
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU MZJ W DNIU 12.03.2018

1. LISTA OBECNOŚCI:

Marta Polaczek – Bigaj
Jagoda Turczyńska
Jacek Sas – Wisłocki
Jacek Wodyński
Michał Ziębicki
Katarzyna Romanko

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:
Krzysztof Koziarowski

Obecni goście:
Anna Schoen-Pyrek

Prezes Marta Polaczek-Bigaj otworzyła zebranie i powierzyła obowiązki protokolanta 
Jagodzie Turczyńskiej.

2.  Akcja 1% podatku dla nowego pokolenia koniarzy

W 2017 roku dzięki odpisowi 1% podatku na rzecz MZJ udao się pozyskać 1074,60 zł. 
Zarząd zgodnie z planem miał przeznaczyć te środki dla młodzieży. Zarząd zdecydował, by 
wesprzeć młodzików we wszystkich dyscyplinach poprzez organizację cyklu szkoleń z 
psychologiem sportu.

UCHWAŁA 194/03/2018
Zarząd MZJ podjął uchwałę o przeznaczeniu środków z akcji 1% podatku w wysokości 1074,60 zł 
na cykl szkoleń z psychologiem sportu da młodzików.

6 głosów za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

2.  Zwołanie WZ MZJ

W  związku  z  zatwierdzeniem  nowego  statutu  MZJ  do  zwołania  WZ  konieczne  jest
zorganizowanie  sali  mogącej  pomieścić  zwiększoną  ilość  delegatów.  Przed  zwołaniem  WZ
konieczne jest  powiadomienie klubów o ilości  przysługujących delegatów oraz uporządkowaniu
spraw związanych z zaległościami w opłacaniu składek członkowskich.

Uchwała o zwołaniu WZ zostanie podjęta po znalezieniu stosownego lokalu.

UCHWAŁA 195/03/2018
Zarząd MZJ podjął uchwałę o powiadomieniu członków MZJ o zaległościach w opłacaniu składek 
członkowskich z równoczesną prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
6 głosów za
0 przeciw
0 wstrzymujących się



3. Regulaminy Mistrzostw Małopolski

UCHWAŁA 196/03/2018
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu Mistrzostw Małopolski w ujeżdżeniu.
6 głosów za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

UCHWAŁA 197/03/2018
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu Mistrzostw Małopolski w skokach.
5 głosów za
0 przeciw
1 wstrzymujący się

UCHWAŁA 198/03/2018
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu Mistrzostw Małopolski w WKKW.
4 głosy za
0 przeciw
2 wstrzymujące się

UCHWAŁA 198/03/2018
Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu korekty regulaminu Rankingu MZJ w WKKW.
4 głosy za
0 przeciw
2 wstrzymujące się

Uzasadnienie: Korekta była konieczna ze względu na nowe klasy konkursów wprowadzonych przez 
FEI i PZJ, oraz nowy przelicznik punktów z próby ujeżdżenia.

4. Podział obowiązków członków Zarządu MZJ.

Zarząd w celu usunięcia wątpliwości co do zakresu obowiązków swoich członków podjął 
uchwałę o podziale obowiązków.

UCHWAŁA 200/03/2018
Zarząd  MZJ  na  podstawie  §  12.  pkt  1  Regulaminu  Pracy  Zarządu  Stowarzyszenia

Małopolski Związek Jeździecki  przyjął uchwałę o szczegółowym podziale obowiązków członków
Zarządu.

1.Prezes 
a) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez członków Zarządu
b) przydzielanie obowiązków z poza niniejszego podziału
c) wyznaczanie terminów wykonywania zadań
d) nadzór nad dokonywaniem płatności przez skarbnika
e) nadzór nad opiekunami dyscyplin w zakresie dysponowania środkami na kadrę
f) przygotowanie dokumentacji prezentowanej na WZ

2. V-ce prezes ds sportu
a) nadzór nad opiekunami dyscyplin



b) sporządzenie projektu kalendarza imprez 
c) opieka nad kalendarzem imprez
d) opieka nad dyscyplinami bez opiekuna w Zarządzie

3. V-ce prezes ds. organizacyjnych
a) nadzór nad pracą biura
b) nadzór nad stroną internetową, portalami społecznościowymi, informacjami drogą mailową

4. Skarbnik
a) nadzór nad finansami związku
b) nadzór nad pracą biura księgowego
c) dokonywanie płatności
d) sporządzenie projektu budżetu 
e) sprawozdanie z wykonania budżetu
f) sporządzanie projektu podziału nagród w MM i rankingach

5. Sekretarz
a) sporządzanie protokołów i uchwał
b) nadzór nad dokumentacją związku w KRS

6. Przewodniczący kolegium sędziów
a) organizacja szkoleń sędziowskich
b) awanse sędziowskie
c) obsady sędziowskie
d) przedstawianie informacji na temat sukcesów i awansów osób oficjalnych z Małopolski do 
publikacji w mediach MZJ
e) zatwierdzanie propozycji zawodów

7. Członek odpowiedzialny za sprawy szkoleń:
a) organizacja szkoleń licencyjnych
b) nadzór nad wykonywaniem szkoleń zatwierdzanych przez MZJ 
c) wizytacje ośrodków do certyfikacji PZJ

8. Opiekun dyscypliny:
a) prowadzenie kadry małopolski w swojej dyscyplinie
b) dysponowanie środkami przeznaczonymi na kadrę małopolski w swojej dyscyplinie
c) nadzór nad pucharem i rankingiem w swojej dyscyplinie
d) przedstawianie propozycji wyróżnień za osiągnięcia sportowe w swojej dyscyplinie
e) przedstawianie projektu regulaminu MM w swojej dyscyplinie
f) przedstawianie informacji na temat sukcesów zawodników z Małopolski do publikacji w mediach 
MZJ w swojej dyscyplinie
g) w miarę możliwości zasięganie opinii i konsultowanie spraw KM ze środowiskiem w danej 
dyscyplinie w tym z członkami 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.03.2018

5. Obsady sędziowskie
Sprawa obsad sędziowskich zostanie omówiona na kolejnym zebraniu.



6. Wolne wnioski

eOOM
Zarząd omówił sprawę nieporozumienia wynikłego w związku z eOOM. Śląski Związek 

Jeździecki wystosował pismo do PZJ i MZJ z propozycjami organizacji eOOM błędnie interpretując
pojęcie „WZJ wiodącego” w makroregionie. Zarząd MZJ po rozpatrzeniu propozycji rozegrania 
eOOM w skokach i ujeżdżeniu w Mosznej zdecydował że zarówno zaproponowane terminy jak i 
lokalizacja są mniej korzystne dla uczestników niż uchwalone poprzednio. Zarząd postanowił o 
utrzymaniu dotychczasowych terminów eOOM. 

Komisje problemowe
Zgodnie z nowym statutem MZJ powoływanie i odwoływanie Komisji problemowych należy

teraz  do  kompetencji  Zarządu  MZJ.  Zarząd  nie  ma  już  obowiązku  powoływania  określonych
komisji  jak  to  miało  miejsce  na  gruncie  poprzedniego  statutu.  W związku  ze  zmianą  Zarząd
postanowił  przyjrzeć  się  funkcjonowaniu  dotychczasowych  komisji  i  ograniczyć  ich  ilość.  Bez
zmian pozostawiono Kolegium Sędziów. Komisja Rekreacji i Turystyki Konnej i Komisja Sportu
Dzieci  i  Młodzieży  zostały  rozwiązane.  Obecna  na  zebraniu  pani  Anna  Schoen-Pyrek
zawnioskowała o przyłączenie jej jako osoby zajmującej się sportem dzieci i młodzieży do Komisji
Sportu.

UCHWAŁA 201/03/2018
Zarząd podjął uchwałę o rozwiązaniu Komisji Rekreacji i Turystyki Konnej.
6 głosów za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

UCHWAŁA 202/03/2018
Zarząd podjął uchwałę o przyłączeniu Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży do Komisji Sportu. Skład 
Komisji Sportu po połączeniu:

Przewodniczący: Krzysztof Koziarowski
Anna Schoen-Pyrek
Łukasz Wituchowski
Tomasz Włodarski
Barbara Niemczewska

5 głosów za
0 przeciw
1 wstrzymujący się

Pismo KJ Czarny Dunajec
KJ  Czarny  Dunajec  w  związku  z  organizacją  szkolenia  „Ujeżdżeniowe  Podhale”

dofinansowanego ze środków MZJ przedstawił korektę kosztorysu o opłaty dla uczestników. Zarząd
zaakceptował przedstawione propozycje.




