Sprawozdanie z działania komisji WKKW
za okres od 19-06-2018 do 15-05-2019

W okresie sprawozdawczym Komisja WKKW pracowała w składzie:
1. Jacek Turczyński – przewodniczący
2. Dariusz Świderski – członek
3. Henryk Święcicki Jr – członek
Na przełomie lipca i sierpnia 2018 Henryka Święcickiego zastąpił Artur Gierlicz.
15 stycznia 2019 r trener Kadry Narodowej Seniorów przekazał wniosek zawodników o powołanie
do składu Komisji swojego przedstawiciela w osobie Łukasza Kazimierczaka. Komisja poparła ten
wniosek.
W dniu 21 lutego 2019 r z powodu deficytu czasu z pracy w Komisji zrezygnował Artur Gierlicz, a
w dniu 25 lutego 2019 r Dariusz Świderski.
W dniu 6 marca 2019 Komisja WKKW zgłosiła wniosek o uzupełnienie składu o Panią Małgorzatę
Świderek-Baran. Ponieważ Pani Małgorzata pełni funkcję Lekarza Weterynarii Kadry Narodowej,
Zarząd przekazał zapytanie do MSiT o możliwość łączenia tych funkcji. Niestety odpowiedź była
negatywna.
Tak więc Komisja WKKW kończy okres sprawozdawczy w składzie:
1. Jacek Turczyński – przewodniczący.
2. Łukasz Kazimierczak – członek.
W okresie sprawozdawczym, komisja nie zebrała się w pełnym składzie. Większość spraw było
załatwiany przy użyciu środków elektronicznych,
Ponadto przewodniczący komisji uczestniczył w trzech spotkaniach z Zarządem PZJ dotyczących
bieżącego funkcjonowania konkurencji WKKW.
Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się następującym zagadnieniami:
1. Aktualizacja regulaminu WKKW.
2. Konsultacje w tworzeniu innych regulaminów, w których opinia komisji była konieczna.
3. Nadzór nad pracą trenerów kadry narodowej.
4. Akceptacja propozycji zawodów.
5. Analiza i rozpatrywanie wniosków o odstępstwa od Regulaminu WKKW.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
W dniu 31.08.2018 z Paweł Śniegucki oraz Jacek Kowerski zrezygnowali z funkcji trenerów Kadry
Narodowej. W rozpisanym konkursie na te stanowiska nie udało się wyłonić ich następców.
Na wniosek zawodników Kadry Narodowej Seniorów, który poparła Komisja WKKW, Zarząd PZJ
powołał na stanowisko trenera KN Seniorów Pana Marcina Konarskiego. Komisja pragnie zwrócić
uwagę na profesjonalną i konstruktywną postawę naszych kadrowiczów, którzy jasno i rzeczowo
wyartykułowali swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące Trenera Kadry Narodowej.
Na wniosek Komisji WKKW na trenera Kadry Narodowej Juniorów i Młodych Jeźdźców został
powołany Pan Wojciech Piasecki.
Komisja WKKW brała udział w przygotowaniu planu Strategii Rozwoju Dyscypliny, który PZJ był
zobowiązany złożyć w MSiT.
Jesienią 2018 roku, komisja doszła do wniosku, że system weryfikacji kwalifikacji zawodników i

koni oparty o pracę tylko jednej osoby przy wzrastającej liczbie koni i jeźdźców wymaga wsparcia
informatycznego. Rozpoczęły się poszukiwania firmy informatycznej, mogącej przygotować
system zapewniający poprawną weryfikację kwalifikacji zawodników i koni. Na przełomie roku
udało się taką firmę znaleźć. Komisja zwróciła się do Zarządu o zlecenie wykonania takiego
systemu. W połowie marca 2019 Zarząd podjął taką uchwałę i na początek kwietnia system został
zainstalowany w biurze PZJ. Aktualnie trwają prace weryfikacyjne danych dotyczących koni i
zawodników. Mamy nadzieję że z w połowie czerwca dane w systemie zostaną zweryfikowane i
umożliwi to pełną możliwość korzystania z tej aplikacji.

Za komisję WKKW
Jacek Turczyński

