
 

1 

 

PROTOKÓŁ NR 15/Z/2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO  

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 r.   

 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie przy 

ul. Gilarskiej 5 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej też „PZJ”): 

 

1) Prezes Zarządu – Oskar Szrajer – obecny w siedzibie PZJ; 

2) Wiceprezes Zarządu – Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz - obecna w siedzibie PZJ;  

3) Wiceprezes Zarządu PZJ – Marcin Kamiński – za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość; 

4) Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Powszechnego – Patrycja Kaczorowska obecna 

w siedzibie PZJ; 

5) Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Wyczynowego – Hubert Kierznowski – za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Agenda spotkania została przesłana w drodze wiadomości elektronicznej przez p. Marcina 

Kamińskiego  w dniu 28 listopada 2022 r. 

 

Zebranie odbywało się w ramach poniższych punktów: 

 

Prezes Zarządu PZJ, p. Oskar Szrajer, o godzinie 10:15 otworzył Zebranie Zarządu PZJ, 

a następnie stwierdził, że zebranie zostało zwołane w sposób prawidłowy i w związku 

z powyższym Zarząd może obradować i podejmować prawnie wiążące uchwały.  
 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, co do trybu zwołania posiedzenia Zarządu. 

 

 

1. Omówienie i zatwierdzenie zakresu obowiązków dla Kierownika Wyszkolenia PZJ. 

Podjęcie uchwały w przedmiocie ogłoszenia konkursu na Kierownika Wyszkolenia PZJ. 

 

Zarząd postanowił  opracować zakres zadań i wymagań dla przyszłego kierownika szkolenia pod kątem 

wymagań konkursowych. 

 

2. Zgrupowania preselekcyjne. 

 

Zostali zaakceptowani 24 zawodnicy, z których 23 potwierdziło udział. W dniu 28.11.2022 r. zgłosiły 

się 3 osoby w WZJ Śląsk, z których jedna osoba została zaakceptowana. Zarząd postanowił 

o przeprowadzeniu ankiet na zgrupowaniu o dorobku zawodników pod kątem osiągnięć i posiadanych 

koni.  

 

 

3. Przebudowanie Działu Sportowego PZJ. 

 

Dyskusja na temat personalnych zmian w dziale sportu w związku z połączeniem kompetencji 

kierownika wyszkolenia i planowanych działań rekrutacyjnych.  

 

4. Sport powszechny – akcja informacyjna ws. antydopingu, wdrożenia testów na odznaki, 

kontrola na egzaminach na odznaki oraz proponowane zmiany w przepisach. 
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Została podjęta decyzja o przygotowaniu szkoleń i spotkań na Cavaliada Poznań.  

 

5. Budżet 2023 – projektowane działania. 

 

Zostaną w najbliższym  okresie zebrane: 

 

1. Plany wydatkowe od trenerów; 

2. Budżety Polskiej Ligii Jeździeckiej oraz przejętego Pucharu WKKW 

3. Planowane wydatki na budżet marketingowy; 

4. Budżetowanie wydarzeń na 2023 r.  

 

Członkowie zarządu zobowiązali się do przesłania planów budżetowych/ działania do połowy grudnia 

2022 r., celem dalszej dyskusji nad budżetem.  

 

 

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Dyrektorowi Zarządzającemu (Dyrektorowi 

Biura) obowiązków Sekretarza Generalnego zawartych w Regulaminie Działania Zarządu PZJ. 

 

Punkt wycofany bez podjęcia uchwały.  

 

7. Zakresy i podział kompetencji w Zarządzie PZJ. 

  

Temat wycofany od dyskusji.  

 

8. Gala Polskiego Jeździectwa  

 

Zapadła decyzja o zorganizowaniu gali, na której zostaną wręczone nagrody roczne.  

 

9. Komunikacja działań PZJ z działem PR, omówienie wywiadu opublikowanego w Świecie 

Koni.  

 

Omówienie  komunikacji PZJ ze światem zewnętrznym za pośrednictwem służb PR.  

 

p. Patrycja Kaczorowska oraz p. Kaja  Koczurowska-Wawrzkiewicz zawnioskowały o anulowanie 

uchwały nr U/3548/11/E/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. o odwołaniu p. ******* *******.  

 

Uchwała NR U/3565/11/Z/2022 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU 

 

w przedmiocie anulowania uchwały elektronicznej nr U/3548/11/E/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. 

dotyczącej odwołania p. ******* ******* 

 

§ 1 Zarząd postanawia anulować uchwałę elektroniczną Zarządu nr U/3548/11/E/2022 z dnia 

4 listopada 2022 r. dotyczącą odwołania p. ******* *******. 

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

Liczba obecnych Członków Zarządu PZJ: 5 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 2 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
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10. Ocena pracy Dyrektora Zarządzającego (Dyrektora Biura) PZJ po okresie 3,5 miesiąca 

pełnienia funkcji. 

 

Przedstawienie oceny pracy Dyrektora Zarządzającego przez Prezesa PZJ.  

 

11. Omówienie relacji z właścicielami koni i umowy-  uwagi po Cavaliadzie 

 

Omówienie kierunków współpracy PZJ z właścicielami zwierząt pod kątem wniosków środowiska.  

 

Omówienie stanowiska Paryż 2024 na Cavaliada Poznań. 

 

12. Omówienie aktualnego stanu sprawy rozwiązania współpracy i rozliczenia z byłym 

sekretarzem generalnym.  

 

P. Marcin Kamiński  podjął kontakt z sekretarzem generalnym, nie zostały poczynione ustalenia 

wiążące w zakresie sprawdzenia komputera.  

 

13. Omówienie sprawy p. ********* ******* oraz kwestii polityki antydopingowej.  

 

Uchwała NR U/3566/11/Z/2022 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU 

 

w przedmiocie anulowania uchwały nr U/3555/10/Z/2022 z dnia 18.10.2022 r. dotyczącej zwrotu 

medalu dla p.  ********* ******* 

 

§ 1 Zarząd postanawia anulować uchwałę Zarządu nr U/3555/11/Z/2022 z dnia 18 października 2022 r. 

dotyczącą zwrotu medalu i nagrody dla p.  ********* *******. 

 

 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

Liczba obecnych Członków Zarządu PZJ: 5 

Liczba głosów „za”: 5 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

 

Uchwała NR U/3567/11/Z/2022 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU 

 

w przedmiocie publikacji listy koni oraz zawodników, u których stwierdzono substancje dopingowe 

lub niedozwolone na wzór listy publikowanej przez FEI 

 

§ 1 Zarząd postanawia publikować listy koni oraz zawodników, u których stwierdzono substancje 

dopingowe lub niedozwolone na wzór listy publikowanej przez FEI. 

 

 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
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Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

Liczba obecnych Członków Zarządu PZJ: 5 

Liczba głosów „za”: 5 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

14. Omówienie korespondencji e-mail z zapytaniem do Zarządu od Komisji Rewizyjnej 

 

Zarząd udzieli odpowiedzi na zapytania Komisji.  

 

15.  Omówienie listy uchwał, które podjęte zostały elektronicznie 

 

 

W ramach niniejszego  punktu porządku obrad przekazana została informacja o uchwałach podjętych 

w drodze głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, pomiędzy zebraniami 

Zarządu od dnia 18 października 2022 r. do dnia 28 listopada 2022 roku. Podjęte zostały następujące 

uchwały: 

 

1. Uchwała Nr U/3546/10/E/2022 z dnia 21 października 2022 r. 

 

„Zarząd PZJ niniejszym postanawia zatwierdzić organizację Mistrzostw Polski w Woltyżerce 

w Radzionkowie przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „LIDER” w terminie 25-27 

listopada 2022 r.” 

 

Głosowanie „za”: 5 głosów, „przeciw”: 0 głosów, „wstrzymujących się”: 0 głosów. 

 

2. Uchwała nr U/3547/10/E/2022 z dnia 26 października 2022 r. 

 

„Po rozpoznaniu wniosku Komisji Woltyżerki przy PZJ, wyrazić zgodę na rozegranie Mistrzostw 

Polski w Woltyżerce, zaplanowane w Radzionkowie w terminie 25-27 listopada 2022 r., bez udziału 

Szefa Komisarzy.” 

 

Głosowanie „za”: 4 głosy, „przeciw”: 0 głosów, „wstrzymujących się”: 0 głosów. 

1 głos nieważny - Pan Hubert Kierzkowski zagłosował po upływie 24 godzin od zarządzenia 

głosowania nad uchwałą. 

 

3. Uchwała Nr U/3548/11/E/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. 

 

„Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego, dziękując za wykonaną pracę i realizację postawionych 

zadań postanowił odwołać Pana ******* ******* z funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. szkolenia.” 

 

Głosowanie „za”: 2 głosów, „przeciw”: 2 głosy, „wstrzymujących się”:0 głosów. Pani Kaja 

Koczurowska-Wawrzkiewicz nie brała udziału w głosowaniu. W związku z przeważającym głosem 

Prezesa PZJ, uchwała została przyjęta. 

 

4. Uchwała Nr U/3549/11/E/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. 

 

„Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego niniejszym postanawia . 

§ 1 Dokonać zmiany w Krajowym Regulaminie Rozgrywania Zawodów w Woltyżerce 

wprowadzającą kategorię dzieci do kategorii, w których rozgrywane są Mistrzostwa Polski. 



 

5 

 

§ 2 Znowelizowany tekst Krajowego Regulaminy Rozgrywania Zawodów w Woltyżerce stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.” 

 

Głosowanie „za”: 3 głosów, „przeciw”: 0 głosów, „wstrzymujących się”: 0 głosów. 

Pani Patrycja Kaczorowska oraz Pan Marcin Kamiński nie oddali głosów w wyznaczonym terminie 

głosowania nad wskazaną uchwałą. 

 

5. Uchwała Nr U/3550/11/E/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. 

 

„Po rozpoznaniu wniosków Komisji konkurencji przy PZJ, Zarząd postanowił, że konferencje 

konkurencji mogą zostać zorganizowane w okresie do 31 stycznia 2023 r. włącznie.” 

 

Głosowanie „za”: 4 głosy, „przeciw”: 0 głosów, „wstrzymujących się”: 0 głosów. 

1 głos nieważny - Pani Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz nie oddała głosu we wskazanym terminie 

nad wskazaną uchwałą. 

 

16. Omówienie wniosków Komisji Powożenia.  

 

17. Wniosek o organizację MP Amatorów przez KJ Skarb Kozienice. 

 

Zarząd zadeklarował wyrażenie zgody na organizację MP Amatorów przez KJ Skarb Kozienice pod 

warunkiem przedstawienia regulaminów zawodów  do akceptacji.  

 

18.  Wniosek Becker Sport o niekaranie za zmianę terminu zawodów. 

 

Zarząd wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów bez wymierzenia kary.  

 

19. Weryfikacja listy odznak.  

 

Omówienie tematu weryfikacji i wyszukiwarki odznak oraz stanu prac PZJ w tym zakresie.  

 

20. Korespondencja z PKOI ws. Paryż 2024. 

 

P. Marcin Kamiński zobowiązał się do podjęcia kontaktu z PKOI ws. Paryż 2024.  

 

21. Wniosek do Ministerstwa Sportu ws. sportu powszechnego o dofinansowanie. 

 

P. Patrycja Kaczorowska zobowiązała się do analizy i przygotowania wniosku o dofinansowanie do 

Ministerstwa Sportu.  

 

22. Wniosek Klubu Jeździeckiego w Dąbrówce Małej ws. zgłoszenia po terminie zmiany zawodów 

międzynarodowych na zawody ogólnopolskie. 

 

Zarząd wyraził zgodę bez obciążania karami.  

 

23. Ustawa o identyfikacji zwierząt.  

 

Zarząd zdecydował o zleceniu przygotowania analizy prawnej zmian ustawowych.  

 

24. Przystąpienie do międzynarodowego stowarzyszenia luzaków (IGA) 

 

Temat został przedstawiony przez p. Kaję Koczurowską -Wawrzkiewicz 

 

 



 

6 

 

Uchwała NR U/3568/11/Z/2022 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU 

 

w przedmiocie przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzaków (IGA) 

 

§ 1 Zarząd postanawia przystąpić do Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzaków (IGA) jako podmiot 

wspierający.  

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

Liczba obecnych Członków Zarządu PZJ: 5 

Liczba głosów „za”: 5 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

25. Przesyłanie wyników zawodów w formie elektronicznej.  

 

Omówienie tematu przez p. Marcina Kamińskiego.  

 

Uchwała NR U/3569/11/Z/2022 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU 

 

w przedmiocie nałożenia obowiązku na organizatorów zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych 

do przesłania do PZJ wyników zawodów w formie elektronicznej edytowalnej od 1 stycznia 2023 r. 

 

§ 1 W odpowiedzi na liczne postulaty właścicieli koni, zawodników oraz osób oficjalnych 

Zarząd postanawia zobowiązać organizatorów zawodów ogólnopolskich, mistrzowskich 

i międzynarodowych wpisanych do kalendarza centralnego PZJ do przesłania wyników 

zawodów odbywających się od 1 stycznia 2023 roku w formie elektronicznej i edytowalnej. 

 

Tworzona  przez PZJ baza wyników sportowych będzie wykorzystywana do prowadzenia 

statystyk, zestawień  i rankingów dla poszczególnych konkurencji jeździeckich.   

 

Przesłane pliki powinny być przesłane do biura PZJ na adres wyniki@pzj.pl nie później niż na 

drugi dzień roboczy po zakończeniu zawodów w formacie .xml zgodnym z wzorem pliku FEI 

dla danej konkurencji jeździeckiej.    

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 

Liczba obecnych Członków Zarządu PZJ: 5 

Liczba głosów „za”: 5 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 
Pan Oskar Szrajer - Prezes Zarządu o godzinie 15.40 zamknął Zebranie Zarządu PZJ. Na tym 

posiedzenie zostało zakończone.  
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Protokół podpisali:  

 

 

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  ___________________ 

 

 


