Protokół
z Konferencji Powożenia
w dniu 21.11.2020 r.
Konferencja odbyła się on line.
1. Konferencja rozpoczęła się o godz. 17:00 i trwała do godz. 20:30
2. W konferencji uczestniczyli Zawodnicy, Luzacy, Sędziowie, Osoby Oficjalne,
Organizatorzy Zawodów, Prezes i Członkowie Zarządu PZJ.
53 osoby - zgodnie z listą obecności – załącznik 1.
3. Zebranie prowadził MAREK ZALESKI - PO Przewodniczącego Komisji Powożenia PZJ
PLAN KOFERENCJI:
I. Otwarcie, przywitanie obecnych
II. Podsumowanie sezonu 2020.
III. Przedstawienie Kadry Narodowej na sezon 2021
IV. Przedstawienie planu zawodów i startów w sezonie 2021
V. Wolne wnioski

Ad. I. Przewodniczący konferencji powitał wszystkich uczestników.
Ad II. Przewodniczący podsumował niełatwy z powodu pandemii Covid sezon 2020.
Wyróżnił dwóch nowych organizatorów zawodów krajowych p. Adama Szulca Stajnia Qando
oraz p. Tadeusza Andrysa Ranczo Rubin.
Pogratulował p. Weronice Kwiatek zdobycia brązowego Drużynowego medalu w MŚ w Pau
oraz p. Bartłomiejowi Kwiatkowi zdobycia Indywidualnie i Drużynowo brązowego medalu MŚ
w Pau w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi.
Przekazał informację o powołaniu do Komisji Powożenia, dwóch nowych Członków
- Barbara Berezowska – odpowiedzialna za przepisy i regulaminy
- Czesława Grycz – odpowiedzialna za Sędziów i Osoby Oficjalne.
Ad III. Przewodniczący przedstawił powołanych do Kadry Narodowej
*Zaprzęgów Jednokonnych:
Bartłomiej Kwiatek
Katarzyna Kuryś
Weronika Kwiatek
*Zaprzęgów Parokonnych
Bartłomiej Kwiatek
Jacek Kozłowski
Rafał Wojtacha
Weronika Kwiatek
Przedstawił, bez powołania kandydatów do kadry Zaprzęgów Czterokonnych oraz Dzieci,
Juniorów i Młodych Powożących (szczegóły w załączniku nr. 2).

Ad IV. Przewodniczący zaprezentował plan startów kontrolnych i obowiązkowych.
(szczegóły w Załączniku nr.3)
Starty obowiązkowe na zawodach międzynarodowych organizowanych w Polsce dla
Zaprzęgów Parokonnych ze względu na odbywające się w 2021 MŚ-D2
CAI*** Bogusławice 6-9.05.2021, - start kontrolny – obowiązkowy
CAI*** Książ 1-4.07.2021, start kontrolny – obowiązkowy
CAI*** + MP D2 Ptakowice 4-8.08.2021. – start obowiązkowy
Zawodnicy zostali poproszeni o indywidualne zgłaszanie i konsultację startów
międzynarodowych z Przewodniczącym KP - do połowy grudnia 2020
Ad V. Wolne wnioski
- p. Tadeusz Andrys poinformował o zgłoszeniu do kalendarza PZJ – zawodów krajowych w
Nowej Wsi w terminie 3-5.09.2021
- p. Adrianna Ostrowska zadała pytanie o organizację zgrupowań dla Członków Kadry oraz
zasady przyznawania dla potencjalnych organizatorów.
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że do momentu ogłoszenia jakim budżetem dysponuje
Komisja Powożenia, nie będzie informacji o zgrupowaniach ani konkursu na organizację.
- p. Łukasz Strzelczyk – zgłosił gotowość startów w kat. Młodego Powożącego, prosił o
wskazówki i pomoc.
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski o ogólnej ścieżce zdobywania uprawnień dla Zawodnika
i poprosił o kontakt po konferencji w celu ustalenia szczegółów.
- p. Ireneusz Kozłowski – zwrócił się o wyjaśnienie podjętej uchwały nr U/2999/10/E/2020 z
dnia 26.10.2020 przez Zarząd PZJ – dotyczącej obsady SG, DT i Szefa Komisarzy w
Mistrzostwach Polski rozgrywanych przez Zawodach Międzynarodowych.
p. Marek Zaleski w szczegółowy sposób wytłumaczył, czego dotyczy podjęta uchwała.
- p. Czesława Grycz – zwróciła się do Osób Oficjalnych 3 i 2 klasy o zgłaszanie chęci
podnoszenia kwalifikacji oraz odbywania praktyk.
- p. Paweł Konarski – zadał pytanie Członkom Zarządu PZJ – dlaczego Kadra startująca na MŚ
w Pau nie została wyposażona w oficjalne stroje.
Odpowiedzi udzielił p. Bartłomiej Kwiatek, iż zostali wyposażeni, na tyle na ile udało się to
załatwić, skoro decyzja o samym wyjeździe zapadła w ostatniej chwili. Zawodnicy Luzacy i
członkowie ekipy otrzymali stroje kadry pozwalające godnie reprezentować Polskę.
Kolejne pytanie dotyczyło, że skoro KS PZJ ma decydować o SG, DT – to kto będzie płacił.
Odpowiedzi udzieliła Czesława Grycz członek KS PZJ – że ustalanie obsad Osób Oficjalnych
będzie odbywało się w porozumieniu z Organizatorem zgodnie z podjętą przez PZJ uchwałą.
Za Osoby Oficjalne koszty zawsze ponosi Organizator.
Kolejne pytanie dotyczyło składu Komisji Powożenia czy Zarząd planuje zmiany na stanowisku
Przewodniczącego.
Odpowiedzi udzielił Oskar Szrajer – że Zarząd PZJ nie planuje zmian na stanowisku
Przewodniczącego Komisji Powożenia, ponieważ jest zadowolony w efektów pracy i
współpracy, co więcej na ogłoszony konkurs na przełomie 2019/2020 roku nikt się nie zgłosił.
Kolejne pytanie dotyczyło braku dofinansowania startu w ME zaprzęgów czterokonnych
((dop.) które ostatecznie zostały odwołane)
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że zawodnicy, którzy chcieli wystartować, nie byli i nie
są członkami Kadry Narodowej stąd brak dofinansowania startu.

- p. Marek Baryłko zadał pytanie, dlaczego KS i KP ma mieć wpływ na decyzję o Osobach
Oficjalnych podczas MP oraz dlaczego PZJ podjął wspomnianą wcześniej Uchwałę.
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że w przypadku rozgrywania MP przy zawodach
międzynarodowych, Zawodnicy startujący tylko w MP nie muszą znać języków obcych, a
muszą mieć możliwość porozumienia się z Osobami Oficjalnymi.
Kolejne pytanie dotyczyło czemu kadra Zaprzęgów Parokonnych składa się tylko z 4
Zawodników, że powinno być opcja np. kadra A i B tak jak to było w latach ubiegłych.
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że jest to wstępny projekt kadry i w każdej chwili mogą
zostać powołani nowi Zawodnicy, jeśli tylko startami potwierdzą wysoką formę oraz
gotowość podpisania umowy trójstronnej jakiej wymaga PZJ.
Kolejną sugestią było, że ogłoszone starty kontrolne obowiązkowe powinny być również
rozpisane na zawody zagraniczne, ze względu na możliwość rywalizacji z najlepszymi.
p. Marek Zaleski wyjaśnił, że nie może w tej chwili podjąć takiej decyzji ze względu na brak
ogłoszonego budżetu i co wiążę się z nim dopłat do startów.
Kiedy zawodnicy poznają plan dofinansowania startów
Głos zabrał Prezes PZJ p. Jan Sołtysiak, tłumacząc, że on nie ma jeszcze decyzji i deklaracji
Ministerstwa Sportu o przyznanych środkach finansowych, co przekłada się na brak
możliwości rozdzielenia środków pomiędzy konkurencje jeździeckie w tym Powożenie. Prezes
zadeklarował również, iż konkurencja Powożenia dostanie porównywalny budżet lub nawet
większy niżeli w sezonie 2020. Prezes PZJ poinformował, iż planuje przyznać nagrody
finansowe dla Zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki na MŚ 2020,
Jan Sołtysiak poinformował Zawodników, iż jeśli tylko Oni będą chcieli wystartować w
zawodach zagranicznych na własny koszt a będą spełniać warunki (licencja zawodnika i koni
oraz posiadać stosowne klasy sportowe) PZJ nie będzie blokował tych startów.
Kolejne pytanie dotyczyło układania planu Zawodów Krajowych konkretnie ZK Jeżów które
pokrywają się z zawodami w Altenfelden
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że w momencie rozmów z Organizatorem z Jeżowa, nie
był jeszcze ogłoszony plan zawodów w FEI oraz że prowadzone są rozmowy z Organizatorem
o ewentualnej zmianie terminu, która nie jest łatwa ze względu na podjęte wcześniej plany
związane z prowadzoną przez Niego działalność.
-p. Piotr Mazurek zapytał czy w sezonie 2020 planowane jest rozegranie MPD4 oraz jakie KP
ma plany na współpracę z PZHK oraz organizację MPMK
odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że o MPD4 prowadzi rozmowy z SLKS Książ w tej
sprawie, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Jeśli chodzi o PZHK to poprzedni Prezes nie
dopuszczał możliwości zmian w rozgrywaniu MPMK mimo, iż Zawodnicy zwrócili się do
Związku z konkretnymi propozycjami, teraz jest nowy Prezes PZHK i planowane jest spotkanie
w celu jedno organizacji i dwa ustalenia regulaminu nowego rozgrywania MPMK.
- p. Gracjan Pietruszka zwrócił uwagę na to, iż zawodnicy Amatorzy chcą startować w ZK, ale
nie wiedzą jak mają to zrobić „bo bariera wejścia jest bardzo duża” i że KP powinna bardziej
angażować się w Amatorów.
Odpowiedzi udzielili p. Marek Zaleski, że zasady zgłaszania się oraz warunki uczestnictwa
ogłoszone są w Regulaminie D, a zasady rejestracji przybliżyła Czesława Grycz, że wymaganą
brązową odznakę mogą zawodnicy zdać podczas pierwszego startu w klasie L, i w 2019 r, na
wniosek KP Zarząd PZZJ podjął uchwałę, że zawodnicy, którzy po raz pierwszy w życiu chcą się
zarejestrować w PZJ i wykupić licencje jednorazowo są zwolnieni z opłat. Wystarczy tylko
złożyć komplet dokumentów do PZJ (jakie dokumenty są potrzebne, jest dokładnie
przygotowana instrukcja, która jest dostępna w zakładce REJESTRACJE i LICENCJE na stronie
PZJ).
Zwrócono uwagę, iż w KP powinny się znajdować jeszcze dwie osoby, jedna to Przedstawiciel
Zawodników a druga to Przedstawiciel Organizatorów Zawodów, aby unikać niedomówień

oraz ustaleń bez porozumienia ze środowiskiem.
p. Marek Zaleski absolutnie nie wyklucza członkostwa tychże Osób w KP, zwrócił się do
środowiska, aby wybrało spośród siebie te dwie osoby i zgłosiło do KP.
- p. Ireneusz Kozłowski przekazał informację, iż w latach 2008-2009, kiedy On był
odpowiedzialny za KP zaproponowane zmiany i uproszczenie możliwości startu Amatorom,
spowodowało, iż podwoiła się ilość wykupowanych licencji.
Niestety nie podał szczegółów tych zmian.
Kolejną poruszoną sprawą był Regulamin HPPP i rozgrywanych wg niego zawodów podczas
CAVALIADY, że jest za późno ogłaszany i zawodnicy, którzy potencjalnie chcieliby wziąć udział
w kwalifikacjach nie znają zasad.
odpowiedziała Czesława Grycz, iż rozmowy o Regulaminie HPPP prowadzone w tym roku były
już we wrześniu, jednak organizator ze względu na pandemię i przewidywaną konieczność
odwołania zawodów, nie zgłosił Regulaminu do akceptacji KS i dalej Zarządu. Jako KP
zadeklarowałam, że podejmę rozmowy z Organizatorem, aby ten Regulamin był wcześniej
ustalany i możliwie szybko prezentowany Zawodnikom.
Zwrócona została również uwaga na fakt ustawiania tras konkursu zręczności podczas ZK.
Bardzo często jest tak, że ta sama trasa jest dla klasy L i klasy C co zdecydowanie utrudnia
strat Zawodnikom klasy L i najczęściej startujących w tym konkursie młodym koniom.
Odpowiedzi udzielił p. Marek Zaleski, że bardzo często Organizatorzy nie godzą się na
stawianie dwóch parkurów, że względu na przedłużający się czas trwania konkursu zręczności,
ponieważ zgodnie z przepisami Zawodnicy muszą mnie 1,5 h na zapoznanie się z trasą a i
sami Zawodnicy nie chcą czekać i chcą szybko kończyć zawody i wyruszać w drogę powrotną
do domu.
-Bartłomiej Kwiatek – zasugerował, aby ułatwiając Amatorom dostęp do startu w zawodach
powołać p. Czesławę Grycz jako osobę odpowiedzialną za kontakt z Amatorami.
Propozycja przez p. Czesławę Grycz została przyjęta.
Usłyszeliśmy również informację, iż SLKS Książ w związku z problemami w kontakcie z PZHK i
braku rozegrania MPMK w 2020 roku oraz niejasnymi zasadami rankingu, na podstawie
którego zostały przyznane tytuły młodym koniom, planuje w 2021 zorganizować oddzielne
zawody dla młodych koni. Szczegóły będą podane wkrótce.
- Weronika Bogacz, zwróciła się z pytaniem do Prezesa PZJ, dlaczego mając wykupioną
Licencję Zawodnika PZJ i FEI, chcąc startować w krajowych zawodach rozgrywanych w
Niemczech, gdzie organizator zwolnił Ją z opłat, chcąc uzyskać wymaganą od PZJ zgodę na
strat musiała za to zapłacić.
Prezes Jan Sołtysiak poprosił o kontakt z p. Aleksandrą Wolniewicz osobą odpowiedzialną za
Powożenie w PZJ w celu wyjaśnienia sytuacji.
Na koniec przewodniczący Komisji Powożenia podziękował wszystkim za udział oraz ponowił
otwartość i chęć współpracy ze środowiskiem życząc wszystkim zdrowia zakończył
konferencję.

Protokołowała: Czesława Grycz

