
Warszawa, 24.06.2021 

 

 

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 2020 roku Zarząd podjął - 337 uchwał 

W 2021r do dnia 20.06.2021 podjęto - 270 uchwał 

 

W tym 252 +   152 Uchwał w głosowaniu w trybie elektronicznym w głównej mierze wynikają z 

sytuacji związanej z Covit -19 

 

 

2. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia 2019   

Uchwała nr.15 

w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu o odwołanie Rady Szkolenia 

 Jeździeckiego i powołania nowej według nowych zasad 

 

     Zarząd pochylił się nad wnioskiem , zdecydował o nie odwoływaniu Rady Szkolenia z 

obecnym składem . Decyzja o odwołaniu Rady Szkolenia zapadła 24.05.2021 

 

Uchwała nr.16  

w sprawie wniosku Zbigniewa Krasowskiego  

o zmiany zasad współzawodnictwa o tytułu Mistrza Polski  

 

      wniosek został przeanalizowany, jednakże nie zostały podjęte ostateczne decyzje 

 

 



               Uchwała nr. 18     

                                     w sprawie wniosku Zbigniewa Krasowskiego 

                                         o dokonanie zmian w statucie PZJ 

                  

                      wniosek będzie mógł zostać rozpatrzony po przesłaniu propozycji zmian jakie miałyby 

zostać dokonane w statucie. Do dnia zjazdu nie wpłynęły żadne propozycje zmian. W związku z tym 

nie została podjęta żadna uchwała o zwołaniu Walnego Zjazdu Statutowego 

 

                Uchwała nr. 22 

             w sprawie wniosku Bogdana Zgórskiego do Zarządu PZJ o skierowanie do Kolegium           

Sędziów PZJ zmiany liczby osób oficjalnych na regionalnych zawodach ujeżdżeniowych 

 

            Zarząd przeanalizowała wniosek  

 

               Uchwała nr. 23 

             w sprawie wniosku Bogdana Zgórskiego do Zarządu PZJ o skierowanie do Kolegium 

Sędziów PZJ zmiany liczby komisarzy na ogólnopolskich zawodach ujeżdżeniowych: 

              Zarząd przeanalizowała wniosek 

Uchwała nr. 24 

       w sprawie wniosku Moniki Słowik do Zarządu PZJ w zakresie wyznaczania sędziów na       

imprezy rangi mistrzowskiej w ujeżdżeniu 

 

                  Zarząd przeanalizowała wniosek 

   Uchwała nr.25 

     w sprawie wniosku Marcina Podpory  zakresie rekomendacji zmiany umowy na 

organizację kursów instruktorskich  
 

    Zarząd przeanalizował wniosek 

 

   Uchwała nr. 26 

       w sprawie wniosku Joanny Mandeckiej – Turczyńskiej do Zarządu PZJ o rozpatrzenie 

możliwości zwrotu opłat za wpis do kalendarza za rok 2020 zawodów ogólnopolskich i 

międzynarodowych odwołanych z powodu Covid-19  

  

 Zarząd przeanalizował wniosek 

  

Uchwała nr. 27 

       w sprawie wniosku Patrycji Kaczorowskiej o przesyłanie „niewyiksowanych” (nie 

zanonimizowanych) protokołów z uchwałami Zarządu do biura WZJ po każdym zebraniu 

Zarządu  

    Uchwała realizowana  

 

 



              Uchwała nr. 28 

           w sprawie wniosku Patrycji Kaczorowskiej o sporządzenie przez Kapitułę Odznaczeń 

listy honorowo odznaczonych osób przez Polski Związek Jeździecki i przesłanie tej listy do biur i 

Zarządu WZJ-tu. 

 

         Lista nie została przedłożona przez Kapitułę Odznaczeń związku z powyższym nie została 

rozesłana do biur Okręgowych Związków . 

 Uchwała nr. 29  

w sprawie wniosku Patrycji Kaczorowskiej o zmianę sposobu wydawania licencji 

zawodników i koni  

 

Zarząd przeanalizował wniosek, niestety nie jest możliwy do zrealizowania ponieważ już dziś 

mimo iż wystawiane są FV to często wpłaty nie pokrywają się z kwota zawartą na fakturze . 

Mimo próśb o wpisywanie numeru faktury w tytule przelewu nie jest to robione . 

Niejednokrotnie dokument jest opłacany przez inne osoby niż wpisany płatnik co powoduje 

utrudnienia w sparowaniu kwoty z FV z fizyczną wpłatą i dodatkowe czynności wyjaśniające 

przez księgowość. 

 

Uchwała nr. 30 

         w sprawie wniosku Patrycji Kaczorowskiej o przesłanie do biur WZJ informacji o 

„zaproszeniu” na zebrania Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego wraz z informacją kiedy i 

gdzie zarząd się odbędzie 

 

                uchwała była realizowana 

 

 

 Uchwała nr. 31 

              w sprawie wniosku Patrycji Kaczorowskiej  o przedstawienie niezależnej opinii prawnej          

na temat publikacji danych osobowych 

    

Poniżej przedstawiamy niezależną opinię prawną oraz opinię Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 



       

 

 

 















 
 

 

 

 



















 
 

 

 

 



  Uchwała nr. 32 

            w sprawie wniosku Marcina Jońcy o zobowiązanie Zarządu Polskiego Związku 

Jeździeckiego do stworzenia przepisów zwalniających organizatorów zawodów w skokach przez 

przeszkody z obowiązku zatrudnienia asystenta gospodarza toru przy liczbie 70 par. 

  

wniosek został przeanalizowany przez Zarząd 

          Uchwała nr. 33 

          w sprawie wniosku Jana Sołtysiaka o powołanie komisji do spraw przeredagowania 

przyjętej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Strategii rozwoju Polskiego Związku 

Jeździeckiego 2019 – 2022 

 

     Zespół przepracował czas od ostatniego Walnego Zjazdu a efekty zostaną przedstawione 

na obecnym spotkaniu delegatów.  

 

 

Uchwała 34 

       w sprawie wniosku Marka Szewczyka o zobowiązanie Zarządu PZJ  

            do publikowania imiennego głosowania uchwał Zarządu 

          

                 uchwała jest realizowana 

      

 

3. Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki 

Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskane zostały następujące 

środki: 

 

• Sport młodzieżowy - FRKF – 1.100.000,00 

• Dotacja seniorska –               1.313.800,00 

 

• Łączny wpływ do PZJ z MSiT – 2.803.800,00   W kwocie tej znajdują się także dodatkowe 

kwoty na zgrupowanie i sprzęt oraz stypendia 

• Środki z dotacji zostały wykorzystane  w  4 %  ponieważ zwróciliśmy  121.360,96 . Zwrócona 

kwota wynikała z zakwestionowania wydatków na imprezę mistrzowską przy zawodach 

międzynarodowych. 

 

 

4. Dane dotyczące licencji, klubów, zawodników: 
 

• Zawodnicy – PZJ- 1844 

• Kluby – PZJ- 324 

• Trenerzy – 832 (w tym: IJP- 73, ISP- 419, IS- 238, T II klasy- 77, T I klasy- 24, T M klasy- 1) 
• Seniorzy – PZJ – 992  

• Młody Jeździec – PZJ – 297  

• Junior – PZJ – 363  

• Junior młodszy – PZJ – 160  

• Młodzik – PZJ – 24 0 

• Sędziowie – 715 

 



 

 

5.  Działalność na co dzień 

 

           a – Zakup siedziby dla Polskiego Związku Jeździeckiego – kwota zakupu to 1 .170.000. 

Koszty związane z opłatą notarialną oraz wyremontowanie i dostosowanie do naszych potrzeb kwota ok 

300 tysięcy. Należy dodać iż dużą oszczędnością dla nas było pozyskanie sponsora na prace remontowe 

na zewnątrz tj. tynkowanie, nowe rynny, bramy wjazdowe itd. 

Część wyposażenia biura w meble otrzymaliśmy dzięki hojności darczyńców. 

          B - środki na budowę nowej strony internetowej związku  ( 65.000,00 zł netto ) 

          C -  pozyskiwanie partnerów, którzy świadczyli usługi dla PZJ nieodpłatnie lub poniżej ceny rynkowej  

          D - zdecydowane działania związane z zakończeniem postepowania sądowego w sprawie 

podpisania ugody oraz rozbudowy systemu informatycznego „Artemor” 

         d – podjęte kroków dotyczących programu „Toris” . Na dzień dzisiejszy mediacje zakończyły się 

fiaskiem. W związku z tym czekamy na dalsze decyzje sądu. 

          e – zakup programu na potrzeby dyscypliny WKKW 

          f – zakup przeszkód reklamowych z logo PZJ i naszego sponsora Alberta Riele do ośrodków 

organizujących najwięcej zawodów aby uniknąć kosztów przewożenia. Dodatkowo zakupiony został 

komplet przeszkód parkurowych który będzie mógł być wypożyczany organizatorom zawodów 

          g – dalej nie rozwiązany został problem „Poznańskiej Woli „ ponieważ mimo wydatkowania bardzo 

dużych środków przez PZJ i mimo obowiązującej umowy właściciel przez prawników uważa iż umowa 

została rozwiązana z czym nie zgadzają się władze Związku 

          h – możliwość wykupienia licencji na następny rok od 1.października 

          i – wsparcie w kwocie 200 E na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursach promocyjnych 

Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej organizowanych dla osób oficjalnych  

         j – konferencje dyscyplinarne odbyły się w formie on-line co zaowocowało większym 

zainteresowaniem środowiska 

      k – wynik finansowy netto z 2020 to kwota  456.544,39   Dla przypomnienia w roku 2016 minus 

283 028,88 netto , 2017 minus 21 507,75 

          l - Dofinansowanie akcji sportowych ze środków własnych 

          ł – przeciętne zatrudnienie w PZJ w 2020 to 13 osób, koszty zatrudnienia  wyniosły 1.258.092,51 co 

spowodowało oszczędność w stosunku do roku poprzedniego o kwotę przeszło 73 tysiące  

          m – wynajem busa i zakup przyczepy na potrzeby PZJ 

             

6. System szkolenia 



        -     Nowelizacja obowiązujących regulaminów i przepisów dotyczących obszaru szkolenia 

        -     Nadzór nad kursami instruktorskimi 

        -    Wprowadzenie dzienników praktyk dla uczestników kursów oraz stworzenie listy 

promotorów, u których przyszli instruktorzy mają odbywać powyższe szkolenie. 

         -   Dostosowanie systemu szkolenia do bieżącej sytuacji pandemicznej i organizacja szeregu 

kursów, spotkań, szkoleń w wersji on line. 

         -   Stworzenie listy szkoleniowców-wykładowców, zgodnie z oczekiwaniami delegatów walnego 

zjazdu. 

 

7.  Umowy trójstronne  

Kolejny już rok obowiązywania umów mamy za sobą. Zostały one zmodyfikowane tak aby  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. 

8. Sport i wydarzenia – miniony okres był bardzo trudny ze względu na epidemię Covid-19 oraz 

Herperswirus. Wiele imprez sportowych było odwołanych a wyjazdy zagraniczne mocno 

ograniczono. 

• Zdobycie kwalifikacji do IO przez 8 par w konkurencji WKKW 

• Zdobycie kwalifikacji do IO ( pierwszy zawodnik rezerwowy) przez Wojciecha Wojciańca w 

skokach przez przeszkody 

• Dwa Brązowy medal w Mistrzostwach Świata w Powożeniu we francuskim PAU zdobyte przez 

Bartłomieja i Weronikę Kwiatek 

• 8 msc w Finale Mistrzostw Europy w ujeźdźeniu  Dionizego Polikowskiego 

• 6 msc drużynowe w Mistrzostwach Europy Dzieci 

 
 

 

 


		2021-06-28T13:40:57+0200


		2021-06-28T13:41:40+0000
	Not specified


		2021-06-28T14:19:20+0000


		2021-06-28T14:28:53+0000


		2021-06-29T11:52:21+0200
	Marta Jolanta Polaczek-Bigaj b20113f40c879d22047e5b421431637af8e537ed


		2021-06-30T10:58:11+0000
	Not specified




