Warszawa, 25-05-2019

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu PZJ

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 2018 roku odbyło się 18 Zebrań Zarządu
W 2019 r do dnia 25 maja – 6 Zebrań
Podjęto 625 (2018) + 164 (2019) Uchwały.
W tym 44 + 10 Uchwał w głosowaniu w trybie elektronicznym.
2.

Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia 2018

●

Uchwała 10 – upoważnienie Zarządu do stworzenie tekstu jednolitego do regulaminu 75 głosów
za - Tekst został stworzony
Uchwała 11- utworzenie regulaminu dyscyplinarnego – 80 głosów Regulamin dyscyplinarny
został przygotowany, po złożeniu skargi przez jedną osobę zakwestionowany. Z naszej strony
zostało złożone odwołanie a jednocześnie powołana komisja przygotowała nowy regulamin
który przedkładamy walnemu do zatwierdzenia
Uchwała 12- stworzenie tekstu jednolitego - zostało przygotowane
Uchwała 22 – podjęcie działań prawnych przez Zarząd w związku ze zidentyfikowaniem przez
biegłego przypadków oszustwa przez poprzednie biuro księgowe Zarząd złożył zawiadomienie
do prokuratury, niestety wniosek został odrzucony.
Uchwała 23 – rozszerzenie kategorii wiekowej młodzików w konkurencji ujeżdżenia i skoków
do wieku 12 lat - Zarząd złożył do MSiT stosowne dokumenty i otrzymał potwierdzenie
wprowadzenia tegoż przepisu

●

●
●

●

●

Uchwała 24 – powołanie komisji Trenerów i Zawodników Niestety na 16 okręgowych
związków tylko 4 przesłały swoich przedstawicieli i to nie w liczbie 5 osób. W związku
z powyższym komisja nie powstała mimo ponownych komunikatów. (Dolnośląskie –
J.Tokarski,A. Społowicz; Zachodniopomorskie – M.Lewicki , K. Milczarek; Pomorski –
J.Jurkiewicz; Mazowieckie – A. Guzowska, J.Kamiński)

●

Uchwała 25 – konsultowanie z komisją trenerów spraw bezpośrednio związanych ze sportem.
Uchwała nie została wykonana ze względu na brak Komisji.

3.

Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki

Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskane zostały następujące środki:
●

●
●

Sport młodzieżowy - FRKF – 1 635 000,00 zł
Dotacja seniorska – 1 198 800,00 zł
Łączny wpływ do PZJ z MSiT – 2 833 800,00 zł. W kwocie tej znajdują się także kwoty na
zgrupowanie i sprzęt oraz stypendia pozyskane w dodatkowych działań Zarządu.
Podpisano 5 umów PZJ- MSiT (seniorzy, FRKF, Nieolimpijskie, Parajeździectwo i
okołobudżetowa)
Środki z dotacji zostały wykorzystane w prawie 100%
Zwrócone zostało 3553 zł co stanowi 0,13% dotacji na rok 2018, (za rozliczenie 2017 - zwrot
42 186,87 zł, - 1,52% dotacji, za rozliczenie 2016 - zwrot 68 918, 41- 1,9% dotacji)

●

Pozyskano dodatkowe środki, dzięki którym zorganizowane zostało zgrupowanie kadry
seniorów w skokach w Samorin oraz zakupiony sprzęt dla w konkurencjach skoki i WKKW.
Łączna kwota dotacji 285 tys. + 15 tys. wkład własny PZJ.
Zamówiono sprzęt szyty na miarę, a zgrupowanie zakończyło się udziałem kadrowiczów w
zawodach CSI 4*. Powodzeniu zgrupowania sprzyjała doskonała infrastruktura Ośrodka, a
także zapewnienie sztabu fachowej kadry (psycholog sportu, fizjoterapeuta, trener).

4.

Dane dotyczące licencji, klubów, zawodników:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
5.

Zawodnicy – 5543
Kluby – 349
Trenerzy – 228
Seniorzy – 2697
Młodzież – 2523
Junior – 1139
Junior młodszy – 958
Sędziowie – 716
Okręgowe związki – 16
1 ośrodek szkolenia sportowego – Drzonków
Działalność na co dzień

- pełne wdrożenie nowego systemu Księgowego - Symfonii. Znaczące zmniejszenie
kosztów ponoszonych na księgowość, poprawa jakości, rozpoznawalność wpłat i możliwość
pełnej identyfikacji należności i dłużników.
- Pozyskiwanie partnerów, którzy świadczyli usługi dla PZJ nieodpłatnie lub poniżej ceny
rynkowej – np. prowadzenie FB w 2018 za darmo, w 2019 za symboliczną kwotę. Pomoc w
grafikach na stronę za 2018 i 2019
6.

System szkolenia

a) Przeprowadzono weryfikację zaplecza szkoleniowego w Polsce – umożliwiono
uzyskanie uprawnień osobom, które mogą udokumentować swoje praktyczne
doświadczenie i wyniki swoich wychowanków
b) Nawiązano współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych i przygotowano opis
kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji dla jeździectwa. Prace nad
opisami kwalifikacji zostały w całości ukończone, a wnioski złożone do
wpisania ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. (Koszt rocznych prac
nad wykonaniem opisów 65 000 zł I i II faza. II etap wyłoniony w konkursie - 50
000 zł brutto - wybrana oferta; druga propozycja 234 000 zł)
c) Zorganizowano szereg szkoleń i kursów dla osób oficjalnych
d) Nawiązano współpracę z nowymi podmiotami na organizację kursów
instruktorskich
e) Przeprowadzono pierwszy od kilku lat kurs Instruktorów Sportu PZJ, a kolejne
kursy są w przygotowaniu. Najbliższy kurs w województwie pomorskim w
miesiącach październik - listopad 2019.

7. Usprawnienie systemu wydawania licencji
Licencje wydawane były na bieżąco, a Dział Rejestracji realizował wnioski w kilka dni.
Kompletne wnioski o licencję realizowane są „na kredyt”, to znaczy zawodnik uzyskuje wpis
do systemu Artemor jeszcze przed faktem dokonania płatności, jednak egzekwowana jest
terminowość uiszczania opłat.
8. Umowy trójstronne
Zmodyfikowano treść umów trójstronnych. Ich najważniejszym celem, zgodnie z
wymaganiami Ministerstwa, była walka z dopingiem oraz jasne 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.
Konieczność dołączenia planów sportowych na dany sezon do umowy ma na celu lepsze
planowanie rozdziału środków ministerialnych w całym sezonie. Podczas realizacji dotacji
budżetowych głównym zarzutem ze strony urzędników MSiT były częste zmiany planów
startowych, co negatywnie wpływało na ocenę wykonania dotacji.
9.

Sport i wydarzenia
a) Sport Dzieci i Młodzieży – powołanie komisji.Wzrost zainteresowania startami
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Znaczne zwiększenie ilości dzieci
startujących w kategorii A1 i A2, czyli zawodnicy w wieku 9 – 11 lat. Od 2019
tendencję dodatkowo wzmocni przesunięcie górnej granicy wieku młodzików
z 11 do 12 lat.
b) Bardzo dużym sukcesem w pierwszej części sezonu 2018 było wywalczenie 2
miejsca w konkurencji ujeżdżenia w kategorii wiekowej młodych jeźdzców w
CDIO Mariakalnok. Dobry wyrównany poziom zaprezentowała też tam ekipa
juniorów, oraz indywidualnie w kategorii pony Ewa Golubińska, a w kategorii
dzieci Tatiana Bierieżnow. W CDI Achleiten swoją wysoka formę potwierdziły
świetnym startem w kategorii junior Alicja Pachulska i Małgorzata Kowalska

c) Złoty medal Mistrzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w
Kronenberg - Bartłomiej Kwiatek
d) Brązowy Medal drużynowy w Powożeniu - Bartłomiej Kwiatek, Katarzyna
Kuryś, Sebastian Bogacz
e) Kurs instruktora sportu dla zawodników z I i II klasą sport
f) Międzynarodowy kurs dla sędziów – kurs promocyjny na sędziów
międzynarodowych Level 2
g) Wzmocnienie finansowania zawodników - środki pochodzące z dotacji zostały
zwiększone o 10,8% pochodzące ze środków własnych - kwota 344 984,78 zł
z środków PZJ.
h) Finansowanie ze środków PZJ wynagrodzenia Trenera Powożenia oraz
dodatkowych konsultacji z zagranicznym trenerem WKKW.
i) Pozyskanie dodatkowych środków na wypłacenie stypendium sportowego dla
brązowych medialistów MŚ w Powożeniu
j) Zwiększenie zaangażowania związku w ceremonie dekoracji imprez
mistrzowskich - przekazanie medali, pucharów, szarf, flots oraz ekskluzywnych
zegarków pozyskanych w ramach sponsoringu od firmy Albert Riele.

10. Inne działania:
a) Zzaangażowanie się Związku w działania charytatywne. Wystawiony został na aukcję
„stolik VIP”, z którego mógł korzystać Zarząd PZJ podczas Cavaliady, a uzyskana
suma został przekazana na WOŚP.
b) Wsparcie finansowe spotkania olimpijczyków w Racocie oraz uroczystości w
Warszawie - spotkanie dotychczasowych prezesów PZJ na terenie AWF i spotkanie
jubileuszowe w Łazienkach Królewskich.
c) Pozyskanie nowych sponsorów oraz renegocjacja dotychczasowych umów (znaczące
obniżenie kosztów ponoszonych na obsługę sponsora). Łączna suma wpływów około
380 000 zł (szczegóły chronione zapisami o poufności w umowach). M.in środki na
digitalizację, obchody 90 lecia PZJ oraz promocję związku.
d) Wzmocnienie działań promocyjnych Związku - przekazanie przeszkody PZJ do
największych organizatorów zawodów w Polsce, przekazanie banerów PZJ do
szerszego grona organizatorów.
e) Działania z zakresu informatyzacji związku - negocjacje w sprawach Torisa i Artemora,
rozpoczęcie prac nad System Entry WKKW.

