
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 85. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz do ministra rolnictwa i rozwo-

ju wsi Krzysztofa Ardanowskiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

W związku z zapytaniami kierowanymi do mnie, jak i z pojawieniem się szeregu doniesień medialnych, 

które zawierają niejasne wyjaśnienia publikowane przez Polski Związek Jeździecki w zakresie procesu zdo-

bywania kwalifikacji drużynowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. przez zawodników kadry naro-

dowej w dyscyplinie skoki przez przeszkody oraz finansowania startów zawodników kadry ze środków po-

chodzących z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o przekazanie następujących informacji. 

1. Jaka była wysokość środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do Polskiego Związ-

ku Jeździeckiego z tytułu udziału (drużynowo) członków kadry narodowej seniorów w zawodach kwalifika-

cyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. do dnia 12 września 2019 r.? 

2. Jaka była procedura formalnoprawna na poszczególnych etapach zatwierdzania startów drużynowo 

członków kadry narodowej w dyscyplinie skoki przez przeszkody w zawodach kwalifikacyjnych do Igrzysk 

Olimpijskich w Tokio w 2020 r. ze strony władz Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Ministerstwa Sportu 

i Turystyki? 

3. Jak wyglądał proces wydawania przez powiatowych lekarzy weterynarii zgód dotyczących startów po-

szczególnych zawodników kadry narodowej, którzy mieli wziąć udział zarówno w zawodach CSIO5* w So-

pocie w dniach 13–16 czerwca 2019 r., jak i w zawodach CSIO2* w Moskwie w dniach 27–30 czerwca 

2019 r.? 

4. Z jakiego powodu pan W. W. nie uzyskał zgody powiatowego lekarza weterynarii na udział w zawo-

dach CSIO2* w Moskwie w dniach 27–30 czerwca 2019 r., podczas gdy pozostali zawodnicy startujący w 

zawodach w Sopocie i planujący starty w zawodach w Moskwie otrzymali takie zgody od innych (zgodnie z 

właściwością terenową) powiatowych lekarzy weterynarii? 

5. Czy pobyt pana Jana Sołtysiaka – prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego – w Moskwie w kwietniu 

2019 r., mający na celu uzgodnienie kwestii formalnych udziału polskiej drużyny skoczków w zawodach 

CSIO2* w Moskwie w dniach 27–30 czerwca 2019 r., był finansowany z budżetu MSiT i czy Ministerstwo 

Sportu i Turystyki było poinformowane o konieczności odbycia przez konie, które miały wziąć udział w za-

wodach w Moskwie, 2-tygodniowej kwarantanny, co formalnie wykluczało udział zawodników w zawodach 

CSIO5* w Sopocie w dniach 13–16 czerwca 2019 r.? 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 
 


