
 

Sprawozdanie 

Komisji Polskiego Związku Jeździeckiego 

ds. przeredagowania „Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2019-2022” 

za okres od 16 września 2020r. do 16 sierpnia  2022 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.  

Sprawozdanie jest drugim dokumentem sprawozdawczym z prac Komisji PZJ.  

Komisja w 2021 roku,  na walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy  Delegatów PZJ,  

przygotowała  Projekt Strategii PZJ, który został  wycofany z porządku obrad   i  nie  

przedstawiony Delegatom  podczas Zjazdu w dniu 21 wrzenia 2021 r.  Komisja uznaje, 

że zakończenie pracy komisji  powołanej na zjeździe w dniu 16 września 2020 r.  kończy 

się  uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów po decyzji dotyczącej opracowanego 

dokumentu „Strategia Rozwoju Polskiego Jeździectwa 2022-2025”.   

 

2. 
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, Marcin Jońca 

– członkowie Komisji.   Komisja jednogłośnie zaprosiła do współpracy  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. 

 

3.  

W okresie sprawozdawczym  Komisja  pracowała podczas 17 zdalnych posiedzeń w okresie 

do 21 września 2021roku, oraz podczas zdalnych posiedzeń w roku 2022:  10 stycznia, 2 

maja, 9 maja,  30 maja i 16 sierpnia.  w okresie do Zjazdu w dniu 14 września 2022 r.   

 

4.  

Komisja w  pracach  uwzględniła przepisy ustawy o sporcie, Ustawy Prawo  o 

Stowarzyszeniach, Statut PZJ,   „Strategię Rozwoju Polskiego Jeździectwa  w latach 2019-

2022”, Kodeks Dobrego Zarządzania Polskich Związków Sportowych opracowanego przez 

Ministra Sportu i Turystyki, a także sytuację  po wycofaniu Projektu Strategii PZJ na Walnym 

Zjeździe w dniu  21 września 2021 r.  i uznała a za zasadne, aby przy przygotowaniu obecnej 

wersji strategii brać pod uwagę następujące elementy:  

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

b) przeredagować treści strategii tak aby stała się ona bardziej przejrzysta z czytelnym 

określeniem mierzalnych celów i osób odpowiedzialnych, 

c) uzupełnić strategię o uwagi członków PZJ i WZJ, 

d) uwzględnić zasady Kodeksu Dobrego Zarządzania PZS dla takiego dokumentu, 



e)  dostosować strategię do aktualnych wymogów czasowych i sytuacji PZJ jako 

Związku zobowiązanego do posiadania Strategii co  przekłada się na projekt 

obejmujący  lata  2022 -  2025.  

 

5. 

 Prace Komisji prowadzone były przy minimalnym zaangażowaniu Zarządu PZJ zarówno w 

okresie do Walnego zjazdu  w dniu 21 września 2021 r jak i w okresie ostatniego roku.   

Zarząd PZJ  nie przedstawiając uwag i opinii  dotyczących przedłożonego w tym celu w dniu 

31.05.2022 „Projektu Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa 2022-2025”, w ocenie 

Komisji, uznał że Walny Zjazd Delegatów PZJ  jest właściwym organem do oceny i przyjęcia  

Strategii PZJ.  

 

6. 

Przedstawiony projekt „Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa 2022-2025” zawiera zapisy i 

dane statystyczne, które  powinny być  coroczne weryfikowane w  ujęciu porównawczym,  

mając  za zadanie  pomoc w ocenie  Zarządu PZJ  jako organu wykonawczego Związku,   

właściwego do realizacji Strategii PZJ.  

 

7.  

Komisja na bazie zebranych uwag i dyskusji wnioskuje o przyjęcie na Walnym 

Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów w dniu 14.09.2022 r. uchwał związanych z 

zatwierdzeniem Strategii i realizacją zawartych w niej celów przedstawionych w załączniku 

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów PZJ  - wnioski formalne”. 

 

8. 

Członkowie Komisji składają podziękowanie wszystkim, którzy włączając się w 

przygotowywanie dokumentu przekazywali swoje uwagi do Komisji. 

 

 

dnia 16 sierpnia  2022 r. 

z upoważnienia Komisji 

Przewodniczący Komisji PZJ ds. 

przeredagowania „Strategii Polskiego 

Jeździectwa na  lata 2019-2022”            

Zbigniew Krasowski   

 

 

 

 

 

 

 


