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KOMISJA SKOKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Skoków Polskiego Związku Jeździeckiego za okres 

1 lipca 2020 roku – 31 lipca 2021 roku. 

 

Komisja Skoków PZJ w okresie 01.07.2020 – 31.07.2021 roku działała w składzie: 

• Robert Sydow – przewodniczący, 

• Adam Galuba – sekretarz, 

• Bartłomiej Włodarski – członek, 

• Krzysztof Kierzek – członek. 

 

W strukturze Komisji  podobnie jak w latach poprzednich funkcjonuje podział kompetencji w 

obsłudze spraw bieżących: Bartłomiej Włodarski – zatwierdzanie z ramienia Komisji propozycji 

zawodów szczebla centralnego w zakresie kompetencji Komisji, Adam Galuba – sprawy związane z 

Gospodarzami Toru leżące w kompetencjach Komisji, Krzysztof Kierzek – sprawy związane z 

zagadnieniami młodych koni. 

W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie Komisja Skoków PZJ uchwaliła 18 uchwał (w trybie 

zwykłym i elektronicznym) oraz nadała następujące uprawnienia: 

• Arbiter Stylu Jeźdźca –  2 osoby, 

• Sędzia Kwalifikator –  2 osoby, 

• Arbiter Stylu Konia – 1 osoba, 

• Gospodarz Toru kl. II –  5 osób, 

• Gospodarz Toru kl. I (awans z kl. II) – 1. 

 

W dniu 23.11.2020 odbyła się (ze względu na trwający stan epidemii) w trybie on-line konferencja 

konkurencji Skoków Przez Przeszkody, która zgromadziła 41 uczestników. Omówiono bieżące 

problemy konkurencji oraz kierunki zmian w przepisach i regulaminach. 

 

 



W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie Komisja prowadziła prace nad zmianami i 

nowelizacją szeregu regulaminów pozostających w kompetencjach Komisji: 

• Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Skokach. 

Opracowany w Komisji projekt regulaminu zawierający m. in. uwagi środowiska omawiane na 

Konferencji Skoków zatwierdzony został uchwałą Komisji Skoków PZJ nr 08_KS_2020_E z dnia 

10.12.2020 i następnie po wprowadzeniu dalszych poprawek przez Kolegium Sędziów PZJ 

zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZJ w dniu 06.02.2020. 

Projekt regulaminu trafił pod obrady Zarządu PZJ, gdzie w dniu 23.04.2021 uchwałą nr 

U/3138/1/E/2021 został przez Zarząd PZJ odrzucony (1 x za: Oskar Szrajer, 1 x przeciw: Jan 

Sołtysiak, nie głosowali: Bogdan Kuchejda, Iwona Maciejak i Marta Polaczek-Bigaj). Do dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania Komisja Skoków PZJ nie otrzymała od Zarządu PZJ 

żadnych informacji dotyczących powodów odrzucenia projektu w związku z czym Komisja nie 

była w stanie opracować poprawek, które uzyskałyby akceptacje Zarządu – co za tym idzie, do 

dnia opracowania niniejszego sprawozdania obowiązuje Regulamin w wersji 2020. 

 

• Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach i Halowych Mistrzostw Polski w Skokach w 

kategoriach S, MJ, J (obowiązujący od 01.01.2021); 

• Aktualizacja Regulaminu Uzyskiwania Uprawnień ASJ, ASK, KW. 

 

Zdaniem członków Komisji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pogłębiło się niekorzystne 

dla konkurencji skoków a widoczne już w latach poprzednich sprowadzenie przez Zarząd PZJ roli 

Komisji Skoków do prac związanych z czynnościami administracyjno – biurowymi (nadawanie 

uprawnień, redagowanie regulaminów), nie angażując jej do zadań wynikających choćby z pozycji 

jako Komisji Statutowej PZJ – np. zwalnianie i powoływanie trenerów konkurencji nie tylko bez opinii 

Komisji, ale nawet bez jakiejkolwiek informacji na ten temat. Kuriozalna jest zdaniem członków 

Komisji  sytuacja, w której o odwołaniu trenera dowiaduje się ona w pierwszej kolejności od 

zwolnionego trenera i z doniesień prasowych a następnie ze strony internetowej Związku (po 

opublikowaniu z opóźnieniem odpowiedniej uchwały). 

 

 

  

Przewodniczący Komisji Skoków PZJ: 

 

        Robert Sydow 


