
Sprawozdanie z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 

Jeździeckiego z dnia 14 września 2022 roku w Warszawie 

 

14 września 2022 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się Walny Sprawozdawczy 

Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego. Na zjazd przybyło 56 delegatów mających czynne 

prawo wyborcze. Zjazd otworzył Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Pan Oskar Szrajer. Na 

początku zjazdu upamiętniliśmy pamięć zmarłych działaczy i osób związanych z jeździectwem Pana 

Wiesława Hartmana i Pana Zbigniewa Kaczorowskiego minutą ciszy. Następnie został wybrany 

przewodniczący zjazdu. Na przewodniczącego zjazdu była tylko jedna kandydatura Pana Szymona 

Taranta, został On wybrany 44 głosami. Następnie wybraliśmy wiceprzewodniczącego zjazdu.  

Były dwie kandydatury. Wybraliśmy Pana Jacka Turczyńskiego.  

Następnym punktem był wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, minimum trzy osoby, komisja 

została wybrana 53 głosami, a na jej czele stanęła Pani Bogna Sąsiadek. 

Zostały zgłoszone uwagi do porządku obrad, żeby wykreślić dwa punkty, dokładnie punkt 15. 

Powołanie Komisji Jeździectwa Powszechnego i punkt 16. Powołanie komisji Dobrostanu Koni, punkty 

te zostały wykreślone z porządku obrad, ponieważ leży to w kompetencji Zarządu Polskiego Związku 

Jeździeckiego.  

Został zmieniony porządek obrad został dodany punkt 7a) Wniosek o zatwierdzenie postanowienia 

kapituły o przyznanie Wielkiej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego oraz punkt 

12a) dyskusja nad sprawozdaniami.  

Nowy porządek obrad został wybrany 54 głosami. Później zatwierdziliśmy Regulamin Obrad Zjazdu, za 

było 56 delegatów.  

Jacek Świgoń prezes kapituły odznaczeń zabrał głos w sprawie przyznania Wielkiej Honorowej Odznaki 

Polskiego Związku Jeździeckiego Panu Jackowi Wisłockiemu 48 delegatów było za przyznaniem 

odznaki. Druga kandydatura dotyczyła Pana Krzysztofa Tomaszewskiego, 53 delegatów była za 

przyznaniem odznaki.  

Następnym krokiem był wybór komisji Uchwał i Wniosków, Marta Stołowska, Kinga Traczyńska, 

Dominika Kraśko, zostały wybrane jednogłośnie.  

Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Pan Oskar Szrajer w sprawie 

sprawozdania Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego za działalność Związku za rok 2021. Później 

Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego omówił sprawozdanie finansowe za rok 2021. Podczas 

omówienia sprawozdania finansowego nastąpiła dyskusja na temat wydatków w Polskim Związku 

Jeździeckim. Głos zabrała Pani Patrycja Kaczorowska, członek zarządu, która omówiła dokładnie 

wydatki Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. Po tych wystąpieniach, głosowaliśmy za 

zatwierdzeniem sprawozdawania z działalności związku i sprawozdanie finansowe za przyjęciem 

sprawozdań było 46 delegatów. Następnym punktem było przedłożenie Komisji Rewizyjnej Polskiego 

Związku Jeździeckiego sprawozdania z działalności oraz przeprowadzonych kontroli w 2021 roku. 

Sprawozdanie zostało przedstawione bardzo merytorycznie przez Pana Michała Pilkiewicza, wszystkie 

sprawozdania są dostępne na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego. Następnym punktem było 

przedłożenie przez Sąd Dyscyplinarny sprawozdania z działalności w roku 2021, nie było 

przewodniczącego sądu dyscyplinarnego pana Waldemara Pakulskiego. Następnym krokiem było 

przedłożenie przez Rzecznika Dyscyplinarnego sprawozdania z działalności w roku 2021. Po 



przedłożeniach sprawozdań z działalności komisji nastąpiła dyskusja na temat sprawozdań. Była 

ożywiona dyskusja na temat badań antydopingowych i wzrost kosztów badań antydopingowych na 

zawodach. Hubert Kierznowski wypowiedział się na temat antydopingu, mówił, że musimy rozwiązać 

sprawę dotycząca antydopingu, ponieważ jest to ważna kwestia, która może w przyszłości być 

znacząca. Dr Urbański, który zajmuje się pobieraniem próbek do badań antydopingowych zabrał głos i 

przedstawił Nam jak obecnie wygląda sytuacja. Gorąca dyskusja na temat szkoleń, odznak jeżdżę 

konno. Dyskusja na temat paraujeżdzenia. Kolejnym punktem obrad było powołanie Komisji 

Statutowej. Głos zabrał Prezes Związku Jeździeckiego, Pan Oskar Szrajer zabrał głos, gdzie wystąpił o 

zmianę tego punktów o zobowiązanie zarządu do powołania Komisji Statutowej, ale według przepisów 

to delegaci mają wybrać komisje spośród siebie. Do Komisji Statutowej zostali zgłoszeni: 

Jacek Turczyński  

Michał Pilkiewicz  

Piotr Jacek Tokarski  

Skład komisji został wybrany 50 głosami.  

Następnym punktem było przedłożenie przez Komisję do spraw przeredagowania Strategii PZJ 

wyników jej pracy. Głos w tej sprawie zabrał Pan Zbigniew Krasowski przewodniczący komisji, który 

przedstawił najważniejsze punkty strategii. Komisja przygotowała 6 uchwał do przegłosowania przez 

Zjazd. Następnym krokiem było głosowanie za odwołaniem Komisji do spraw przeredagowania 

Strategii Polskiego Związku Jeździeckiego. Komisja głosami delegatów została odwołana. Następnym 

punktem były wolne głosy i wnioski. 

1. Pierwszym wnioskiem był wniosek O stworzenie programu, który by sprawdzał osoby, które 

zgłaszają się na zawody, by mogły się zgłaszać tylko osoby, które spełniają wymagania do zgłoszenia 

się na zawody. Wniosek przeszedł 28 głosami  

2. Drugi wniosek dotyczył zobowiązania zarządu o likwidacji KKS, czyli Kolegium Koordynatorów 

Szkolenia i przekazania kompetencji Panu Maćkowi Wojciechowskiem, który został wybrany na szefa 

wyszkolenia w Polskim Związku Jeździeckim. Takie kwestie nie leżą w kompetencji zjazdu, ale zarządu.  

3. Trzeci wniosek dotyczył zmian w przepisach, żeby mail mógłby być dokumentem potwierdzającym 

zmianę barwę klubową lub jej nie potwierdzającym, mail nie może być dokumentem prawnym bez 

podpisu kwalifikowanego.  

4. Czwarty wniosek dotyczyły zobligowania Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego do przedstawienia 

na następnym zjeździe delegatów kosztów ponoszonych na każdego członka zarządu i wszystkich 

komisji. Wniosek nie przeszedł.   

5. Piąty wniosek dotyczył zobligowania zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego do wysyłania pocztu 

honorowego Polskiego Związku Jeździeckiego na uroczystości pogrzebowe osób zasłużonych dla 

jeździectwa. Nie głosowaliśmy tego wniosku, ponieważ budził wiele wątpliwości, zarząd stwierdził, ze 

będzie starał się wysyłać taki poczet na uroczystości pogrzebowe osób zasłużonych dla jeździectwa.  

6. Szósty wniosek dotyczył zmiany finansowania zarządu, żeby nie działali pro bono, tylko mieli stałe 

wynagrodzenie i byli rozliczani ze swojej działalności. Nie głosowaliśmy tego wniosku, ponieważ 

komisja rewizyjna ustala pensje.  

Zjazd został zamknięty przez przewodniczącego zjazdu Pana Szymona Taranta.  



Nasze województwo było reprezentowane przez dwóch delegatów Dagmarę Kaczmarczyk i Pana 

Krzysztofa Ferensteina. Na zjazd nie przybyło dwóch delegatów Naszego województwa Pan Lucjan 

Tarnowski i Pan Tomasz Burzyński.  

 

Sprawozdanie zostało stworzone przez Dagmarę Kaczmarczyk delegata Warmińsko Mazurskiego 

Związku Jeździeckiego na zjazdy Polskiego Związku Jeździeckiego. 


