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Sprawozdanie 
Komisji Polskiego Związku Jeździeckiego 

ds. Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa 
za okres od 16 września 2020 r. do 6 września 2021 r. 

 
Komisja została powołana na Walnym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów PZJ w dniu 16 
września 2020 r. w składzie:  

1. Marcin Jońca 
2. Patrycja Kaczorowska 
3. Zbigniew Krasowski   
4. Piotr Krzyżanowski 
5. Jacek Wolski   

 
1.  
Na pierwszym posiedzeniu Komisji w dniu 21 października 2020 r. został wybrany  
Przewodniczący  Komisji – Zbigniew Krasowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji - 
Patrycja Kaczorowska, Sekretarz Komisji – Jacek Wolski, Piotr Krzyżanowski i Marcin Jońca 
– członkowie Komisji. Komisja jednogłośnie zaprosiła do współpracy Pana Michała 
Pilkiewicza - członka zarządu  Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Ponadto 
Komisja ustaliła  tryb pracy uznając, że zdalne posiedzenia komisji oraz korespondencja 
elektroniczna Komisji z członkami PZJ oraz Zarządem PZJ, oprócz kontaktów telefonicznych 
pozwoli w całości na wykonanie Uchwały  Walnego Zjazdu. 
 
2.  
W okresie sprawozdawczym  Komisja  pracowała podczas 17 zdalnych posiedzeń w dniach:  
21 października, 16 listopada, 14 grudnia 2020 r. oraz  18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 12 
kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja, 24 maja, 7 czerwca, 29 czerwca, 5 lipca, 12 lipca, 19 lipca, 26 
lipca, 2 sierpnia i 6 września 2021 r.  
 
3.  
Na  zebraniu Komisji w dniu 21 października 2020 r. w ramach konsultacji środowiskowych 
Komisja wystosowała apel do Wojewódzkich Związków Jeździeckich  o głos i przesłanie 
uwag dotyczących zmian, które powinna Strategia PZJ zawierać.  Komisja uznała, że w 
nowej strategii powinno się uwzględnić większą istotną rolę Wojewódzkich Związków 
Jeździeckich, które na co dzień organizują życie środowiska jeździeckiego od sportu 
powszechnego, poprzez najniższego szczebla zawody aż po organizację zawodów rangi 
międzynarodowej. 
 
4.  
Podczas posiedzeń w 2020 r. Komisja po analizie „Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa  
w latach 2019-2022”, Statutu PZJ, Kodeksu Dobrego Zarządzania Polskich Związków 
Sportowych opracowanego przez Ministra Sportu i Turystyki (obecnie Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu) uznała za zasadne, aby przy przygotowaniu obecnej 
wersji strategii brać pod uwagę następujące elementy:  

a) zachować istotę treści obecnie przygotowanego dokumentu  w nowym 
bardziej czytelnym układzie, 

b) przeredagować treści strategii tak aby stała się ona bardziej przejrzysta z 
określeniem mierzalnych celów i wskazaniem osób odpowiedzialnych, 

c) uzupełnić strategię o uwagi członków PZJ i WZJ, 
d) dostosować strategię do wymogów czasowych wynikających z kadencyjności 

władz PZJ na lata kolejne do roku 2025,  
e) uwzględnić zasady Kodeksu Dobrego Zarządzania PZS dla takich 

dokumentów.  
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5. 
W okresie I półrocza 2021 r. Komisja przygotowała projekt Strategii wraz z szablonem opisu 
poszczególnych celów strategicznych i celów dodatkowych do realizacji przez Zarząd PZJ po 
akceptacji WZD, który był następnie omawiany, uzupełniany i poddany szczegółowej 
dyskusji podczas zdalnych zebrań Komisji i konsultacji zewnętrznych. Komisja określiła i 
opisała 8 celów strategicznych i 4 cele operacyjne do wykonania przez Zarząd PZJ w latach 
2021-2025 wraz z osobami odpowiedzialnymi i wskaźnikami opisującymi stan wyjściowy 
oraz stan docelowy co pozwala ocenić czy dany cel został zrealizowany czy też nie. Dodano 
również rekomendację dla Walnego Zjazdu aby PZJ zajął się nie tylko sportem wyczynowym 
ale powszechnym i zaczął działać jako reprezentant całego środowiska jeździeckiego oraz 
aby przyjęto Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych wdrażając go 
w bieżącej działalności PZJ i zarządzaniu związkiem. 
 
6. 
W dniu   21 czerwca 2021 r. Przewodniczący Komisji złożył wniosek do Sekretarza 
Generalnego PZJ  o przygotowanie i przesłanie  informacji  statystycznych dotyczących 
obszaru jeździectwa, które  pokrywały się z danymi ze Strategii na lata 2019-2022, a które to 
dane te powinny być także prezentowane w aktualnie przedstawionym projekcie  „Strategii 
Rozwoju Polskiego Jeździectwa na lata 2021-2025”. Do chwili obecnej  Komisja nie 
otrzymała  oczekiwanych informacji ze strony  Biura  i Zarządu PZJ.   
 
7.  
W dniu 8 czerwca  2021 r. Komisja przesłała projekt Strategii do Zarządu PZJ oraz 
zaproszenia na posiedzenie Komisji  w dniu  5 lipca  2021r. w celu jego prezentacji i 
omówienia uwag od członków Zarządu PZJ. Na posiedzeniu Komisji 5 lipca uczestniczył 
tylko sekretarz Generalny PZJ Pan Łukasz Jankowski, nikt z członków Zarządu PZJ nie był 
obecny oraz nie przekazał uwag do przygotowanej Strategii. 
W dniu 13 lipca 2021 r. projekt Strategii ukazał się na stronie PZJ wraz z prośbą o składanie 
uwag i opinii przez wszystkie zainteresowane strony. Dodatkowo projekt strategii został 
wysłany do Wojewódzkich Związków Jeździeckich oraz zamieszczony na stronach Świata 
Koni i Zawody konne. 
Do dnia 30 lipca 2021 r. Komisja zbierała opinie do  projektu Strategii, które następnie na 
posiedzeniu   w dniu 26 lipca i 6 września zostały omówione, a treść projektu Strategii 
zmieniona stosownie do zakresu  wniosków uznanych przez Komisję za zasadne.  
 
8. 
 
Przedstawiony projekt „Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa na lata 2021-2025” nie 
zawiera pełnych danych statystycznych, które powinny wskazywać aktualne miary 
funkcjonowania PZJ, a także proponowany zakres zmian w dynamice rozwoju  PZJ na 
przestrzeni obowiązywania Strategii. Dane te, pomimo inicjatywy Komisji nie zostały  
przekazane przez Biuro  i Zarząd PZJ. 
Dlatego Komisja składa wniosek do Walnego Zjazdu o zobowiązanie  Zarządu PZJ do 
merytorycznej  odpowiedzi na wniosek  Komisji tak aby Komisja mogła przedstawić pełną 
treść Projektu „Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa na lata 2021-2025” do 
zatwierdzenia podczas Walnego Zajazdu Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 21 września 
2021 r.  
 
9.  
Komisja na bazie zebranych uwag i dyskusji wnioskuje o przyjęcie na Walnym 
Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów w dniu 21.09.2021r. następujących uchwał 
związanych z zatwierdzeniem Strategii i realizacją zawartych w niej celów: 
 

a) Uchwała dotycząca przyjęcia Strategii PZJ na lata 2021-2025, powierzenie 
Zarządowi PZJ jej wykonania z rozpisaniem celów szczegółowych dla 8 celów 
strategicznych głównych i 4 celów dodatkowych operacyjnych, dostosowania 
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struktury organizacyjnej PZJ do ustalonych celów oraz co rocznym 
raportowaniem postępu prac na WZD  

b) Uchwała przyjmująca przez PZJ Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich 
Związków Sportowych i jego stosowanie w praktyce w bieżącej działalności 
PZJ i zarządzaniu związkiem 

c) Uchwała przyjmująca proponowane zmiany w Misji, Wizji oraz Kluczowych 
wartościach PZJ zgodnie ze zgłoszonymi przez Komisję poprawkami 

d) Uchwała rozszerzającą działalność PZJ na całe środowisko jeździeckie oraz 
promocję sportu powszechnego zgodnie ze Statutem PZJ Par 32 pkt 2 
„uchwalanie generalnych kierunków działania Związku” 

e) Uchwała powołująca Komisję Statutową do przygotowania nowej wersji 
statutu PZJ 

f) Uchwała zobowiązująca Zarząd PZJ do przygotowania analizy, biznes planu i 
rekomendacji związanej ze stworzeniem bazy szkoleniowej PZJ przy 
współpracy z ministerstwami, KOWR poprzez zakup, dzierżawę lub 
współpracę z istniejącymi ośrodkami jeździeckim. 

 
 
 

dnia 6 września  2021 r. 

z upoważnienia Komisji 

Przewodniczący Komisji PZJ Strategii Rozwoju 

Polskiego Jeździectwa            

Zbigniew Krasowski   


