członek zarządu ds. sportu: Bogdan Kuchejda
Członek zarządu ds. sportu młodzieżowego: Oskar Szrajer

1. Praca Zarządu – statystyki i frekwencja.
W 2017 roku odbyło się 21 Zebrań Zarządu
W 2018 r do dnia 12 czerwca – 8 Zebrań
Podjęto 782 Uchwały.
W tym 14 Uchwał w głosowaniu w trybie elektronicznym.
2. Prace naprawcze zarządu związane z kwestiami finansowymi:
a) Działania ratujące Związek przed upadłością.
Rok 2017 rozpoczęto ze stratą stanowiącą minus 283 028, 88 zł. do czego należało już w
styczniu dołożyć 90 000 CH (około 380 000zł) w związku z odroczoną na ten termin płatnością
faktury do FEI z tytułu organizacji ME WKKW (styczeń 2017).

Rok 2018 rozpoczęto z wynikiem minus 21 507, 75 zł.
Ratunkiem było radykalne cięcie kosztów, pozyskanie nowych środków finansowych (m.in. z
tytułu sprzedaży praw do imprez PZJ), oszczędności płynące z nieodpłatnych świadczeń na
rzecz Związku od różnych podmiotów zewnętrznych a także skuteczna polityka windykacyjna.
b) Uregulowanie zaległości względem FEI
Odnaleziono niezapłacone i zaległe faktury do FEI na kwot 115 702,20 CHF. Dług został
spłacony.

c) Minimalizacja kosztów Zarządu
Łączny koszt reprezentacji zarządu i dojazdów na posiedzenia za rok 2017 wyniósł 82 450 zł.
Dla porównania w roku 2016 te same wydatki na pełnienie funkcji wyniosły 211 691,80 zł.
d) Zmiana systemu Księgowego na nowoczesną Symfonię.
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e) Pozyskiwanie partnerów, którzy świadczyli usługi dla PZJ nieodpłatnie lub poniżej ceny
rynkowej

f)

Lepsze wykorzystanie środków z MSiT

W roku 2016 nie zostały wykorzystane, lub nie właściwie zostały rozliczone środki w wysokości
129 507, 80zł. Cała kwota musiała zostać zwrócona do Ministerstwa. Natomiast w 2017 r. nie
wykorzystane środki wyniosły 42 187,36 zł (w tym znalazło się między innymi wycofanie
Polskiej reprezentacji ze startu w ME w Goetheborgu i trzeba było z dotacji seniorskiej zwrócić
8 447, 34 zł).

3. System szkolenia
a) Wprowadzono nowe Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w
Jeździectwie.

b) Przeprowadzono weryfikację zaplecza szkoleniowego w Polsce – umożliwiono
uzyskanie uprawnień osobom, które mogą udokumentować swoje praktyczne
doświadczenie i wyniki swoich wychowanków
c) Nawiązano ścisłą współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych i przygotowano opis
pierwszej kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej dla jeździectwa.
d) Zorganizowano szereg szkoleń i kursów dla osób oficjalnych.
e) Nawiązano współprace z nowymi podmiotami na organizację kursów instruktorskich.
f)

Podjęto współpracę w ramach realizowania kursu Instruktora Sportu w porozumieniu
z uczelniami wyższymi w Polsce

4. Usprawnienie pracy biura
W porównaniu do lat wcześniejszych, osiągnięto sytuację bezprecedensową – licencje wydawane były
na bieżąco, a Dział Rejestracji realizował wnioski w kilka dni, mimo, że wcześniej regulaminowe 14 dni
często było niewystraczające. Należy dodać, że kompletne wnioski o licencję realizowane są „na
kredyt”, to znaczy zawodnik uzyskuje wpis do systemu Artemor jeszcze przed faktem dokonania
płatności.
5. Umowy trójstronne
Podjęto trudną, ale od dawna konieczną decyzję – wprowadzono umowy trójstronne. Ich
najważniejszym celem, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa, była walka z dopingiem oraz jasne
sportowego określenie celu głównego. Środki ministerialne mają jasne oznaczenie – mają służyć
przygotowaniom do celu głównego, którym powinny być IO, MŚ lub ME, a także dobre wyniki w
Pucharach Narodów.
Umowa ma również chronić zawodnika przed nagłą i niespodziewaną sprzedażą konia, bo na
właściciela nakłada zobowiązania finansowe z tego wynikające.
6. Sport
a) Program „Talent” - Związek nawiązał współpracę z MSiT oraz KOWR celem pozyskania
koni sportowych dla zawodników różnych konkurencji jeździeckich. W najbliższych
dniach opublikowane będą szczegóły związane z tym przedsięwzięciem, aktualnie
doprecyzowywane są umowy z państwowymi stadninami.

b) Zmieniona została strategia finansowania wyjazdów kadrowych. Na pierwszym
miejscu postawiono starty w Pucharach Narodów i CSIO, zwiększając tym samym
wydatkowanie na te wyjazdy.
c) Szczegółowe sprawozdania sportowe z poszczególnych konkurencji opracowywane są
przez Komisje.

7. Inne działania:
a) Poprawa

wyposażenia

komputerowego

–

do

związku

nieodpłatnie

trafiły

profesjonalne dyski samokopiujące się i dobry serwer. Prowadzone są rozmowy w
sprawie budowy nowej strony internetowej i systemu bazodanowego, co usprawni
obsługę administracyjną związku.
b) Związek angażował się też w działania charytatywne. Wystawiony został na aukcję
„stolik VIP”, z którego mógł korzystać Zarząd PZJ podczas Cavaliady, za który darczyńcy
wpłacili 8 000zł. Cała suma przekazana została na WOŚP.
c) Sporym ułatwieniem było wprowadzenie licencji jednorazowych na poziomie
zawodów ogólnopolskich. Daje to możliwość wykupienia niedrogo licencji
„zapominalskim” a także jest wyjściem naprzeciw zawodnikom chcącym przetestować
np. nowe lub młode konie na zawodach rangi krajowej.

8. Opracowano strategię rozwoju związku na najbliższe lata.
Obejmuje ona zarówno plan zabezpieczenia finansowego PZJ, jak również dotyczy
przygotowań Olimpijskich w perspektywie 2 i 6 letniej. Przykładem działań dalekosiężnych jest
uruchamianie programu „Talent”.

