
Protokół zebrania zarządu MZJ 30.10.2018

Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego odbyło się przy użyciu telekonferencji.

Lista obecności:

1. Jagoda Turczyńska

2. Marta Polaczek-Bigaj

3. Jacek Wodyński

4. Jacek Wisłocki

5. Agnieszka Wasilewska

6. Karol Gardulski

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Koziarowski

Protokolant: Karol Gardulski

Podczas zebrania zarządu podjęty został temat wskazania osób do wyróżnienia odznaczeniami PZJ za 
zasługi dla jeździectwa, roboczo zaproponowane zostały kandydatury kilku osób, natomiast 
dopełnienie listy i publikację osób wskazanych do wyróżnienia przełożono na kolejne zebranie 
zarządu.

Następnie ustalono cennik opłat za licencje zawodników w MZJ, większość stawek pozostaje bez 
zmian co do roku poprzedniego, jedyne zmiany dotyczą ulg dla młodzików będących zrzeszonych w 
klubach przynależnych do MZJ i decyzją zarządu młodzicy posiadający przynależność klubową w 
klubach będących członkami MZJ zostają zwolnieni z opłaty za licencję. Wnioskodawcą zmiany była 
Jagoda Turczyńska.

Zaistniał również nieobecny od dawna temat organizacji kursu skróconego na Instruktora Sportu PZJ 
dla osób z I i II klasą sportową i ze wstępnych ustaleń wynika, iż takowy odbędzie się na terenie 
województwa małopolskiego. Więcej informacji ukaże się już wkrótce na stronie internetowej 
związku. 



Uchwały 30-10-2018

Uchwała 233/10/2018

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o niezmienianiu wysokości składek w 
sezonie 2019 i pozostaną one w takiej samej wysokości jak w sezonie 2018 dla:

 Seniorów, Młodych Jeźdźców, Juniorów i Juniorów Młodszych

6 głosów za.

0 przeciw

0 wstrzymujących się

Uchwała 234/10/2018

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o zwolnieniu z opłaty licencji zawodnika 
młodzików posiadających przynależność do klubów będących członkami MZJ.

5 głosów za.

1 przeciw.

0 wstrzymujących się

Uchwała 235/10/2018

W  związku  z  zapisami  statutu  art  19  ust  2  "Każdemu  z  członków  zwyczajnych  przysługuję  ilość
delegatów zgodna z  ilością  posiadanych zawodników posiadających aktualną licencję  na  dzień 31
grudnia  roku  poprzedzającego  Walne  Zebranie"  Zarząd  uchwala  tymczasowy  sposób  rozliczania
składek. Biorąc pod uwagę fakt, iż licencje PZJ można opłacać już na koniec roku bieżącego, jednak do
wykupienia  licencji  zawodnika  najpierw  konieczne  jest  opłacenie  licencji  klubu  w rodzimym  WZJ
potem  w  PZJ,  kluby  członkowskie  MZJ  mogą  wpłacać  składkę  w  wysokości  zgodnej  z  liczbą
posiadanych zawodników posiadających aktualną licencję na dzień dokonywania wpłaty. W przypadku
różnicy  w  ilości  licencjonowanych  zawodników,  która  wpływałaby  na  wysokość  składki,  Kluby
zobowiązane będą do wyrównania należnej opłaty w terminie do 31.01.2019 

6 głosów za

0 przeciw

0 wstrzymujących się


