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Protokół nr 1/Z/2021 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego 

 

w dniu 06.05 2021 r. w Warszawie 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Bogdan Kuchejda. 

 

Nieobecni: Marta Polaczek-Bigaj i Oskar Szrajer. 

 

Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak 

 

Protokołował: Łukasz Jankowski. 

 

Początek –. godzina 12.30.    Zakończenie – godzina 17.00 

 

 

W okresie od poprzedniego zebrania Zarząd głosował następujące uchwały w trybie elektronicznym za 

pośrednictwem poczty e-mail: 

 

 

I. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3054/11/E/2020 z dnia 30.12.2020 

 

Uchwała nr U/3054/11/E/2020 z dnia 30.12.2020 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołania do Kadry Narodowej 

następujących zawodników i konie zgodnie z listą przesłaną przez Panią Iwonę Maciejak:  

 

- Laura Kłapińska 

- Maksymilian Parkitny 

- Olga Skrobacz 

- Roksana Nawrocka 

- Barbara Piontek 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

 

II. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3055/1/E/2021 z dnia 04.01.2021 

 

Uchwała nr U/3055/1/E/2020 z dnia 04.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza przyznanie Komitetowi Organizacyjnemu 

Biały Las organizacji Mistrzostw Polski Seniorów, Młodych Jeźdźców, Juniorów i Dzieci w 

Skokach przez Przeszkody w latach 2021, 2022 i 2023. 

Przyznanie mistrzostw jest uwarunkowane uprzednim podpisaniem trzyletniej umowy pomiędzy 

KO Biały Las i PZJ. 

Termin Mistrzostw Polski MJ, J i Dz. B w 2021 roku to: 12-15.08.. 

 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; nie głosował Oskar Szrajer) 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

III. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3056/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3056/1/E/2020 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza na wniosek Pana Andrzeja Sałackiego 

powołanie do Kadry Narodowej Veronici Pawluk na koniu D’Artagnan. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

IV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3057/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3057/1/E/2020 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie na Trenera Kadr Młodzieżowych 

w Skokach przez Przeszkody Pana Kajetana Wałeckiego. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; 1 głos przeciw - Oskar Szrajer) 

 

 

V. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3058/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3058/1/E/2020 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin DiM (w załączeniu) 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; 1 głos wstrzymujący się Iwona Maciejak) 

 

 

VI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3059/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3059/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza organizacje HMP-A i HPP-A – 2021 w 

Michałowicach z zachowaniem warunku przeznaczenia na pulę nagród finansowych kwoty takiej 

jak w ubiegłorocznych edycjach tych imprez. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

VII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3060/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3060/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza przesłany przez Kolegium Sędziów 

dokument: Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni 

na Zawodach Krajowych (w załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; nie głosował Oskar Szrajer) 

 

 

VIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3061/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3061/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 
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Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza przesłany przez Kolegium Sędziów 

dokument: Przepisy w Powożeniu i Para Powożeniu – 2021(w załączeniu). 

 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

IX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3062/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3062/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza przesłany przez Kolegium Sędziów 

dokument: Przepisy Konkurencji Skoki przez Przeszkody B – 2021(w załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; 1 głos wstrzymujący się) 

 

 

X. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3063/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3063/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zleca przygotowanie odpowiedzi na pismo Pani Izabeli 

Orłowskiej wnoszące o zajęcie stanowiska ws. przedstawionego w piśmie z 05.12.2020 roku Pani 

Marcie Polaczek-Bigaj w porozumieniu z Radcą Prawnym PZJ. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3064/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Uchwała nr U/3064/1/E/2021 z dnia 11.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Telepracy w Biurze PZJ. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; nie głosował Oskar Szrajer) 

 

 

 

XII. Głosowanie elektroniczne uchwały  nr U/3065/1/E/2021 z dnia 13.01.2021 

 

Uchwała nr U/3065/1/E/2021 z dnia 13.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek KO Biały Las o zmianę terminu MP 

z 2-5.09.2021 na 26-29.08.2021 bez ponoszenia kosztów z tym związanych. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za; nie głosowała Marta Polaczek-Bigaj) 

 

 

XIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3066/1/E/2021 z dnia 13.01. 2021. 

 

Uchwała nr U/3066/1/E/2021 z dnia 13.01. 2021. 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego akceptuje wniosek Kolegium Sędziów o zatwierdzenie 

Regulaminu Rozgrywania Krajowych Zawodów w Powożeniu i Para-powożeniu – 2021 (w załączeniu). 
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Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3067/1/E/2021 z dnia 13.01.2021  

 

 

Uchwała nr U/3067/1/E/2021 z dnia 13.01.2021  

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek przesłany w imieniu Komitetu 

Organizacyjnego przez Pana Tomasza Kopyczyńskiego – Dyrektora Zamku Kliczków i wyraża zgodę na 

organizację w 2021 roku Mistrzostw Europy Seniorów i Mistrzostw Świata Juniorów i Młodych Jeźdźców 

w Sportowych Rajdach Konnych w Kliczkowie pod warunkiem uprzedniego przekazania przez Komisję 

SRK PZJ pozytywnej opinii w przedmiocie wniosku oraz pod warunkiem uprzedniego podpisania 

bilateralnej umowy pomiędzy PZJ i KO Kliczków dotyczącej warunków organizacji wnioskowanych 

mistrzostw.  

Wniosek został złożony przez KO Kliczków wraz z informacją o rezygnacji KO w Ermelo z organizacji 

tegorocznych CH-EU-E 160 oraz CH-M-YJ-E-120.  

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3068/1/E/2021 z dnia 13.01.2021  

 

Uchwała nr U/3068/1/E/2021 z dnia 13.01.2021  

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek przesłany przez Hipodrom Sopot o 

organizacje w 2021 roku MPM DK, MPM K, MPJ K, PPM K, PP JM K. w Ujeżdżeniu. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3069/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Uchwała nr U/3069/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Pana Oskara Szrajera powołuje do Kadry 

Narodowej WKKW następujące osoby: Pauline Wieczorek z koniem CZACZA i Karolinę Ślązak z końmi 

TORES P i GANGES. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3070/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Uchwała nr U/3070/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza nadanie certyfikatu następującemu ośrodkowi: 

 

Stowarzyszenie Klub Jeździecki Gronówka (wielkopolskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii II*. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy o pracę oraz xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia 

Podstawowego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy 

zlecenie. Ośrodek wizytowany w dniu 11.02.2020 przez pana Roberta Sydowa – Wiceprezesa Wielkopolskiego 

ZJ i panią Agnieszkę Adamczyk – Sekretarz Zarządu Wielkopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem 

faktycznym potwierdzona przez p. Roberta Sydowa i p. Agnieszkę Adamczyk. 
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Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3071/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Uchwała nr U/3071/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza nadanie certyfikatu następującemu ośrodkowi: 

 

Jeździecki Klub Sportowy SALTANDO Sp. z o.o. (śląskie) – wniosek o przedłużenie certyfikatu nr 

PE/O/III*/18/160 kategorii III*. Certyfikat był ważny do 31.08.2020r. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx -– Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka. Ośrodek wizytowany w dniu 07.09.2020 przez pana Pawła 

Przybyłę – Wiceprezesa Śląskiego ZJ i pana Marka Szwedę – Członka Zarządu Śląskiego ZJ. Zgodność wniosku 

ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. Pawła Przybyłę i p. Marka Szwedę. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3072/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Uchwała nr U/3072/1/E/2021 z dnia 17.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza odwołanie xxxxxxxxxx od postanowień 

uchwały U/3045/10/Z/2020. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali Iwona Maciejak i Oskar Szrajer) 

 

 

 

XX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3073/1/E/2021 z dnia 19.01.2021 

 

Uchwała nr U/3073/1/E/2021 z dnia 19.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza kandydaturę Pana Marka Zaleskiego na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Powożenia. 

 

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Marta Polaczek-Bigaj) 

 

 

XXI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3074/1/E/2021 z dnia 19.01.2021 

 

Uchwała nr U/3074/1/E/2021 z dnia 19.01.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza 

kandydaturę Pana Pawła Konarskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Powożenia. 

 

Uchwała nieprzyjęta (3 głosy przeciw, nie głosowali Marta Polaczek-Bigaj i Oskar Szrajer) 

 

 

XXII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3075/1/E/2021 z dnia 22.01.2021 

 

Uchwała nr U/3075/1/E/2021 z dnia 22.01.2021 
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W związku z błędnym podaniem jednej z osób wizytujących ośrodek Zarząd Polskiego Związku 

Jeździeckiego zatwierdza reasumpcję uchwały nr U/3020/10/E/2020 z dnia 10.12.2020 

  

Prawidłowa treść uchwały: 

Klub Jeździecki Liljówka Stęszewko (wielkopolskie) – wniosek o wznowienie certyfikatu 

PE/O/II**/18/076  kategorii II**. Certyfikat był ważny do 31.05.2020. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją; podpisane oświadczenie 

szkoleniowca – współpraca na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej i xxxxxxxxxxx - 

Instruktor Sportu z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie 

prowadzonej działalności gospodarczej. Ośrodek wizytowany w dniu 28.10.2020 przez p. Roberta Sydowa 

– Wiceprezesa Wielkopolskiego ZJ i pana Roberta Bartkowiaka – Członka Kolegium Sędziów 

Wielkopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez pana Roberta Sydowa 

i pana Roberta Bartkowiaka. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XXIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3076/1/E/2021 z dnia 22.01.2021 

 

Uchwała nr U/3076/1/E/2021 z dnia 22.01.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza odwołanie Kolegium Sędziów PZJ od uchwały 

nr U/3072/1/E/2021 z dnia 17.01.2021. 

 

 

Uchwała nieważna (2 x za, 1 głos nieważny – Iwona Maciejak, nie głosowali: Marta Polaczek – Bigaj i Oskar 

Szrajer) 

 

 

XXIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3077/1/E/2021 z dnia 24.01.2021 

 

Uchwała nr U/3077/1/E/2021 z dnia 24.01.2021 

 

Ze względu na nieważność głosowania elektronicznego nr U/3076/1/E/2021 z dnia 22.01.2021 

spowodowaną dwoma głosami ważnymi i jednym głosem oddanym po wyznaczonym czasie na głosowanie 

przy niezbędnym kworum 3 ważnych głosowań, niniejszym w ponownym głosowaniu dotyczącym 

przedmiotu chwały nr U/3077/1/E/2021 z dnia 22.01.2021 Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego 

zatwierdza odwołanie Kolegium Sędziów PZJ od uchwały nr U/3072/1/E/2021 z dnia 17.01.2021. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali: Marta Polaczek – Bigaj i Oskar Szrajer) 

 

 

XXV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3078/1/E/2021 z dnia 25.01.2021 

 

Uchwała nr U/3078/1/E/2021 z dnia 25.01.2021 

 

: 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek trenera KN Jarosława Poręby o zamianę 

konia kadrowego zawodniczki Dominiki Pączek z Don Matcho na Jantar. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali Jan Sołtysiak i Marta Polaczek-Bigaj) 

 

 

XXVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3079/1/E/2021 z dnia 25.01.2021 
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Uchwała nr U/3079/1/E/2021 z dnia 25.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek trenera KN Jarosława Poręby o zgłoszenie 

Pani Marty Polaczek-Bigaj jako członka ekipy na wyjazd do Doha. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos wstrzymujący się – Marta Polaczek-Bigaj, nie głosował Jan Sołtysiak) 

XXVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3080/1/E/2021 z dnia 25.01.2021 

 

Uchwała nr U/3080/1/E/2021 z dnia 25.01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przekazuje pismo Podkarpackiego Związku Jeździeckiego 

dotyczące wniosku o przywrócenie uprawnień instruktora sportu jeździeckiego w powożeniu do Rady 

Szkolenia Jeździeckiego PZJ celem przygotowania dla Zarządu PZJ propozycji rozwiązania problemu 

przedstawionego w przedmiotowym piśmie. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3081/1/E/2021 z dnia 26. 01.2021 

 

Uchwała nr U/3081/1/E/2021 z dnia 26. 01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Pana Kajetana Wałeckiego powołuje do Kadry 

narodowej w Skokach przez Przeszkody parę Wiktoria Bedyńska – koń Lacoste 142. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3082/1/E/2021 z dnia 26. 01.2021 

 

Uchwała nr U/3082/1/E/2021 z dnia 26. 01.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza przesłany przez Pana Jarosława Porębę Regulamin 

Powoływania Zawodników do Kadry Narodowej w Konkurencji Paraujeżdżenie na rok 2021 (w 

załączeniu) 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

XXX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3083/1/E/2021 z dnia 26. 01.2021  

 

Uchwała nr U/3083/1/E/2021 z dnia 26. 01.2021  

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza rezygnacje Pani Weroniki Filipiak z członkostwa w 

Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali: Marta Polaczek-Bigaj, Oskar Szrajer) 

 

XXXI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3084/1/E/2021 z dnia 04. 02.2021 

 

Uchwała nr U/3084/1/E/2021 z dnia 04. 02.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadr Narodowych na 2021 rok 

zawodników i koni zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

1 Wojciech Naccord Melloni, Chintablue SKOKI SENIORZY 



 8 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXXII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3085/1/E/2021 z dnia 11. 02. 2021 

 

Uchwała nr U/3085/1/E/2021 z dnia 11. 02. 2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego odwołuje Gabrielę Bado z Kadry Narodowej 2021. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw – Oskar Szrajer) 

 

 

XXXIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3086/1/E/2021 z dnia 11. 02. 2021. 

 

Uchwała nr U/3086/1/E/2021 z dnia 11. 02. 2021. 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Kolegium Sędziów (uchwała 01/02/2021/S) 

zatwierdza zmiany w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Krajowych w Powożeniu i Para-Powożenia (w 

załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXXIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3087/1/E/2021 z dnia 11. 02.2021. 

 

Uchwała nr U/3087/1/E/2021 z dnia 11. 02. 2021. 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Kolegium Sędziów (uchwała 02/02/2021/S) 

zatwierdza zasadę rozgrywania wszystkich konkurencji na podstawie przepisów Polskiego Związku 

Jeździeckiego, które powinny być opracowane na bazie przepisów FEI z wykorzystaniem tekstów w nich 

zawartych. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXXV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3088/1/E/2021 z dnia 16.02.2021.  

 

Uchwała nr U/3088/1/E/2021 z dnia 16.02.2021 . 

 

Wojcianiec 

2 

Przemysław 

Konopacki Duke SKOKI SENIORZY 

3 Andrzej Opłatek 

Stakkatan, Stalando, Conthinder, Le 

Cordial, Diaroubet SKOKI SENIORZY 

4 Gabriela Bado Balisto, Keira Hippica SKOKI MJ 

5 Julia Gillmaier Quinton 14, Rarashek WKKW MJ 

6 Bartłomiej Kwiatek Aromat POWOŻENIE ( zaprzęgi jednokonne) 

7 Katarzyna Kuryś Biraldo, Wiza, Count Down POWOŻENIE ( zaprzęgi jednokonne) 

8 Weronika Kwiatek Roncewal POWOŻENIE ( zaprzęgi jednokonne) 

9 Rafał Wojtacha Eros, Elger, Fanabella, Coco, Donald POWOŻENIE ( zaprzęgi parokonne) 

10 Jacek Kozłowski Akcent, Kuba, Ławrow POWOŻENIE ( zaprzęgi parokonne) 

11 Bartłomiej Kwiatek Renesans, Aromat, Frombork POWOŻENIE ( zaprzęgi parokonne) 

12 Weronika Kwiatek Dajluk, Passat , Epilog POWOŻENIE ( zaprzęgi parokonne) 
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Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży zatwierdza 

powierzenie Pani Weronice Filipiak odpłatnego wykonywania na rzez PZJ bieżących notowań rankingów 

dotyczących Sportu Dzieci i Młodzieży oraz bieżącej aktualizacji Bazy Pomiarów Kuców. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

XXXVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3089/1/E/2021 z dnia 18.02.2021  

 

Uchwała nr U/3089/1/E/2021 z dnia 18.02.2021  

 

Zarząd PZJ zatwierdza obowiązek pobierania przez Biuro PZJ od organizatorów zawodów Kalendarza 

FEI opłaty za % od puli nagród oraz opłaty antydopingowej w terminie do dwóch dni po ich zakończeniu. 

Na poczet tej opłaty będzie wystawiana przez Biuro PZJ faktura z 7-dniowym terminem płatności. 

Końcowe rozliczenie należności z tego tytułu nastąpi po przesłaniu do Biura PZJ adekwatnej faktury 

przez FEI. Powyższe dotyczy zawodów Kalendarza FEI 2021 roku i lat kolejnych. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw – Oskar Szrajer) 

 

XXXVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3090/1/E/2021 z dnia 18. 02.2021  

 

 

Uchwała nr U/3090/1/E/2021 z dnia 18. 02.2021  

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza nowelizacje 

Regulaminu Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży w Skokach Przez 

Przeszkody (w załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXXVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3091/1/E/2021 z dnia 18.02.2021 

 

Uchwała nr U/3091/1/E/2021 z dnia 18.02.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następujących ośrodków: 

 

Klub Jeździecki Wiecanowo (kujawsko-pomorskie) - wniosek o nadanie certyfikatu kategorii II*. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 26.01.2021 przez panią Joannę Kruk – Przewodniczącą WKE Kujawsko-

Pomorskiego ZJ i panią Dorotę Włodarczyk – Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego ZJ. Zgodność wniosku ze 

stanem faktycznym potwierdzona przez p. Joannę Kruk i p. Dorotę Włodarczyk. 

 

 

Stajnia Kumaki (pomorskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii III*. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy o pracę. 

Ośrodek wizytowany w dniu 01.02.2021 przez pana Łukasza Lesnera – Trenera Koordynatora Pomorskiego ZJ i 

pana Marcina Podporę – Członka Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem 

faktycznym potwierdzona przez p. Łukasza Lesnera. 

 

Stajnia Trzcieliny (wielkopolskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii II*. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka. 

Ośrodek wizytowany w dniu 13.01.2021 przez pana Roberta Bartkowiaka – Członka Kolegium Sędziów 

Wielkopolskiego ZJ i pana Ryszarda Szymoniaka – Prezesa Wielkopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem 

faktycznym potwierdzona przez p. Roberta Bartkowiaka i p. Ryszarda Szymoniaka. 
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Klub Sportowy CORTINA Kaczenice (lubuskie) - wniosek o wznowienie ważności certyfikatu 

PE/O/II/18/142 kategorii z II**. Certyfikat był ważny do 31.08.2020r. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

właściciel ośrodka. 

Ośrodek wizytowany w dniu 20.12.2020 przez pana Rinaldo Kieconia – Członka Zarządu Lubuskiego ZJ i pana 

Karola Świderskiego. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. Rinaldo Kieconia. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XXXIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3092/1/E/2021 z dnia 02.03.2021 

 

Uchwała nr U/3092/1/E/2021 z dnia 02.03.2021 

 

W związku z komunikatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej dotyczącym odwołania, między 

innymi w Polsce, zawodów Kalendarza FEI z powodu epidemii EHV-1 (neurological form) Zarząd 

Polskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje uchwałę o następującej treści: 

 

Organizatorzy zawodów Kalendarzy PZJ i WZJ(OZJ) zobowiązani są do zapewnienia dodatkowej obsługi 

weterynaryjnej. Wykaz dodatkowego sztabu należy przesłać do WZJ (na oficjalne adresy mailowe podane 

na stronach internetowych WZJ (OZJ)) oraz PZJ (na adres mailowy pzj@pzj.pl) najpóźniej dzień przed 

otwarciem stajni na danych zawodach.  

W zawodach znajdujących się w kalendarzu PZJ i WZJ(OZJ) mogą uczestniczyć tylko konie na stałe 

stacjonujące w Polsce. 

Na wyznaczonym wjeździe na KAŻDYCH zawodach kalendarzy PZJ i WZJ (OZJ) musi być 

przeprowadzona szczegółowa kontrola weterynaryjna przybyłych koni, w tym musi się odbyć pomiar 

temperatury koni. 

W przypadku wykrycia konia posiadającego objawy chorobowe, koń ten musi zostać odesłany do stajni, z 

której przyjechał. Wycofanie z zawodów obejmuje konkretnego konia z objawami oraz pozostałe konie 

podróżujące z nim w jednym transporcie oraz konie, które stacjonują w tej samej stajni i przyjadą innym 

transportem. 

Konie odesłane z zawodów muszą mieć zapewnioną przez ich właścicieli natychmiastowa opiekę 

weterynaryjną.  

Raport o wykryciu koni z objawami chorobowymi musi zostać wysłany NIEZWŁOCZNIE przez Lekarza 

Weterynarii Zawodów do biura PZJ (na adres mailowy pzj@pzj.pl) oraz do Komisji Weterynaryjnej PZJ 

(na adres mailowy topwet@pro.onet.pl ) w dniu wykrycia podejrzanych objawów. Licencja tego konia 

zostanie zawieszona do czasu przesłania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa EHV-

1(neurological form) na adres mailowy pzj@pzj.pl. W Raporcie musi być podane między innymi imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za konia oraz imię konia wraz z numerem paszportu oraz adresem 

stacjonowania konia i danymi kontaktowymi właściciela stajni, w której ten koń stacjonuje. 

W przypadku rozwinięcia się objawów chorobowych w trakcie trwania zawodów, podejrzany koń musi 

pozostać na terenie zawodów w izolacji w specjalnie w tym celu zabezpieczonym wcześniej miejscu przez 

organizatora zawodów. 

Organizator musi zapewnić odpowiedni sztab lekarzy weterynarii oraz boksy izolacyjne w wystarczającej 

odległości od pozostałych koni. Bez spełnienia tych warunków zawody nie mogą być rozegrane. 

Odpowiada za to sędzia główny zawodów. Wykaz lekarzy pracujących w tym sztabie Lekarz 

Weterynaryjny Zawodów musi zamieścić w Sprawozdaniu Lekarza Weterynarii Zawodów Kalendarzy 

PZJ i WZJ (OZJ) wraz z ich danymi kontaktowymi. 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z informacjami napływającymi z FEI, 

mogą zostać podjęte dalsze kroki ograniczające udział koni w zawodach. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XL. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3093/1/E/2021 z dnia 03.03.2021  

 

Uchwała nr U/3093/1/E/2021 z dnia 03.03.2021  

 

mailto:pzj@pzj.pl
mailto:pzj@pzj.pl
mailto:topwet@pro.onet.pl
mailto:pzj@pzj.pl
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W związku z ogłoszeniem przez FEI zawieszenia imprez międzynarodowych i rekomendacji odwołania 

innych zawodów, Zarząd PZJ podjął decyzję o odwołaniu imprez mistrzowskich planowanych w okresie 

od 3 do 28 marca 2021. Udział w zawodach niższej rangi ma charakter dobrowolny, lecz imprezy 

mistrzowskie zgodnie z zasadą fair play mają prowadzić do wyłonienia najlepszej pary w kraju, co nie 

może być dyktowane obawą przed zakażeniem Equine Herpes Virus (EHV-1). Zarząd pozostaje w 

kontakcie z organizatorami mistrzostw planowanych w kwietniu i ewentualna decyzja o ich odwołaniu 

może być podjęta w późniejszym czasie. 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia EHV-1, Zarząd podjął decyzję o zwolnieniu z płacenia kar za 

odwołanie zawodów w związku zagrożeniem epidemiologicznym.  

Zarząd informuje, że na ten moment nie otrzymał potwierdzonego przypadku zachorowania na EHV-1, 

jednak przygotowywana jest centralna baza monitorującą obecną sytuację epidemiologiczną. Zarząd 

prosi wszystkich lekarzy weterynarzy, właścicieli koni i ośrodków o przesyłanie na bieżąco informacji o 

zachorowaniach oraz wykonanych testach w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia wirusa EHV-

1. Informacje należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy pzj@pzj.pl . 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XLI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3094/1/E/2021 z dnia 04.03.2021 

 

Uchwała nr U/3094/1/E/2021 z dnia 04.03.2021 

 

 

W związku z tym, że kraje i konie z krajów Europy Wschodniej (między innymi: Litwa, Estonia, Łotwa, 

Białoruś i Rosja) nie są objęte restrykcjami Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej związanymi z 

epidemią EHV-1 (neurological form) Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego wyraża zgodę na start w 

zawodach Kalendarza PZJ zawodników z tych krajów wyłącznie na koniach stacjonujących w tych 

krajach.  

Powyższa zgoda zostanie wycofana w razie pogorszenia się zagrożenia epidemiologicznego w Polsce oraz 

w tych krajach oraz przestanie obowiązywać automatycznie, gdy Międzynarodowa Federacja Jeździecka 

obejmie te kraje restrykcjami związanymi z epidemią EHV-1 (neurological form). 

 

Uchwała nieprzyjęta (1 głos za - Jan Sołtysiak, 1 głos przeciw – Oskar Szrajer, Pozostali Członkowie Zarządu 

nie głosowali) 

 

XLII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3095/1/E/2021 z dnia 09.03.2021 

 

Uchwała nr U/3095/1/E/2021 z dnia 09.03.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Komisji SRK zatwierdza sfinansowanie drugiej 

części tłumaczenia zaktualizowanych przepisów FEI 2021 przez tłumacza przysięgłego. Przetłumaczone 

przepisy FEI Endurance 2021 są konieczne do rozgrywania zawodów międzynarodowych w Polsce i 

równocześnie takie zawody stanowią zagrywki do wyższej rangi konkursów typu Mistrzostwa Świata, 

Mistrzostwa Europy. Przedmiot finansowania związany jest z kontynuacją implementacji nowych 

regulaminów FEI do polskich przepisów. Koszt tłumaczenia przysięgłego pozostałej części to kwota 2700 

netto ( 60 str x 45 zł ). 

 

Uchwała nieprzyjęta (2 głosy przeciw - Jan Sołtysiak i Iwona Maciejak, 2 głosy za - Oskar Szrajer i Marta 

Polaczek Bigaj, jeden głos wstrzymujący się – Bogdan Kuchejda. Zadecydował głos Prezesa PZJ) 

 

XLIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3096/1/E/2021 z dnia 09.03.2021 

 

Uchwała nr U/3096/1/E/2021 z dnia 09.03.2021 

 

mailto:pzj@pzj.pl
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Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza rezygnacje Pani Zofii Jurczyńskiej-Kret z pracy w 

Kolegium Sędziów PZJ. 

 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XLIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3097/1/E/2021 z dnia 11.03.2021  

 

Uchwała nr U/3097/1/E/2021 z dnia 11.03.2021  

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek Pani Dagmary Małeckiej o wyrażenie zgody 

na publikację dokumentów do rejestracji zawodników i koni na stronie web https://zawody.kegle.pl . 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XLV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3098/1/E/2021 z dnia 15.03.2021 

 

Uchwała nr U/3098/1/E/2021 z dnia 15.03.2021 

 

W związku z nieprzyznaniem przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

dodatkowych środków do wykorzystania przez polskie związki sportowe na zorganizowanie 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencjach olimpijskich, Zarząd PZJ podjął decyzję, że OOM 

może być zorganizowana jedynie w oparciu o środki samorządowe lub własne komitetów 

organizacyjnych, które podejmą się przygotowania tej imprezy.  

Celem wyłonienia organizatorów na poszczególne konkurencje, Zarząd zatwierdza organizację konkursu.  

 

Uzasadnienie: 

Ministerstwo wyraziło zgodę na wykorzystanie funduszu FRKF, który corocznie przeznaczany jest na 

szkolenie centralne młodzieży, na poczet OOM. Jednak z uwagi na wysokie koszty związane z 

uczestnictwem reprezentacji młodzieżowych w Mistrzostwa Europy 2021, takie przesunięcie środków 

uniemożliwiłoby sfinansowanie planu sportowego Kadry Narodowej. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XLVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3099/1/E/2021 z dnia 15.03.2021  

 

 

Uchwała nr U/3099/1/E/2021 z dnia 15.03.2021  

 

W związku z przedłużeniem przez FEI zakazu rozgrywania zawodów międzynarodowych do dnia 11 

kwietnia 2021, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego odwołuje Halowe Mistrzostwa Polski (Leszno) 

oraz Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży (Sopot). Imprezy te, jeśli pozwoli na to sytuacja 

epidemiologiczna, rozegrane będą jesienią 2021. 

 

W związku z przedłużeniem przez FEI zakazu rozgrywania zawodów międzynarodowych do dnia 11 

kwietnia 2021, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o odwołaniu wszystkich zawodów 

kalendarza PZJ i WZJ w tym terminie. 

 

Zarząd PZJ podjął uchwały odwołujące imprezy mistrzowskie oraz wszystkie zawody w terminie 

rekomendowanym przez FEI, czyli do 11 kwietnia 2021. Chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się nowej, 

groźnej mutacji EHV-1, by jak najszybciej wrócić do rywalizacji sportowej, na czas zamknięcia zawodów 

wprowadza się również zakaz organizacji zgrupowań, szkoleń i egzaminów na odznaki. Obostrzenia te 

mają ograniczyć przemieszczanie się koni do niezbędnego minimum. Konie zmieniające stajnie, 

przyjeżdżające w trening, szczególnie z krajów dotkniętych potwierdzonymi przypadkami EHV -1, 

powinny odbywać zalecaną przez FEI, 21 dniową kwarantannę. 

http://zawody.kegle.pl/
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Uchwała przyjęta (4 x za, 1 głos przeciw – Jan Sołtysiak) 

 

 

XLVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3100/1/E/2021 z dnia 15.03.2021 

 

Uchwała nr U/3100/1/E/2021 z dnia 15.03.2021 

 

 

Odwołanie zawodów wszystkich szczebli wymaga licznych przesunięć w kalendarzu zawodów. Aby 

zachować stabilną sytuację pośród organizatorów, zawody, które są przesunięte z powodu lockdown'u 

wywołanego przez zagrożenie epidemią EHV-1, wprowadza się następujące zasady: 

1. Przesunięcie imprez rangi mistrzowskiej może nastąpić bez konsultowania kolizyjności z innymi 

organizatorami wpisanymi w kalendarz. 

2. Każda zmiana terminu w kalendarzu PZJ/zaleca się również WZJ/ nie wymaga zgody organizatorów 

mających w tym terminie już termin wpisany w kalendarzu, jeśli lokalizacja obu organizatorów jest w 

większej odległości niż 300km. 

3. W przypadku wpisywania do kalendarza przeniesionych zawodów, w lokalizacji bliższej niż 300km 

(odległość wg mapy google pomiędzy lokalizacją rozgrywanych zawodów), wymagana będzie zgoda 

wszystkich innych podmiotów wpisanych w kalendarz PZJ/zaleca się również WZJ/. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos przeciw – Oskar Szrajer, 1 głos wstrzymujący się-Bogdan Kuchejda) 

 

XLVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3101/1/E/2021 z dnia 17.03.2021. 

 

Uchwała nr U/3101/1/E/2021 z dnia 17.03.2021. 

 

 

Zarząd PZJ zatwierdza wniosek Trenera KN w Pararujeżdżeniu – Pana Jarosława Poręby o powołanie do 

KN pary Dominik Ast / Femme de Matcho. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

XLIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3102/1/E/2021 z dnia 19.03.2021 

 

Uchwała nr U/3102/1/E/2021 z dnia 19.03.2021. 

  

W związku z licznymi zmianami w Kalendarzu PZJ wywołanymi zagrożeniem epidemią EHV-1, a także 

brakiem wolnych terminów na organizację zawodów w roku 2021 wprowadza się następujące 

postanowienia: 

  

1. Opłaty za przeniesienie zawodów na inny termin nie będą naliczane, 

2. W związku z brakiem wolnych terminów w roku 2021 wprowadza się możliwość przeniesienia 

zawodów na rok 2022 (na podstawie wypełnionego wniosku z załączenia). Potwierdzeniem zmiany 

będzie wpis do projektu kalendarza na rok 2022 na stronie www.pzj.pl, 

3. W przypadku decyzji Organizatora o odwołaniu zawodów, opłaty za wpisowe do Kalendarza PZJ 

zostaną zwrócone na podstawie wypełnionego wniosku o odwołaniu imprezy. 

  

  

Powyższe postanowienia dotyczą zawodów, które miały odbywać się w terminach od 01.03.2021 do 

11.04.2021. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

L. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3103/1/E/2021 z dnia 20.03.2021 

 

Uchwała nr U/3103/1/E/2021 z dnia 20.03.2021 

 

http://www.pzj.pl/
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Zarząd PZJ zatwierdza przyjęcie w poczet Członków PZJ następujące podmioty: 

 

 

  Nazwa klubu Miejscowość Województwo Data 

rejestracji 

W PZJ 

Opis 

1 Klub Jeździecki 

Wiecanowo 

Wiecanowo Kujawsko-

Pomorskie 

22.12.2020 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ 

2 Młodzieżowy Klub 

Jeździecki Nenia 

Pasłęk Warmińsko-

Mazurskie 

08.01.2021 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ 

3 Polish Pony Club Sp. 

z o.o. 

Tomaszkowo Warmińsko-

Mazurskie 

29.01.2021 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ 

4 Stowarzyszenie 

Akademia Sportowa 

Gliwice 

Gliwice Śląskie 22.02.2021 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ 

5 Klub Jeździecki 

Platan 

Wrocław Dolnośląski 24.02.2021 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ 

6 Klub Jeździecki 

Nostro 

Dąbie 

Chrobakowe 

Śląskie 12.02.2021 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ 

7 Fundacja Horse Sport Warszawa Mazowieckie 19.03.2021 Wstąpienie w poczet członków 

PZJ (zgodnie z pozytywną 

opinią p. Dariusza Łuczaka) 

8 Jeździecki Klub 

Sportowy Olsza 

Pępowo Pomorskie 02.02.2021 Zmiana siedziby klubu z woj. 

mazowieckiego na pomorskie 

  

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

LI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3104/1/E/2021 z dnia 23.03.2021 

 

Uchwała nr U/3104/1/E/2021 z dnia 23.03.2021 

 

Zarząd PZJ zezwala na prowadzenie planowych treningów i zgrupowań członkom kadr narodowych 

wszystkich konkurencji i grup wiekowych począwszy od 26 marca 2021 roku. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

 

LII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3105/1/E/2021 z dnia 26.03.2021 

 

Uchwała nr U/3105/1/E/2021 z dnia 26.03.2021 

 

Zarząd PZJ nie zatwierdza wniosku xxxxxxxxxx o zwolnienie z opłaty za licencję A i F z tytułu pracy 

społecznej wykonywanej jak Członek Kolegium Sędziów PZJ.  

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Marta Polaczek-Bigaj) 

 

LIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3106/1/E/2021 z dnia 27.03.2021. 

 

Uchwała nr U/3106/1/E/2021 z dnia 27.03.2021  

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zezwala na wykupienie licencji PZJ zawodnikom Kieleckiego 

Klubu Jeździeckiego. 

 

Uchwała nieprzyjęta (2 głosy przeciw: Jan Sołtysiak i Iwona Maciejak, dwa głosy za: Marta Polaczek-Biga i 

Oskar Szrajer, nie głosował: Bogdan Kuchejda. Zdecydował głos Prezesa PZJ) 
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LIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3107/1/E/2021 z dnia 28.03.2021 

 

Uchwała nr U/3107/1/E/2021 z dnia 28.03.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek xxxxxxxxxxx ws. odstąpienia od opłaty za 

odwołane zawody HZO zaplanowane podczas Cavaliady 2021 w Warszawie. 

 

Uchwała nieprzyjęta (1 głos x za: Oskar Szrajer, 3 głosy przeciw: Iwona Maciejak, Jan Sołtysiak, Bogdan 

Kuchejda, 1 głos wstrzymujący się: Marta Polaczek-Bigaj) 

 

LV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3108/1/E/2021 z dnia 29.03.2021  

 

Uchwała nr U/3108/1/E/2021 z dnia 29.03.2021  

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek xxxxxxxxx o dofinansowanie kwotą po 2000 

zł marcowych, lipcowych i listopadowych zawodów ZO xxxxxxxxxxx organizowanych w 2021 roku. 

 

Uchwała nieprzyjęta (5 x przeciw) 

 

LVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3109/1/E/2021 z dnia 06.04.2021 

 

Uchwała nr U/3109/1/E/2021 z dnia 06.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza na 2021 rok następujący procentowy podział 

ministerialnych środków finansowych przyznanych konkurencjom nieolimpijskim: Powożenie – 92% i 

Woltyżerka 8%. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos wstrzymujący się – Marta Polaczek-Bigaj i 1 glos przeciw – Oskar Szrajer) 

 

LVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3110/1/E/2021 z dnia 07.04.2021 

 

Uchwała nr U/3110/1/E/2021 z dnia 07.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza dodanie do Cennika PZJ 2021 następującej pozycji: 

Licencja Lekarza Weterynarii PZJ na 1 rok – 100 zł. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

LVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3111/1/E/2021 z dnia 08.04.2021 

 

Uchwała nr U/3111/1/E/2021 z dnia 08.04.2021 

 

 

1. Zarząd informuje całe środowisko jeździeckie, że w związku z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 

dnia 19 marca 2021 (Dz. U. z 2021r. poz. 512, z późn. zmianami) dozwolone jest jedynie organizowanie bez 

udziału publiczności wszelkiego rodzaju współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia 

sportowego oraz działalności obiektów sportowych z udziałem zawodników: 

1) będących sportowcami zawodowymi w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub  
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2) pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), 

3) będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej. 

Wszelkie inne formy organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń 

sportowych oraz działalności obiektów sportowych są bezwzględnie zakazane i zagrożone są karami za 

łamanie przepisów przeciwepidemicznych. 

2. Zarząd PZJ kierując się troską o zdrowie i życie ludzkie zobowiązuje wszystkie osoby związane z 

jeździectwem do bezwzględnego przestrzegania przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia oraz przepisów 

wydanych przez Zarząd PZJ w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych przepisów, niezależnie od kar nałożonych 

za łamanie przepisów przeciwepidemicznych nałożonych przez uprawnione podmioty Zarząd PZJ może 

zastosować na podstawie § 21 statutu PZJ wobec członka Związku naruszającego wyżej wymienione przepisy 

zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 3 miesięcy. 

4.Na podstawie § 37 ust. 2 pkt. 14 lit c Statutu PZJ Zarząd PZJ uchwala, że wobec osoby posiadającej 

licencję PZJ, która nie przestrzega przepisów wskazanych w punkcie 2 powyżej, niezależnie od kar za 

łamanie przepisów przeciwepidemicznych nałożonych przez uprawnione podmioty - Zarząd PZJ może 

podjąć uchwałę o zawieszeniu licencji na okres do 3 miesięcy. Od uchwały Zarządu w przedmiocie 

zawieszenia licencji przysługuje wniosek do Zarządu o ponowne rozpoznanie sprawy. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw wraz ze zgłoszonym prawem do Votum Separatum - Oskar Szrajer) 

 

 

 

LIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3112/1/E/2021 z dnia 08.04.2021 

 

Uchwała nr U/3112/1/E/2021 z dnia 08.04.2021 

 

 

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z Covid-19, Zarząd PZJ odwołuje do 

25.04.2021.  zawody dotyczące współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.  

W przypadku decyzji Organizatora o odwołaniu pozostałych zawodów, opłaty za wpisowe do Kalendarza 

PZJ zostaną zwrócone na podstawie wypełnionego wniosku o odwołaniu imprezy. 

Decyzja o odwołaniu zawodów dla swojej ważności musi wpłynąć do PZJ do 11.04.2021. Powyższe 

postanowienie dotyczy zawodów, które miałyby się odbyć w terminie do 25.04.2021. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw wraz ze zgłoszonym prawem do Votum Separatum - Oskar Szrajer) 

 

LX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3113/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 

 

Uchwała nr U/3113/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek Stowarzyszenia Jeździeckiego „Napoleońska 

Zagroda” o organizacje OOM w Ujeżdżeniu i WKKW (17-19.09.2021) oraz w Skokach Przez Przeszkody 

(10-12.09.2021 r.). 

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosował Bogdan Kuchejda) 

 

 

LXI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3114/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 

 

Uchwała nr U/3114/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 
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Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza wniosek Pani Magdaleny Czarnik i Pana Marcina 

Czarnika z dnia 31.03.2021 roku i wyraża zgodę na zmianę barw klubowych przez Macieja Czarnika. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali: Bogdan Kuchejda i Oskar Szrajer) 

 

LXII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 

 
Uchwała nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 

 
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów 
ogólnokrajowych Kalendarza PZJ wraz ze zgłoszeniem dokonują na rzecz organizatora wpłaty 
wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów.  
Osoby, które wycofają konia przed terminem ostatecznych zgłoszeń otrzymują zwrot od 
organizatora w pełnej wysokości dokonanych wpłat. 
Osoby, które wycofają konia po terminie ostatecznych zgłoszeń lub nie stawią się na zawody 
otrzymają zwrot kosztów na warunkach przedstawionych w propozycjach zawodów. 
W przypadku, gdy organizator zawodów nie dokona zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od daty 
zakończenia zawodów osoba, która dokonała wpłaty występuje do PZJ przesłanym na adres 
mailowy pzj@pzj.pl z pisemnym i udokumentowanym wnioskiem o zwrot należnej kwoty przez 
PZJ.  
PZJ dokona obciążenia organizatora zawodów kwotą równoważną 150% należnej kwoty zwrotu. 
Powyższe zasady zostaną implementowane do wszystkich propozycji zawodów ogólnokrajowych 
Kalendarza PZJ, które wpłyną do Biura PZJ po dniu przyjęcia niniejszej uchwały. 
 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos przeciw – Oskar Szrajer, nie głosowała - Marta Polaczek-Bigaj) 

 
 

LXIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3116/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 
Uchwała nr U/3116/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 
 
 
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza formularz Sprawozdania Weterynaryjnego z 
Zawodów Kalendarza PZJ przyjęty uchwałą Komisji Weterynaryjnej nr 5/2021 z dnia 06.04.2021 roku. (w 
załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 
 

LXIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3117/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 
Uchwała nr U/3117/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 
 
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza nadanie certyfikatu następującemu ośrodkowi: 
 
Zamek Nad Morzem (pomorskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii III*. 

 Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 
oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy o pracę. 
Ośrodek wizytowany w dniu 02.12.2020 przez pana Łukasza Lesnera – Członka Zarządu Pomorskiego ZJ i panią 
Annę Podporę –  Skarbnik Pomorskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. 
Łukasza Lesnera i p. Annę Podporę. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali Jan Sołtysiak i Iwona Maciejak) 

 
 

 

mailto:pzj@pzj.pl
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LXV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3118/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 
Uchwała nr U/3118/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 
 
 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza nadanie certyfikatu następującemu ośrodkowi: 

 

Stajnia Pod Zegarem (mazowieckie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii II*. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka oraz xxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z 

aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 20.08.2020 przez panią Patrycję Kaczorowską – Prezes WMZJ i pana Michała 

Pilkiewicza – Skarbnika  WMZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. Patrycję 

Kaczorowską i p. Michała Pilkiewicza. 

  

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali Jan Sołtysiak i Iwona Maciejak) 

 

 

LXVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3119/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 

Uchwała nr U/3119/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadry Narodowej pary: Krzysztof 

Ludwiczak – Niko. 

  

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosował: Bogdan Kuchejda) 

 

 

LXVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3120/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 

Uchwała nr U/3120/1/E/2021 z dnia 13.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadry Narodowej pary Przemysław 

Konopacki - Vasco 

 

Uchwała nieprzyjęta (2 x za, nie głosowali: Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak i Bogdan Kuchejda) 

 

 

LXVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3121/1/E/2021 z dnia 15.04.2021 

 

Uchwała nr U/3121/1/E/2021 z dnia 15.04.2021: 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadry Narodowej pary Przemysław 

Konopacki – Vasco. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

LXIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3122/1/E/2021 z dnia 16.04.2021 

 

Uchwała nr U/3122/1/E/2021 z dnia 16.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zobowiązuje Radę Szkolenia Jeździeckiego PZJ do wyznaczenia 

Osoby, która przygotuje i przedstawi opiniujące odpowiedzi na pytania zadane przez Prokuraturę 

Rejonową w Będzinie w sprawie wymogów bezpieczeństwa w kontekście wypadku do jakiego doszło w 
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jednym z klubów jeździeckich. Przygotowaną i podpisaną przez wytypowaną Osobę odpowiedź prześle do 

prokuratury Pracownik Biura PZJ ds. Szkoleniowych. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

LXX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3123/1/E/2021 z dnia 16.04.2021  

 

Uchwała nr U/3123/1/E/2021 z dnia 16.04.2021  

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza nadanie certyfikacji następującemu podmiotowi: 

RANCHO PCIM (małopolskie) - wniosek o wznowienie ważności certyfikatu PE/O/II/19/117 kategorii II**. 

Certyfikat był ważny do 31.01.2021 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– właściciel ośrodka. 

Ośrodek wizytowany w dniu 17.03.2021 przez pana Jacka Wodyńskiego – Członka Zarządu Małopolskiego ZJ i 

pana Jacka Wisłockiego - Przewodniczącego Kolegium Sędziów Małopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze 

stanem faktycznym potwierdzona przez pana Jacka Wodyńskiego i pana Jacka Wisłockiego. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

LXXI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3124/1/E/2021 z dnia 16.04.2021 

 

Uchwała nr U/3124/1/E/2021 z dnia 16.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza nadanie certyfikacji następującemu podmiotowi: 

Stajnia Pałac Runowo (pomorskie) - wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu PE/O/III/19/092 kategorii 

III**. Certyfikat jest ważny do 31.05.2021 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy zlecenie; xxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną 

licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; xxxxxxxxxxx - 

Instruktor Jeździectwa Powszechnego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca 

na podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 19.02.2021 przez pana Łukasza Lesnera – Członka Zarządu Pomorskiego ZJ i 

panią Agnieszkę Rąbcę – Członka WKE Pomorskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym 

potwierdzona przez panią Zofię Górską – Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZJ. 

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

LXXII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3125/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Uchwała nr U/3125/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do kadry narodowej w Skokach przez 

Przeszkody pary Mikołaj Barański – Freiherr. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

LXXIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3126/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Uchwała nr U/3126/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 
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Aromer (mazowieckie) – wniosek o wznowienie ważności certyfikatu PE/O/I/18/060 ze zmianą kategorii z I*** 

na I**. Certyfikat był ważny do 30.11.2020r - przekazane do decyzji Zarządu w dniu 17.02.2021 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 05.12.2020 przez panią  Annę Hipsz – Wiceprezes WMZJ i panią Ewę Porębską-

Gomółkę - Przewodniczącą Kolegium Sędziów WMZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona 

przez p. Annę Hipsz. 

 

Uchwała nieprzyjęta (2x za, nie głosowali Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak i Marta Polaczek Bigaj) 

 

 

LXXIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3127/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Uchwała nr U/3127/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” (małopolskie) - wniosek o wznowienie ważności certyfikatu 

PE/O/II/18/030 kategorii II**. Certyfikat był ważny do 31.07.2020 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy o pracę. 

Ośrodek wizytowany w dniu 28.02.2021 przez pana Jacka Wodyńskiego – Członka Zarządu Małopolskiego ZJ i 

pana Jacka Wisłockiego - Przewodniczącego Kolegium Sędziów Małopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze 

stanem faktycznym potwierdzona przez pana Jacka Wodyńskiego i pana Jacka Wisłockiego.  

 

Uchwała nieprzyjęta (2x za, nie głosowali Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak i Marta Polaczek Bigaj) 

 

LXXV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3128/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Uchwała nr U/3128/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

Klub Jeździecki Czarny Dunajec (małopolskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii III**. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie 

szkoleniowca – właściciel ośrodka. 

Ośrodek wizytowany w dniu 17.03.2021 przez pana Jacka Wodyńskiego – Członka Zarządu Małopolskiego ZJ i 

pana Jacka Wisłockiego - Przewodniczącego Kolegium Sędziów Małopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze 

stanem faktycznym potwierdzona przez pana Jacka Wodyńskiego i pana Jacka Wisłockiego.  

 

LXXVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3129/1/E/2021 z dnia 19.04.2021 

 

Uchwała nr U/3129/1/E/2021 z dnia 19.04.2021  

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza zmianę uchwały nr U/3111/1/E/2021 z dnia 

08.04.2021 w części dopuszczającej do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z 

dokumentem: Rozporządzenie Rady Ministrów Zmieniające Rozporządzenie w Sprawie Ograniczeń, 

Nakazów i Zakazów w Związku z Wystąpieniem Stanu Epidemii z dnia 15.04.2021 roku. 

 

Uchwała nieprzyjęta (2x za, nie głosowali Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak i Marta Polaczek Bigaj) 

 

 

LXXVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3129/1/E/2021 z dnia 19.04.2021  

 

 

Uchwała nr U/3129/1/E/2021 z dnia 19.04.2021  
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Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza zmianę uchwały nr U/3111/1/E/2021 z dnia 

08.04.2021 w części dopuszczającej do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z 

dokumentem: Rozporządzenie Rady Ministrów Zmieniające Rozporządzenie w Sprawie Ograniczeń, 

Nakazów i Zakazów w Związku z Wystąpieniem Stanu Epidemii z dnia 15.04.2021 roku. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

LXXVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3130/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3130/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

 

Klub Jeździecki „Leśna Wola” (podkarpackie) - wniosek o ponowne nadanie certyfikatu PE/O/III/11/006 ze 

zmianą kategorii na II***. Certyfikat był ważny do 30.09.2013 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx – Trener II klasy z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

współpraca na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej oraz xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z 

aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Ośrodek wizytowany w dniu 05.01.2021 przez panią Agnieszkę Kloc – Prezes Podkarpackiego ZJ i panią 

Małgorzatę Mastalerczyk – Skarbnik Zarządu Podkarpackiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym 

potwierdzona przez panią Agnieszkę Kloc. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali: Jan Sołtysiak i Iwona Maciejak) 

 

 

LXXIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3131/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3131/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Podkowa Gruszczyn ( wielkopolskie) - wniosek o przedłużenie ważności 

certyfikatu PE/O/II/19/081 kategorii II**. Certyfikat jest ważny do 31.07.2021 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx -  Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy o pracę; xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; xxxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia 

Podstawowego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy o 

pracę; xxxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie 

szkoleniowca – współpraca na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Ośrodek wizytowany w dniu 10.03.2021 przez pana Roberta Sydowa – Wiceprezesa Wielkopolskiego ZJ i pana 

Roberta Bartkowiaka – Członka Kolegium Sędziów  Wielkopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem 

faktycznym potwierdzona przez pana Roberta Sydowa i pana Roberta Bartkowiaka. 

  

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

LXXX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3132/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3132/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

Ośrodek Jeździecki „Gold Team” Mieczewo (wielkopolskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii III***. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Trener II klasy z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

właściciel ośrodka. 
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Ośrodek wizytowany w dniu 26.10.2020 przez pana Roberta Bartkowiaka – Członka Kolegium Sędziów 

Wielkopolskiego ZJ i pana Ryszarda Szymoniaka – Prezesa Wielkopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem 

faktycznym potwierdzona przez p. Roberta Bartkowiaka i p. Ryszarda Szymoniaka 

 

Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

 

LXXXI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3133/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3133/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „HUBERT” (mazowieckie) - wniosek o wznowienie 

ważności certyfikatu PE/O/I/18/022 kategorii I**. Certyfikat był ważny do 30.11.2020r. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy o pracę; xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z 

aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; 

xxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

współpraca na podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 10.01.2021 przez panią Patrycję Kaczorowską – Prezes WMZJ oraz panią Ewę 

Porębską-Gomółkę – Przewodnicząca Kolegium Sędziów WMZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym 

potwierdzona przez p. Patrycję Kaczorowską i p. Ewę Porębską-Gomółkę. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

LXXXII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3134/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3134/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

Ośrodek Jeździecki Fidelius (lubelskie) - wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu PE/O/I/19/107 kategorii 

I***. Certyfikat był ważny do 31.03.2021r. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Trener I klasy z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

właściciel ośrodka; xxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane 

oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka; xxxxxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z 

aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; 

xxxxxxxxxx - Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

współpraca na podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 25.03.2021 przez pana Wojciecha Jachymka – Prezesa Lubelskiego ZJ i pana 

Jarosława Wierzchowskiego – Przewodniczącego WKE Lubelskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem 

faktycznym potwierdzona przez pana Wojciecha Jachymka. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

LXXXIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3135/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3135/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następującego ośrodka: 

 

Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. (podlaskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii II***. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx - Trener II klasy z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

współpraca na podstawie umowy o prace. 

Ośrodek wizytowany w dniu 31.03.2021r przez pana Mariusza Kruka – Wiceprezesa Podlaskiego ZJ i panią 

Donatę Wroczyńską – Sekretarz Zarządu Podlaskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym 

potwierdzona przez pana Mariusza Kruka i panią Donatę Wroczyńską. 
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Uchwała przyjęta (4 x za, nie głosowała Iwona Maciejak) 

 

 

LXXXIV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3136/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

Uchwała nr U/3136/1/E/2021 z dnia 21.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Pucharu Polski WKKW – 2021. 

 

Uchwała nieprzyjęta (2 x głosy za: Oskar Szrajer i Marta Polaczek Bigaj oraz 3 głosy przeciw) 

 

 

LXXXV. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3137/1/E/2021 z dnia 22.04.2021 

 

Uchwała nr U/3137/1/E/2021 z dnia 22.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Przepisy Weterynaryjne, Antydopingowe i Kontroli 

Leczenia Koni PZJ wraz z Załącznikami przesłane w dniu 08.04.2021 roku przez Kolegium Sędziów. 

 

Uchwała nieprzyjęta (1 x za, nie głosowali: Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Marta Polaczek- Bigaj, Bogdan 

Kuchejda) 

 

 

LXXXVI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3138/1/E/2021 z dnia 23.04.2021 

 

Uchwała nr U/3138/1/E/2021 z dnia 23.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w 

Skokach przez Przeszkody B (Wersja 2021 v.1.9.4 z 17.02.2021) przyjęty uchwałą Kolegium Sędziów nr 

06/02/2021. 

 

Uchwała nieprzyjęta (1 x za: Oskar Szrajer, 1 x przeciw: Jan Sołtysiak, nie głosowali: Bogdan Kuchejda, Iwona 

Maciejak i Marta Polaczek-Bigaj) 

 

 

LXXXVII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3139/1/E/2021 z dnia 24.04.2021 

 

Uchwała nr U/3139/1/E/2021 z dnia 24.04.2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Konkursu Specjalnego Master Cup - 

2021 i Regulamin Konkursu Specjalnego Puchar 3 x C – 2021 przyjęty przez Kolegium Sędziów uchwałą 

nr 02/03/2021/S z dnia 08.03.2021 r.  w załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, głosy nieważne oddane po terminie: Jan Sołtysiak – za i Iwona Maciejak – 

wstrzymuję się). 

 

 

LXXXVIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3140/1/E/2021 z dnia 25.04.2021 

 

Uchwała nr U/3140/1/E/2021 z dnia 25.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w 

Ujeżdżeniu (Wydanie piętnaste - 2021) przyjęty uchwałą Kolegium Sędziów nr 03/03/2021/S. (w 

załączeniu). 
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Uchwała przyjęta (4 x za, 1 Głos wstrzymujący się: Iwona Maciejak) 

 

 

LXXXIX. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3141/1/E/2021 z dnia 26.04.2021 

 

Uchwała nr U/3141/1/E/2021 z dnia 26.04.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w 

Konkurencji Sportowe Rajdy Konne F - 2021, Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów w Konkurencji 

Sportowe Rajdy Konne F - 2021, Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców w 

Konkurencji Sportowe Rajdy Konne F – 2021 oraz Nowelizacje Norm na Klasy Sportowe w Sportowych 

Rajdach Konnych 2021 przyjęte uchwałą Kolegium Sędziów nr 01/04/2021/S. (w załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący się: Iwona Maciejak) 

 

 

XC. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3142/1/E/2021 z dnia 05.05.2021  

 

 

Uchwała nr U/3142/1/E/2021 z dnia 05.05.2021  

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w 

WKKW przyjęty uchwałą Kolegium Sędziów nr 06/04/2021/S. (w załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący się: Iwona Maciejak) 

 

 

XCI. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3143/1/E/2021 z dnia 05.05.2021 

 

Uchwała nr U/3143/1/E/2021 z dnia 05.05.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Nowelizację Regulamin Rozgrywania Zawodów 

Krajowych w Powożeniu i Para-Powożeniu przyjętą uchwałą Kolegium Sędziów nr 05/04/2021/S. (w 

załączeniu). 

 

Uchwała przyjęta (5 x za) 

 

 

XCII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3144/1/E/2021 z dnia 05.05.2021  

 

 

Uchwała nr U/3144/1/E/2021 z dnia 05.05.2021  

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza organizacje Halowych Mistrzostw Polski Seniorów, 

Młodych Jeźdźców, Juniorów i Dzieci w dacie 01-05.12.2021 roku. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos wstrzymujący się: Jan Sołtysiak, nie głosował: Oskar Szrajer) 

 

 

XCIII. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/3145/1/E/2021 z dnia 05.05.2021 

 

Uchwała nr U/3145/1/E/2021 z dnia 05.05.2021 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadry Narodowej w Skokach przez 

Przeszkody pary Aleksander Lewandowski – Canwero. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowali: Jan Sołtysiak i Iwona Maciejak) 
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W dniu 06. 05. 2021 r. Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały: 

 

 

XCIV. Powołanie do Kadry Narodowej 

 

Uchwała nr U/3146/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadry Narodowej w Skokach przez 

Przeszkody pary Aleksandra Kierznowska – Corleone. 

 

Uchwała przyjęta (3x za) 

 

 

XCV. Powołanie do Kadry Narodowej  

 

Uchwała nr U/3147/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza powołanie do Kadry Narodowej w Skokach przez 

Przeszkody pary Aleksandra Wypchło - Casaleo Z. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za) 

 

 

XCVI. Regulamin PP WKKKW.  

 

Uchwała nr U/3148/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza Regulamin Pucharu Polski WKKW przyjęty przez 

Kolegium Sędziów uchwałą nr 06/03/2021/S. 

 

Uchwała przyjęta (3 x za) 

 

 

XCVII. Wniosek SMS BCEIS w Zawoi 

 

Uchwała nr U/3149/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego nie akceptuje wniosku SMS BCEIS w Zawoi z dnia 12.04.2021r. 

Uchwała przyjęta (3 x za) 

 

 

XCVIII. Certyfikacja Aromer 

 

Uchwała nr U/3150/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

W związku z wnioskiem o certyfikacje Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza 

przeprowadzenie kontroli ośrodka Aromer. Kontrole przygotuje pod względem logistycznym Dział 

Szkolenia Biura PZJ we współpracy z Radą Szkolenia Jeździeckiego. 

Uchwała przyjęta (3 x za) 
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XCIX. Certyfikacja Profit Orzesze 

 

Uchwała nr U/3151/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

W związku z wnioskiem o certyfikacje Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza 

przeprowadzenie kontroli ośrodka Profit Orzesze. Kontrole przygotuje pod względem logistycznym Dział 

Szkolenia Biura PZJ we współpracy z Radą Szkolenia Jeździeckiego. 

Uchwała przyjęta (3 x za) 

 

C. Certyfikacje Ośrodków 

 

Uchwała nr U/3152/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza certyfikacje następujących  ośrodków 

Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” (małopolskie) - wniosek o wznowienie ważności certyfikatu 

PE/O/II/18/030 kategorii II**. Certyfikat był ważny do 31.07.2020 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy o pracę. 

Ośrodek wizytowany w dniu 28.02.2021 przez pana Jacka Wodyńskiego – Członka Zarządu Małopolskiego ZJ i 

pana Jacka Wisłockiego - Przewodniczącego Kolegium Sędziów Małopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze 

stanem faktycznym potwierdzona przez pana Jacka Wodyńskiego i pana Jacka Wisłockiego.  

 

Klub Jeździecki Czarny Dunajec (małopolskie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii III**. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx - Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– właściciel ośrodka. 

Ośrodek wizytowany w dniu 17.03.2021 przez pana Jacka Wodyńskiego – Członka Zarządu Małopolskiego ZJ i 

pana Jacka Wisłockiego - Przewodniczącego Kolegium Sędziów Małopolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze 

stanem faktycznym potwierdzona przez pana Jacka Wodyńskiego i pana Jacka Wisłockiego.  

 

Ludowy Klub Jeździecki Ostroga (opolskie) – wniosek o wznowienie ważności certyfikatu PE/O/I/18/010 

kategorii I***. Certyfikat był ważny do 31.05.2020r. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxxx – Trener I klasy z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – 

współpraca na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej; xxxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną 

licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; xxxxxxxxxxxx – 

Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na 

podstawie umowy zlecenie. 

Ośrodek wizytowany w dniu 27.04.2021r przez pana Sebastiana Gruszkę – Prezesa Opolskiego ZJ i pana 

Łukasza Małka – Członka Zarządu Opolskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona 

przez pana Sebastiana Gruszkę. 

 

Stajnia Bobrowy Staw (mazowieckie) – wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu PE/O/I/196/124 ze 

zmianą kategorii z I*** na PREMIUM **. Certyfikat ważny do 31.05.2021r. 

Szkolenie prowadzi xxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją, podpisane oświadczenie szkoleniowca 

– współpraca na podstawie umowy o pracę. 

Ośrodek wizytowany w dniu 21.04.2021r przez panią Patrycję Kaczorowską – Prezes WMZJ i panią Agnieszkę 

Guzowską - Przewodnicząca Rady Trenerów WMZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona 

przez panią Patrycję Kaczorowską i panią Agnieszkę Guzowską. 

 

 

Uchwała przyjęta (3 x za) 

 

CI. Kursy Podstawowe dla Lekarzy Weterynarii PZJ 

 

Uchwała nr U/3153/1/Z/2021 z dnia 06. 05. 2021 r. 
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Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zobowiązuje Komisje Weterynaryjną do zorganizowania i 

przedstawienia do 31.05.2021 roku Zarządowi PZJ Kalendarza Kursów Podstawowych dla Lekarzy 

Weterynarii, które odbędą się w czerwcu 2021 roku oraz w III i IV kwartale 2021 roku. 

Uchwała przyjęta (3 x za) 

 

 

 

 

Podpisy zatwierdzające treść protokołu: 

 

 

 

Jan Sołtysiak                                     Prezes PZJ 

 

 

 

Iwona Maciejak                                 Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Organizacyjnych 

 

 

 

Bogdan Kuchejda                              Członek Zarządu PZJ ds. Sportu 

 

 

 

 

 

 


