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Warszawa, 24 maja 2022r 

 

1.  Skład zarządu, statystyki i frekwencja  

 

W 2021 roku zarząd związku pracował w następującym składzie: 

Jan Sołtysiak – Prezes 

Iwona Maciejak – Wiceprezes ds. organizacyjnych 

Marta Polaczek-Bigaj – Wiceprezes ds. szkoleniowych 

Bogdan Kuchejda – członek zarządu ds. sportu 

Oskar Szrajer – członek zarządu ds. sportu młodzieżowego 

13 lipca z udziału w zarządzie zrezygnował Oskar Szrajer 

Podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczego w Górze 19 sierpnia do zarządu została wybrana Julita 
Kasztelnik. 

9 września z udziału w zarządzie zrezygnowała Marta Polaczek-Bigaj 

Na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego w 
Boszkowie 21 września 2021 r. wybrano nowe władze związku, prezesa i zarząd, który ukonstytuował 
się następująco: 

Oskar Szrajer - Prezes 

Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz – Wiceprezes 

Marcin Kamiński – Wiceprezes 

Patrycja Kaczorowska – członek zarządu ds. sportu powszechnego 

Hubert Kierznowski – członek zarządu ds. sportu wyczynowego 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań zarządu (6 do 21 września i 4 od 21 września do 
końca roku) oraz 10 wideokonferencji (7 do 21 września i 3 od 21 września do końca roku). 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zarząd uchwalił 320 uchwał (262 do 21 września i 58 od 21 
września do końca roku). 

Nowy zarząd PZJ przygotował i zaprezentował na konferencji w Poznaniu 18 grudnia 2021 roku,  zarys 
strategii swojego działania na lata 2021-2024 „Wracamy do sportu. Back to sport”. Strategia oparta 
jest na trzech filarach: rozwój sportu wyczynowego, rozwój sportu powszechnego oraz budowanie 
marki polskie jeździectwo i profesjonalizacja działań związku.  
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Zarząd dokonał zmian w kadrze trenerskiej i powołał sztaby szkoleniowe w poszczególnych 
dyscyplinach. Selekcjonerem kadry seniorów w ujeżdżeniu został Andrzej Sałacki, trenerem seniorów 
w skokach pozostał doświadczony trener i zawodnik belgijski Jan Vinckier, a do 2024 roku trenerem 
kadry seniorów WKKW  został utytułowany zawodnik niemiecki i olimpijczyk Andreas Dibowski, a 
drugim trenerem Bogusław Jarecki.  W kategoriach młodzieżowych w ujeżdżeniu trenerem pozostał 
Andrzej Sałacki, selekcjonerem skoczków został Grzegorz Kubiak – wielokrotny Mistrz Polski, 
uczestnik Mistrzostw Europy, Finałów Pucharu Świata oraz Igrzysk Olimpijskich, a trenerem 
doświadczony szkoleniowiec Tomasz Włodarski, natomiast trenerem kadry młodzieżowej w WKKW 
został Artur Społowicz 

Celem sztabów trenerskich w ujeżdżeniu, skokach i jest zdobycie kwalifikacji i start w Igrzyskach 
Olimpijskich w Paryżu 2024 roku. 

 

2. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia 2021 

 Uchwała zobowiązująca zarząd PZJ do wypłaty do dnia 20 września 2021 wszystkich zaległych 
środków na utrzymanie biur WZJ-tów. – uchwała nie została zrealizowana przez poprzedni 
zarząd w wyznaczonym terminie.  Po zmianie władz związku zostały wypłacone środki za cały 
2021 rok i pierwsze półrocze 2022. 

 Uchwała o powołaniu komisji do sprawdzenia prawidłowości procedur przy wysyłaniu ekipy 
WKKW na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, za wykonanie uchwały, przedstawienie 
kandydatów odpowiedzialny był członek zarządu ds. sportu. Komisja miała przedstawić 
sprawozdanie do dnia 21 września 2021. – uchwała nie została wykonana. 

 Uchwała o przyjęciu projektu uchwały związanej z kadencją Zarządu po otrzymaniu 
odpowiedzi Ministerstwa KDNiS w sprawie kadencji. – Uchwała w trakcie realizacji  

 Uchwała o zmianę terminów obowiązywania licencji na okres 12 miesięcy od dnia jej 
wystawienia. – uchwała nie została wykonana. W związku z przeorganizowaniem sytemu 
kupowania licencji i problem zatorów został rozwiązany. 

 Uchwała o sporządzenie i umieszczenie na stronie PZJ wykazu osób odznaczonych odznakami 
honorowymi Związku. – uchwała w trakcie realizacji 

 Uchwała zobowiązująca Zarząd  do przeprowadzenia konferencji z udziałem delegatów, 
zawodników i wszelkich zainteresowanych, dotyczącej dyskusji nad strategią rozwoju 
Związku nie dalej niż do 20 grudnia 2021. – Uchwała zrealizowana 

 Uchwała o stworzenie i przyjęcie zasad umożliwiających prowadzenie transmisji online z 
każdego Zjazdu Walnego PZJ za pośrednictwem strony WWW.pzj lub mediów 
społecznościowych PZJ. – Uchwała w trakcie realizacji. 

  

3.  Sport 

W 2021 roku zarejestrowanych było w Polskim Związku Jeździeckim 566 klubów, w tym 360 z licencją 
ogólnopolską, 2148 zawodników i 3760 koni z licencją ogólnopolska oraz 5109 zawodników i 6286 
koni z licencja regionalną. W podziale na poszczególne konkurencje, w przypadku zawodników  
wygląda to następująco: 
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Konkurencja Licencja regionalna Licencja ogólnopolska 
Ujeżdżenie 3997 981 
Skoki  5076 1774 
WKKW 2206 488 
Powożenie 54 53 
Woltyżerka 44 41 
Sportowe Rajdy Konne 160 58 
a w podziale na kategorie wiekowe następująco: 

Kategoria wiekowa Licencje PZJ Licencje WZJ 
Senior 1130 1782 
Młody jeździec 368 329 
Junior 439 1330 
Junior młodszy 186 1491 
Młodzik 25 177 
 2148 5109 
 

UJEŻDŻENIE 

Do najlepszych wyników w tej konkurencji zaliczyć należy start w ME Juniorów na kucach w 
Strzegomiu. Polska drużyna w składzie: Weronika Lewandowska, Ann van den Broeck, Veronica 
Pawluk i Natalia Plata zajęła bardzo wysokie, szóste miejsce, a Weronika Lewandowska 
zakwalifikowała się do ścisłego finału. Drużyna budowana wokół Veronici Pawluk i Ann van den 
Broeck ma szanse na odniesienie kolejnych sukcesów. 

W Mistrzostwach Europy w kat. młodych jeźdźców Polskę reprezentowała debiutująca w tej kategorii 
Aurelia von Mauberg. Startując na dziesięcioletnim wałachu Diamo Dream amazonka, 
zaprezentowała się dobrze, plasując się w konkursie drużynowym na miejscu 21, a w indywidualnym 
na 26. 

W ME Dzieci Polskę reprezentowała dwunastoletnia zawodniczka Zofia Kaczmarek z klaczą Lady 
Legende. W konkursie wstępnym ME uplasowała się na 31 miejscu, w konkursie drużynowym 
uzyskała kwalifikację do ścisłego finału Mistrzostw Europy.  

W Mistrzostwach Europy Juniorów reprezentowali nas debiutujący zawodnicy: Tatiana Bierieżnow, 
Helena Kozłowska, Caroline Pawluk i Dionizy Polikowski. Zdobyte podczas tej rangi doświadczenie 
zaprocentuje w przyszłości. 

Wśród seniorów na wyróżnienie zasługuje Beatę Stremler, która na koniu For Magic Equesta, zdobyła 
brązowy medal Mistrzostw Świata Młodych Koni. 

W ME  Seniorów w Hagen Polskę reprezentowały Katarzyna Milczarek /Guapo i Żaneta Skowrońska-
Kozubik /Romantic P. Konie obu zawodniczek muszę jeszcze nabrać doświadczenia w imprezach tej 
rangi. 
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SKOKI PRZEZ PRZESZKODY 

Wśród najważniejszych osiągnięć sportowych w tej konkurencji w 2021 roku należy wymienić start 
Wojciech Wojciańca/ Chintablue  podczas ME w Riesenbeck. Para ta zajęła wysokie 17 miejsce z 
dobrym wynikiem 16,44 pkt. karnego. Należy podkreślić, że miejsce pary Wojciech Wojcianiec / 
Chintablue w ME w Riesenbeck to najlepsza lokata w konkurencji skoków, w kategorii seniorów w 
ostatnich latach na imprezie mistrzowskiej. Ten wynik pokazuje, że polscy skoczkowie mogą mierzyć 
się z europejską czołówką. 

Procedury i decyzje pozasportowe uniemożliwiły Wojciechowi Wojciańcowi start w IO Tokio’2020, 
mimo posiadanych kwalifikacji. 

W kategoriach młodzieżowych startem głównym były ME MJ/J/Dz Vilamoura / Portugalia. 

W kat. Dzieci (JM 12-14 lat) powołani zostali: Nell Sówka, Roksana Nawrocka, Kuba Kraśko. 
Indywidualnie obie zawodniczki zakwalifikowały się do konkursu finałowego zajmując odpowiednio 
Roksana Nawrocka - 20, a Nall Sówka – 29 miejsce. Ostateczni Roksana Nawrocka zajęła w klasyfikacji 
indywidualnej 24 miejsce, a Nell Sówka – 29. Niestety eliminacja Kuby Kraśko przekreśliła szanse 
drużyny na dobre miejsce, pomimo dobrych startów jego koleżanek.  

Kategoria Juniorów – zespół w składzie Aleksander Lewandowski, Iga Biegalska, Olga Skrobacz, Daria 
Pietrzak i Aleksandra Wypchło w klasyfikacji drużynowej zajął 10 miejsce (na 20 startujących drużyn). 
Indywidualnie do konkursu finałowego zakwalifikował się na 20 miejscu Aleksander Lewandowski, 
który w klasyfikacji końcowej zajął 23 miejsce. Pozostali Polscy zawodnicy zajęli odpowiednio: Olga 
Skrobacz (48 miejsce), Aleksandra Wypchło (74 miejsce), Iga Biegalska (76 miejsce), Daria Pietrzak (90 
miejsce).  

Polskie zespoły w kategorii juniorów i dzieci zakwalifikowały się do Finału „FEI Youth Nation Cup”, 
Kronenberg (Holandia), 22-26.09.2021. W kategorii juniorów Polski zespół ( Aleksander 
Lewandowski, Maximilian Parkitny, Klara Kozioł i Aleksandra Kierznowska) w I nawrocie PN zajął 10 
miejsce i nie zakwalifikował się do ścisłego finału. W „małym finale” Polska zajęła 1 miejsce. 

W kategorii Dzieci polski zespół (Filip i Patryk Skrzyczyński, Nell Sówka i Roksana Nawrocka) w 
pierwszym nawrocie Pucharu Narodów zajął 11  miejsce, nie kwalifikując się do Finału PN, natomiast 
w małym finale zajął 3 miejsce. 

WSZECHSTRONNY KONKURS KONIA WIERZCHOWEGO 

Jednym z największych osiągnięć sportowych w 2021 roku było zajęcie przez drużynę seniorów 
WKKW 13 miejsca podczas Olimpiady w Tokio. Drużyna wystartowała w składzie Małgorzata 
Cybulska/ Chenaro 2,  Joanna Pawlak / Fantastic Frieda oraz Jak Kamiński/Jard.  Ostatnia para zajęła 
w klasyfikacji indywidualnej 29 miejsce z dobrym wynikiem 55,1 pkt. 

 
Warto podkreślić, że po raz pierwszy od 17 lat wystawiliśmy drużynę w tej konkurencji. Dla 
wszystkich trzech par był to debiut w rywalizacji olimpijskiej.  

Niestety w Tokio nie wystartował najbardziej obecnie doświadczony zawodnik WKKW  Paweł Spisak. 
Jego koń Banderas nie ustrzegł się kontuzji i para musiała zrezygnować ze startu. Podobna sytuacja 
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dotknęła Libertinę i Mateusza Kiempę, który także był powołany do tego startu głównego w 2021 
roku. 

W ME w Avenches wystartowała Małgorzata Korycka /Canvalencia. Pechowe poślizgnięcie  na 
zakręcie na trasie krosu nie pozwolił tej parze na ukończenie mistrzostw.  

Trzeba podkreślić, że konie, które startowały na Olimpiadzie w Tokio, w tym czasie już odpoczywały i 
regenerowały siły. 

Startem głównym w kategoriach młodzieżowych były Mistrzostwa Europy w Segersjo (Szwecja), gdzie  
wystartowała drużyna w składzie : Karolina Ślązak/Ganges , Maurycy Wyżykowski/ Jack Black, 
Nikolina Czuchaj/Trik, Weronika Rozbiewska/Szenila. Niestety team nie ukończył rywalizacji. Warto 
podkreślić, że  większość zawodników nie miała doświadczenia w imprezie tej rangi.  Udział w ME 
zaprocentuje w następnym sezonie i kolejnych startach. 

 

KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE  

W konkurencji Powożenia startem głównym były Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami 
Parkonnymi (CH-M-D2)), Kronenberg (Holandia), 09-12.09.2021. Polacy wystartowali w pełnym 
składzie - trójka zawodników (drużyna) i trójka zawodników indywidualnych. Polska Reprezentacja 
wypełniła zakładane cele i zajęła w klasyfikacji drużynowej wysokie V miejsce .  

W konkurencji Woltyżerki zawodnicy i zawodniczki w kategorii wiekowej juniorów, którzy uzyskali 
wynik kwalifikacyjny na Zawodach CVI w Budapeszcie wystartowali na MŚ Juniorów (CH-M-V/J) w Le 
Mans (Francja). Zawodnicy w konkurencji mężczyzn wypełnili zakładane cele i zajęli w klasyfikacji 
indywidualnej wysokie miejsca 6 (Jakub Roguski) i 11 (Jakub Ślemp). W Le Mans wystartowały także 
zawodniczki zajmując miejsca 35,36 i 42. Należy podkreślić, że Polscy zawodnicy wystartowali w 
imprezie mistrzowskiej po raz pierwszy, po wielu latach nieobecności, dzięki polityce prowadzonej 
przez Przewodniczącą Komisji Woltyżerki PZJ p. Elżbietę Dolińską oraz dzięki wieloletniej pracy od 
podstaw klubów z Wrocławia i Warszawy. W Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Budapeszcie 
wystartowała także nasza jedyna zawodniczka w kategorii Seniorów Pani Aleksandra Mazińska 
(trenująca w Holandii) i zajęła w klasyfikacji końcowej 28 miejsce. 

W konkurencji Sportowe Rajdy Konne w Mistrzostwach Europy Seniorów rozgrywanych w Ermelo w 
Holandii na dystansie 160 km. wystartowała dwójka naszych zawodników: Ryszard Zieliński – Miryn i 
Beata Szlezynger-Jagielska – Baltazar, zajmując odpowiednio 24 i 26 miejsce. W Mistrzostwach 
Świata Juniorów na dystansie 120 km, Natalia Palacz – Modelina zajęła 30 miejsce  

 

PARAJEŹDZIECTWO 

Zawodniczki - Magdalena Cycak i Monika Bartyś uczestniczyły w zaplanowanych konsultacjach i 
startach, które miały na celu, jak najlepsze przygotowanie się do startu w MŚ w Herning (Dania) 2022. 
Startem głównym dla Zawodników KN w drugiej połowie br. były MP w Paraujeżdżeniu w Zakrzowie, 
poprzedzone krótkim zgrupowaniem. Start w MP wykazał duży postęp w wynikach konkursów 
obowiązkowych co jest dobrym prognostykiem przed MŚ Herning'2022 i w przyszłości  zwiększa 
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Igrzyskami Paraolimpijskimi Paryż'2024. Naszym zawodnikom  nie udało się niestety zakwalifikować 
na  Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020.  

 

4.  Szkolenie 

W 2021 roku odbyło się: 17 kursów na stopień Instruktora Jazdy Konnej i 1 kurs na stopień 
Instruktora Sportu;  33 szkolenia specjalistyczne i 11 konferencji dla szkoleniowców;  24 kursy 
sędziowskie i 45 seminaria sędziowskie; 3 kursy i 5 seminariów dla gospodarzy toru;  3 seminaria dla 
delegatów technicznych oraz 1 kurs i 2 seminaria weterynaryjne. 

Opracowane zostały i zatwierdzone nowe zasady szkolenia kadr instruktorsko-trenerskich. Całość 
szkolenia kadr jest prowadzona przez Polski Związek Jeździecki i Wojewódzkie Związki Jeździeckie. 

Powszechną Odznakę Jeździecką „Jeżdżę konno” dołączono do systemu odznak powiązanych z 
licencjami. 

 

5.  Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki 

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki Polski Związek Jeździecki pozyskał środki finansowe na następujące 
programy: 

 Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 
przygotowania i udziału w mistrzostwach Świata i Europy w sportach olimpijskich – 1 300 000 
PLN 

 Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego młodzieży – 1 050 000 
PLN 

 Program dofinansowania ze środków FRKF zadań z obszaru szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 280 000 PLN 

 Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i 
udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym – 170 000 PLN 

 Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – Mały Wielki Polak 
Nadzieje Olimpijskie – 55 000 PLN 

  

6.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa PZJ 

W 2021r Polski Związek Jeździecki  odnotował zysk netto w wysokości 137 446,62 zł. 
Suma bilansowa na dzień 31.12.2021r. wyniosła 3 245 935,97 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 8 
 

Wybrane wskaźniki finansowe : 
 

LP Nazwa wskaźnika i jego wzór miernik 
BZ BO 

Poziom 
wskaźnika 

ogólnie 
uznawany za 
bezpieczny 

(może się różnić 
w zależności od 

przedsiębiorstwa 
i specyfiki 

branży) 
 

     

I. Wstępna analiza bilansu  

1 

 Złota reguła bilansowania 

procent 108,75% 86,79% 100-150 

 

( kapitał własny + rezerwy dł. + zob.dł. + zob.handlowe 
>12 m-cy + rozl.międzyokresowe dł. ) x 100 

 

aktywa trwałe  

2 

 Złota reguła bilansowania II 

procent 90,43% 117,65% 40-80 

 

( rezerwy kr. + zob.kr. - zob.handlowe >12 m-cy + 
rozl.międzyokresowe kr. ) x 100 

 

aktywa obrotowe  

3 

 Złota reguła finansowania (Wskaźnik struktury 
pasywów) 

procent 131,52% 98,57% 

powyżej  

kapitał własny x 100 100  

kapitał obcy    

4 

Wskaźnik struktury aktywów 

procent 109,37% 133,62% wskaźnik 
wzrostowy 

 

aktywa trwałe x 100  

aktywa obrotowe  

5 

Wartość bilansowa jednostki 

tys. zł 1 843,9 1 706,5 wskaźnik 
wzrostowy 

 

aktywa ogółem - zobowiązania ogółem  

  
 

II. Wskaźniki rentowności  

6 

Rentowność majątku (ROA) 

procent 4,23% 13,04% wskaźnik 
wzrostowy 

 

wynik finansowy netto x 100  

aktywa ogółem  

7 

Rentowność przychodów 

procent 1,48% 6,38% wskaźnik 
wzrostowy 

 

wynik finansowy netto x 100  

przychody ze sprzedaży  

8 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 

procent 7,45% 26,28% wskaźnik 
wzrostowy 

 

wynik finansowy netto x 100  

kapitał własny  

9 

Rentowność sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

procent 3,65% 5,53% wskaźnik 
wzrostowy 

 

wynik na sprzedaży x 100  

przychody ze sprzedaży  

III. Wskaźniki płynności finansowej  

10 
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

krotność 1,91 1,37 1,2 - 2,0 

 

aktywa obrotowe  
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zobowiązania krótkoterminowe  

11 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 

krotność 1,87 1,34 1 

 

aktywa obrot. - zapasy   

zobowiązania krótkoterminowe  

12 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 

krotność 1,26 1,03 0,1-0,2 

 

inwestycje krótkoterminowe  

zobowiązania krótkoterminowe  

IV. Wskaźniki rotacji (obrotowość)  

13 

Szybkość obrotu zapasów (w dniach) 

w dniach 1 x 
wskaźnik 

stabilny lub 
malejący 

 

średni stan zapasów x 365 dni  

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

 

14 

Spływ należności (w dniach) 

w dniach 15 x 
wskaźnik 

stabilny lub 
malejący 

 

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni  

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

 

15 

Spłata zobowiązań (w dniach) 

w dniach 29 x wskaźnik 
stabilny 

 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni  

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

 

 
W 2020 roku epidemia Covid-19 rozprzestrzeniła się na całym świecie, a jej negatywny wpływ był 
odczuwalny w większości krajów. W roku 2021 sytuacja jest znacznie stabilniejsza niż w roku 
poprzednim, niemniej jednak w dalszym ciągu pojawiają się informacje o nowych mutacjach wirusa 
oraz o potencjalnym zaostrzeniu rygoru sanitarnego. Do tego doszła agresja Rosji na Ukrainę, która 
nastąpiła 24 lutego 2022r. Sytuacja wciąż zmienia się dynamicznie i nie można przewidzieć 
potencjalnych skutków tej wojny i jej szacunkowego wpływu finansowego na gospodarkę światową, 
krajową jak i na działalność PZJ. Zarząd PZJ na bieżąco monitoruje sytuację, identyfikuje i analizuje 
ryzyka, które mogą dotknąć poszczególne obszary działalności Związku, a także szybko wprowadza 
rozwiązania pozwalające zminimalizować wpływ poszczególnych ryzyk na działalność i sytuację 
finansową Związku.  
PZJ włączył się wraz z Federation Equestre International (FEI) w pomoc dla ukraińskich sportowców i 
koni. 
 
7. Podsumowanie i plany na kolejny rok 
 
W sprawozdaniu przygotowanym przez Zarząd PZJ znajdują się wszystkie informacje pozwalające na 
obiektywną ocenę działalności i realizację zadań statutowych Związku Celem nowo wybranego 
Zarządu PZJ jest realizowanie zadań wynikających z zaprezentowanego  w grudniu 2021 zarysu 
głównych celów strategicznych.  
Istotnym będzie skoncentrowanie działań PZJ na przygotowaniu kadr narodowych do zdobycia 
kwalifikacji olimpijskich oraz dobrych starów w kolejnych Igrzyskach.   

Zarząd będzie podejmował również działania na rzecz rozwoju sportu powszechnego jak i  
profesjonalizacji działań związku poprzez systemy szkoleń i rozwój narzędzi informatycznych. 
Pozostałe istotne działania jakie stoją przed nowymi władzami związku to budowanie pozytywnego 
wizerunku związku, poszerzanie komunikacji z członkami związku oraz pozyskiwanie środków 



str. 10 
 

finansowych na działania związku. Przyszłość związku będzie uzależniona od wzajemnego wsparcia, 
zrozumienia problemów i okoliczności charakterystycznych dla polskiego jeździeckiego oraz 
konsekwentnego wdrażania koniecznych zmian. Wyrażamy nadzieję, że członkowie zwyczajni PZJ , a 
w szczególności kadra szkoleniowa, zawodnicy oraz całe środowisko jeździeckie nie będą szczędzili sił 
i zaangażowania w podnoszeniu poziomu  polskiego jeździectwa sportowego i zdobywaniu miejsc 
medalowych na zawodach międzynarodowych oraz popularyzowaniu sportów jeździeckich wśród 
społeczeństwa. 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego : 
 
 
 
Prezes Zarządu     
 

 
Oskar Szrajer 
 
 
 
 

 

 
Wiceprezes Zarządu     
 

 
Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz 
 
 
 
 

 

 
Wiceprezes Zarządu     
 

 
Marcin Kamiński 
 
 
 
 

 

 
Członek Zarządu ds. sportu 
powszechnego   
 

 
Patrycja Kaczorowska 
 
 
 
 

 

 
Członek Zarządu ds. sportu 
wyczynowego    
 

 
Hubert Kierznowski 
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