
 
Protokół nr 2/Z/2019 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego 
 

we Wrocławiu w dniu 19. 02. 2019 r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
Jan Sołtysiak, Iwona Macieja i Bogdan Kuchejda, Marta Polaczek-Bigaj i Oskar Szrajer. 
 
Zebranie prowadził: Jan Sołtysiak. 
 
Protokołował: Łukasz Jankowski. 
 
Początek –. godzina 11.00    Zakończenie –godzina 18.00 
 
 
W okresie od poprzedniego zebrania Zarząd głosował następujące uchwały w trybie elektronicznym za 
pośrednictwem poczty e-mail: 

 
 

I. Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2321/2/E/2019 - Odwołanie xxxxxxxxxxxxxx od decyzji 
Kolegium Sędziów PZJ 
 
Zarząd PZJ zatwierdza odwołanie ( w załączeniu)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od decyzji Kolegium Sędziów PZJ 
przyjętej uchwałą nr 07/01/2019/S z dnia 31.01.2019 r.. 
 

 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
W dniu 19. 02. 2019 r. Zarząd PZJ podjął następujące decyzje i przyjął następujące uchwały: 
 

 
 
I. OSSM Drzonków. 

 

Uchwała nr U/2322/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza na 2019 rok kwotę dofinansowania dla OSSM Drzonków w wysokości 50 000 
PLN. 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

II. Konkurs na Przewodniczącego Komisji SRK. 

 

Uchwała nr U/2323/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ powołuje na Przewodniczącego Komisji SRK Panią Barbarę Rygoł. 
 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący). 

 
 
III. Wniosek KO Kliczków. 

 

Uchwała nr U/2324/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza zgodę na organizację w dniach 29-31 sierpnia 2019 roku 
Międzynarodowych Zawodów w Sportowych Rajdach Konnych, Mistrzostw Polski Młodych 
Koni, Mistrzostw Polski Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów, Zawodów Ogólnopolskich i 
Zawodów Regionalnych w SRK przez KO Zamek Kliczków. Zarząd zwalnia KO Kliczków 
zwalnia w 2019 roku z opłat dotyczących wpisu do kalendarza PZJ. 

        

Uchwała przyjęta (5 x za). 



 
IV. Reasumpcja uchwały. 

 

Uchwała nr U/2325/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zmienia następującą treść uchwały nr U/2075/12/Z/2018 z dnia 16.08.2018 r. 
 

Zarząd przyjmuje uchwałę o następującym brzmieniu: Płatnik faktury wystawionej przez Polski 
Związek Jeździecki z chwilą przekroczenia terminu jej płatności przenosi status dłużnika na 
podmioty, których poszczególne pozycje faktury dotyczą tj. między innymi na:  
organizatora zawodów kalendarza PZJ,  
organizatora egzaminu na odznaki jeździeckie,  
klub,  
osobę rejestrującą się i/lub wykupującą licencje PZJ/ FEI,  
właściciela konia, dla którego zlecona jest autoryzacja, przedłużenie lub wznowienie ważności 
jego paszportu PZJ /FEI, oraz dla którego dokonywana jest rejestracja i/lub wykupowana 
licencja,  
osobę, na którą dokonywana jest zmiana właściciela konia,   
osobę, której koń ma mieć zmienione imię 
osobę, której dotyczy zmiana barw klubowych, 
osobę czasowo przebywającą za granicą, której dotyczy pozwolenie roczne uprawniające do 
startów w zawodach krajowych za granicą, 
osobę, wobec której wymagane jest przez narodową federację wykupienie pozwolenia 
uprawniającego do wykupu licencji gościnnej na starty na zawodach krajowych za granicą, 
osobę – cudzoziemca czasowo przebywająca w Polsce, której dotyczy licencja roczna 
gościnna uprawniająca do startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce, 
osobę – cudzoziemca, której dotyczy licencja roczna gościnna jednorazowa uprawniająca do 
startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce, 
osobę, której dotyczy licencja gościnna jednorazowa lub licencja ogólnopolska jednorazowa w 
przypadku wykupywania tych licencji w biurze PZJ. 
 
W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia to status dłużnika jest przeniesiony na osobę 
sprawująca władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego. 
 
Dane płatnika do faktury i adres mailowy do korespondencji w celu przesłania faktury musi 
być podany do biura PZJ przez podmiot wnioskujący w sposób formalny (wypełnione odnośne 
rubryki w formularzu wniosku lub drogą mailową) i za prawidłowość danych płatnika oraz 
adresu mailowego, na który ma być przesłana faktura odpowiada podmiot wnioskujący. 
 
Status dłużnika oznacza:  
wstrzymanie zatwierdzania przez biuro PZJ propozycji zawodów kalendarza PZJ, 
wstrzymanie dokonywania zmian w Kalendarzu PZJ po jego zatwierdzeniu,  

             wstrzymanie wydawania przez biuro PZJ licencji klubom,  
wstrzymanie wydawania przez biuro PZJ wydawania licencji zawodnikom i koniom, 
wstrzymanie zgłaszania przez biuro PZJ zawodników na zawody międzynarodowe, 
wstrzymanie zgłaszania przez biuro PZJ koni na zawody międzynarodowe, których właściciele 
mają status dłużnika PZJ, 
wstrzymanie zatwierdzania następnych egzaminów na odznaki jeździeckie i kursów na 
stopnie szkoleniowe, 
zablokowanie do tej pory wydanych licencji zawodnika, konia, klubu, osoby oficjalnej, 
szkoleniowca i certyfikatu ośrodka. 
 
 

na treść:  
 

Zarząd przyjmuje uchwałę o następującym brzmieniu: Płatnik faktury wystawionej przez Polski 
Związek Jeździecki z chwilą przekroczenia terminu jej płatności przenosi status dłużnika na 
podmioty, których poszczególne pozycje faktury dotyczą tj. między innymi na:  
organizatora zawodów kalendarza PZJ,  
organizatora egzaminu na odznaki jeździeckie,  
klub,  



osobę rejestrującą się i/lub wykupującą licencje PZJ/ FEI,  
właściciela konia, dla którego zlecona jest autoryzacja, przedłużenie lub wznowienie ważności 
jego paszportu PZJ /FEI, oraz dla którego dokonywana jest rejestracja i/lub wykupowana 
licencja,  
osobę, na którą dokonywana jest zmiana właściciela konia,   
osobę, której koń ma mieć zmienione imię 
osobę, której dotyczy zmiana barw klubowych, 
osobę czasowo przebywającą za granicą, której dotyczy pozwolenie roczne uprawniające do 
startów w zawodach krajowych za granicą, 
osobę, wobec której wymagane jest przez narodową federację wykupienie pozwolenia 
uprawniającego do wykupu licencji gościnnej na starty na zawodach krajowych za granicą, 
osobę – cudzoziemca czasowo przebywająca w Polsce, której dotyczy licencja roczna 
gościnna uprawniająca do startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce, 
osobę – cudzoziemca, której dotyczy licencja roczna gościnna jednorazowa uprawniająca do 
startów w zawodach szczebla centralnego w Polsce, 
osobę, której dotyczy licencja gościnna jednorazowa lub licencja ogólnopolska jednorazowa w 
przypadku wykupywania tych licencji w biurze PZJ. 
 
W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia to status dłużnika jest przeniesiony na osobę 
sprawująca władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego. 
 
Dane płatnika do faktury i adres mailowy do korespondencji w celu przesłania faktury musi 
być podany do biura PZJ przez podmiot wnioskujący w sposób formalny (wypełnione odnośne 
rubryki w formularzu wniosku lub drogą mailową) i za prawidłowość danych płatnika oraz 
adresu mailowego, na który ma być przesłana faktura odpowiada podmiot wnioskujący. 

 
 
Status dłużnika oznacza:  
wstrzymanie zatwierdzania przez biuro PZJ propozycji zawodów kalendarza PZJ, 
wstrzymanie dokonywania zmian w Kalendarzu PZJ po jego zatwierdzeniu,  

            wstrzymanie wydawania przez biuro PZJ licencji klubom,  
wstrzymanie wydawania przez biuro PZJ wydawania licencji zawodnikom i koniom, 
wstrzymanie zgłaszania przez biuro PZJ zawodników na zawody międzynarodowe, 
wstrzymanie zgłaszania przez biuro PZJ koni na zawody międzynarodowe, których właściciele 
mają status dłużnika PZJ, 
wstrzymanie zatwierdzania następnych egzaminów na odznaki jeździeckie i kursów na 
stopnie szkoleniowe, 
zablokowanie do tej pory wydanych licencji zawodnika, konia, klubu, osoby oficjalnej, 
szkoleniowca i certyfikatu ośrodka. 
Zablokowanie każdej licencji poprzedzone jest mailem na adres wcześniej wskazany 
jako adres mailowy płatnika faktury.  
Mail informuje o braku płatności i wskazuje trzydniowy termin na jej ostateczne 
uregulowanie. 
W przypadku nieuregulowania płatności w tym okresie licencja zostaje usunięta, a 
osoba lub podmiot, której licencja dotyczyła staje się z tego powodu dłużnikiem PZJ. 
Status Dłużnika PZJ utrzymuje się do okresu uregulowania przedmiotowej zaległości, 
co nie powoduje przywrócenia licencji.  
Przywrócenie licencji następuje po ponownym wykupieniu danej licencji. 

 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
 
V. Regulamin A. 

 

Uchwała nr U/2326/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza Regulamin A - 2019 r. z załącznikami 1, 2, 3, 4 
i 6. 
 
 



Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos wstrzymujący). 

 
VI. Regulamin B. 

 

Uchwała nr U/2327/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza Regulamin B - 2019 r.. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
VII. Regulamin C. 

 

Uchwała nr U/2328/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza Regulamin C z załącznikami 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 
10.. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
VIII. Regulamin ASJ, Kwalifikatora WZJ i ASK. 

 

Uchwała nr U/2329/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza Regulamin Zdobywania Uprawnień Arbitra 
Stylu Jeźdźca, Kwalifikatora WZJ i Arbitra Stylu Konia. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 
IX. Zaktualizowane Sprawozdanie Delegata Sędziowskiego. 

 

Uchwała nr U/2330/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza zaktualizowane Sprawozdanie Delegata Sędziowskiego PZJ oraz skraca 
obowiązkowy termin jego przesłania przez Delegata Sędziowskiego do biura PZJ do 4 dni po 
zakończeniu zawodów. Nieprzesłanie sprawozdania spowoduje zawieszenie licencji sędziowskiej 
Delegata Sędziowskiego. 
 
Uchwała przyjęta (4 głosy x za i 1 głos wstrzymujący się). 

 
 
X. Odwołanie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Uchwała nr U/2331/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zwraca się do Kolegium Sędziów o formalne przedstawienie Zarządowi PZJ uzasadnienia 
dla podjętej decyzji przez Kolegium Sędziów w sprawie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Sprawa 
odwołania do Zarządu xxxxxxxxxxxxxxxxxx została przełożona na następne zebranie. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
XI. Odwołanie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Uchwała nr U/2332/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 



Zarząd PZJ zwraca się do Kolegium Sędziów o formalne przedstawienie Zarządowi PZJ uzasadnienia 
dla podjętej decyzji przez Kolegium Sędziów w sprawie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sprawa odwołania 
do Zarządu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx została przełożona na następne zebranie. 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 
XII. Odwołanie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Uchwała nr U/2333/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ nie zatwierdza odwołania xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od konieczności dokonania opłaty 
za niestawienie się na zawodach w Lesznie (ZO 16-18.11.2018 r.). 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 
 

XIII. Zakończenie organizacji HPP - B. 

 

Uchwała nr U/2334/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza zakończenie organizacji HPP – B w roku 2019. 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XIV. Halowe Mistrzostwa Polski - B. 

 

Uchwała nr U/2335/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza organizacje od roku 2020 Halowych Mistrzostw Polski Seniorów, Młodych 
Jeźdźców, Juniorów i Dzieci w Skokach przez Przeszkody. 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 

XV. Konkurs ofert na organizacje HMP-B. 

 

Uchwała nr U/2336/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza organizacje konkursu ofert na organizatora HMP w Skokach przez Przeszkody 
w 2020 roku i latach następnych. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

XVI. HMP Kuców i HMP Młodzików. 

 

Uchwała nr U/2337/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza organizacje od 2020 roku w ramach HPP DiM Halowych Mistrzostw Polski 
Kuców i Halowych Mistrzostw Polski Młodzików. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

 



XVII. Oferta ośrodka Baborówko. 

 

Uchwała nr U/2338/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza uzupełnioną o cennik ofertę ośrodka Baborówko na organizację zgrupowań 
Kadr Narodowych. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 

XVIII. Wniosek Radcy Prawnego PZJ. 

 

Uchwała nr U/2339/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza wniosek Radcy Prawnego PZJ o zmianę uchwały nr U/2237/18/Z/2018 z dnia 
27.12.2018 r., aby publikowane były na stronie internetowej PZJ protokoły z zebrań Zarządu po 
anonimizacji, a nie “sprawozdania z zebrań Zarządu” z uwagi na to, że jeden dokument nie powinien 
być określany dwoma nazwami.  
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
 

XIX. Wniosek p. Marcina Szczypiorskiego. 

 

Zarząd PZJ omówił wniosek p. Marcina Szczypiorskiego dotyczący „Spotkania Wspomnieniowego”. 
 
 

XX. Wniosek p. Wojciecha Piaseckiego. 

 

Zarząd PZJ omówił wniosek p. Wojciecha Piaseckiego dotyczący zakupu sprzętu sportowego. 
Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym i współpracy z nowymi partnerami 
wspierającymi Polski Związek Jeździecki, Zarząd przygotowuje zamówienie podstawowego sprzętu 
dla Kadry Narodowej związanego z reprezentacją kraju na imprezach rangi międzynarodowej i 
mistrzowskiej (m.in. stroje dla jeźdźców, derki, czapraki konkursowe dla koni). Pozostałe  wnioski 
dotyczące szerszego wyposażenia realizowane będę w miarę pozyskania kolejnych środków 
sponsorskich. 
 
 
 

XXI. Opłata rejestracyjna dla szkoleniowców PZJ. 

 

Uchwała nr U/2340/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza wprowadzenie opłaty rejestracyjnej dla szkoleniowców. Osoby wstępujące w 
po raz pierwszy poczet szkoleniowców PZJ będą zobowiązani do opłaty rejestracyjnej w wysokości 
200 zł. Opłata rejestracyjna będzie również obowiązywać po przerwie w posiadaniu licencji 
szkoleniowca PZJ wynoszącej co najmniej 3 lata. W przypadku ukończenia przez szkoleniowca kursu 
organizowanego przez PZJ – będzie on zwolniony opłaty rejestracyjnej. 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XXII. Finał CEL. 

 

Uchwała nr U/2341/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza rozegranie Finału Ligii Centralnej Europy w sezonie 2019/2020 w Warszawie. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

http://m.in/


 

 

 

XXIII. Przepisy B. 

 

Uchwała nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 
 

Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza ostateczną 
wersję Przepisów w Konkurencji Skoki Przez Przeszkody. 
 
 
Uchwała przyjęta (3 głosy x za, 1 głos przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 

 

XXIV. Zdjęcia. 

 

Uchwała nr U/2343/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę egzekwująca przysyłanie do PZJ przez organizatorów zawodów 
Kalendarza PZJ na adres mailowy zdjecia@pzj.pl minimum 3 zdjęć z podaniem autorów tych zdjęć z 
każdego dnia zawodów w czasie rzeczywistym dotyczących najważniejszego konkursu dnia. Zdjęcia 
mają obrazować przebieg czołowego zawodnika lub dekoracje konkursu. Zdjęcia są niezbędne do FB 
PZJ i prezentacji dla MSiT podsumowujących wykonanie zadań związanych z umowami dotacyjnymi. 
Zarząd PZJ ustanawia następujące sankcje dla organizatora za nieprzesłanie zdjęć: wstrzymanie 
procedowania kolejnych propozycji dotyczących danego organizatora i nierozpatrywanie wniosków do 
kalendarza PZJ i FEI w następnym roku. 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XXV. Sprawozdanie Weterynaryjne. 

 

Uchwała nr U/2344/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ wstępnie zatwierdza nowy wzór formularza Sprawozdania Weterynaryjnego z Zawodów 
Kalendarza PZJ. Ostateczne zatwierdzenie wzoru formularza Sprawozdania Weterynaryjnego z 
Zawodów Kalendarza PZJ nastąpi na następnym zebraniu Zarządu po konsultacji z Komisja 
Weterynaryjną. 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XXVI. Dostarczenie do biura PZJ Sprawozdania Weterynaryjnego. 

 

Uchwała nr U/2345/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ przyjmuje następującą uchwałę: Lekarz Weterynaryjny Zawodów Kalendarza PZJ jest 
odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 7 dni do biura PZJ drogą mailową Sprawozdanie 
Weterynaryjne.  
Zarząd PZJ postanawia, że w przypadku niedostarczenia do biura PZJ na adres mailowy pzj@pzj.pl 
Sprawozdania Weterynaryjnego z Zawodów Kalendarza PZJ podejmie wobec Lekarza 
Weterynaryjnego, na którym ciążył powyższy obowiązek decyzję o czasowym zawieszeniu licencji 
Lekarza Weterynarii PZJ lub karę umowną w wysokości 500 zł. 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

 

 

 

mailto:zdjecia@pzj.pl
mailto:pzj@pzj.pl


XXVII. Nowy Regulamin Dyscyplinarny. 

 

Uchwała nr U/2346/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 

 
W związku z decyzją MSiT w sprawie dotychczasowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ Zarząd 
PZJ zatwierdza powołanie Zespołu do Opracowani Nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ w 
składzie: Rzecznik Dyscyplinarny PZJ - Pan Tomasz Jaworski, Przewodniczący Sądu 
Dyscyplinarnego PZJ – Pan Waldemar Pakulski i Radca Prawny PZJ – Pan Dariusz Łuczak.  Zespół 
opracuje nowy Regulamin Dyscyplinarny PZJ, który przedstawi do zatwierdzenia na Walnym 
Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów PZJ w 2019 roku. 
Zarząd PZJ wnioskuje, aby Nowy Regulamin Dyscyplinarny przyjął zasadę, że organ orzekający w 
postępowaniu dyscyplinarnym jest oddzielony funkcjonalnie od organu prowadzącego dochodzenie w 
sprawie dyscyplinarnej. W związku z tym nowy Regulamin Dyscyplinarny powinien usankcjonować 
powołanie Komisji Dyscyplinarnej, która by odpowiadała za ocenę dowodów w sprawie i orzekała w 
sprawie. Rolą Rzecznika Dyscyplinarnego byłoby prowadzenie postępowania wyjaśniającego w 
sprawie i przedstawianie dowodów w sprawie Komisji Dyscyplinarnej. Drugą Instancją od orzeczeń 
Komisji Dyscyplinarnej pozostaje Sąd Dyscyplinarny.  
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XXVIII. Powołanie Kadry Narodowej A. 

 

Uchwała nr U/2347/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza powołanie następujących par do Kadry Narodowej A : 
 

    
Lp.  KATEGORIA  NAZWISKO  IMIĘ KONIE 

1. SENIORZY Milczarek Katarzyna DŻEKO 

3. MŁODZI JEŹDŹCY Kowalska Małgorzata RAIKANO'S SON 

4. MŁODZI JEŹDŹCY Terlecka Michalina SULEYKEN  

5. JUNIORZY  Pachulska Alicja BENTAMO 2 

6. JUNIORZY Rogowska Julia DA CAPO 

8. JUNIORZY NA KUCACH Bierieżnow Tatiana GLUCKSPILZ 

9. JUNIORZY NA KUCACH Golubińska Ewa 
LEUNS VELD'S WINSTON, DELICIOUS 
PP 

 
 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 

XXIX. Powołanie Kadry Narodowej B. 

 

Uchwała nr U/2348/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. 
 

Zarząd PZJ zatwierdza powołanie następujących par do Kadry Narodowej B: 
 

 

     Lp.  KATEGORIA  NAZWISKO  IMIĘ KONIE 

1. SENIORZY BOBIK JAN FARMER 

2. SENIORZY KAŹMIERCZAK MICHAŁ STOKKORADO 

3. SENIORZY LUDWICZAK KRZYSZTOF NORDWIND, SANDRA BLUE 

4. SENIORZY OPŁATEK ANDRZEJ STALANDO 2, STAKATTAN, EL CAMP 



5. SENIORZY WECHTA MAKSYMILIAN QUINCHELLA, NUMBER ONE 

6. SENIORZY WOJCIANIEC WOJCIECH NACCORD MELLONI, CHINTABLUE, CASSIO MELLONI 

7. SENIORZY SKRZYCZYŃSKI JAROSŁAW CHACCLANA, JERICO, BE HAPPY 

8. MŁODZI JEŹDŹCY Grundkowska Monika DHANA 

9. MŁODZI JEŹDŹCY Grzegorzewski Adam TORPEDO DES FORETS 

10. JUNIORZY Bado Gabriela ELWICA DN 

11. JUNIORZY Baehr Maria LA DAME BLANCHE L, LA STRADA L 

12. JUNIORZY Barańska Laura CEDETIA VDL 

13. JUNIORZY Barański Mikołaj KILPATRICK ROYAL, CEREMBER ME M 

14. JUNIORZY Bedyńska Wiktoria CLARENCE S 

15. JUNIORZY Dobkowska Milena 2ALVO 

16. JUNIORZY Kierznowska Aleksandra  Denver 

17. JUNIORZY Lehmann Dalia CASANOVA 

18. JUNIORZY Lewicki Filip  CORRADO X, MAROS 6 

19. JUNIORZY Stefańska Natalia DYLLANO, EXIT REMO 

20. JUNIORZY Suska Juliana HASSAN VAN DE WITTEMOERE, TOKAJER 8, CHARLIC BOY 

21. JUNIORZY Wawrzyniak Pola DIMPLE 

26. DZIECI Brańka-Borja Maria REFLECTION 

27. DZIECI Jabłońska Julia TALOUSIMONICA, CONNRUBINA, CAHIR, COLUMBIA 

28. DZIECI  Jannasz  Wiktoria PORTOS, CLICQUOT, PHENIX 

29. DZIECI Kłapińska Laura SANTIAGO, CARTIER 

30. DZIECI Kucharska Zuzanna VULKANA 6, KISSIMMEE, CLINTENDO 

31. DZIECI  Kozioł Klara ROCKY 

32. DZIECI Marchwicka Maja SZAFIR M 

33. DZIECI Pietrzak  Daria SONATA W, MONSUN 

34. DZIECI Zawadzka Eliza ESCALONA 

 
 
Uchwała przyjęta (5 x za). 

 
Na tym posiedzenie Zarządu w dniu 19.02.2019 roku zakończono. 

 
 
Podpisy zatwierdzające treść protokołu: 
 
 
 
Jan Sołtysiak                                     Prezes PZJ 
 
 
 
Iwona Maciejak                                 Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Organizacyjnych 
 
 
 
Marta Polaczek-Bigaj                        Wiceprezes Zarządu PZJ ds. Szkoleniowych 
 
 
 
Oskar Szrajer                                    Członek Zarządu PZJ ds. Sportu Młodzieżowego 

  
 
 

Bogdan Kuchejda                              Członek Zarządu PZJ ds. Sportu 


