
 Kraków, 24 października 2016 

 

Protokół z zebrania Zarządu  

Małopolskiego Związku Jeździeckiego. 

 
 Dnia 24 października 2016 roku odbyło się zebranie Zarządu 
Małopolskiego Związku Jeździeckiego w siedzibie MZJ na ul. Na Błonie 15d w 
Krakowie. 
 
Obecni: 
Członkowie Zarządu: 
Marta Polaczek-Bigaj 
Jagoda Turczyńska 
Żaneta Franik 
Jacek Wisłocki 
Jacek Wodyński 
Michał Ziębicki 
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Koziarowski 
Oraz Przedstawicielka Komisji Sportu i osoba odpowiedzialna w kolegium 
sędziów MZJ za dyscyplinę rajdów: Małgorzata Kram 

 
Prezes Marta Polaczek-Bigaj otworzyła posiedzenie i pod nieobecność 
pracownika Biura MZJ powierzyła funkcję protokolanta Jackowi Wodyńskiemu. 

 
Zarząd omówił poniższe problemy:  

1. Sprawozdania z działalności Zarządu z okresu 06-10.2016.  
Sprawę przedstawiła Marta Polaczek–Bigaj zwracając szczególną 
uwagę na najistotniejsze zagadnienia jakie Zarząd musiał zrealizować 
w tym okresie czasu. 

2. Wniosek o nadanie certyfikatu ośrodka Osada Konna ASSANYA. – Zarząd 
zaakceptował wniosek w oparciu o opinię Jacka Wodyńskiego, pozostawiają 
całość dokumentów do podpisu drugiemu członkowi zarządu – Maciejowi 
Baraniakowi, który został oddelegowany do dokonania wizytacji w Ośrodku. 

3.  Zatwierdzenie Regulaminu Rankingu MZJ w Sportowych Rajdach Konnych, 
który przedstawiła Pani Małgorzata Kram, Zarząd postanowił zatwierdzić w 
kształcie zaproponowanym przez Panią Małgorzatę Kram,  

 

Uchwała Nr. 100/10/2016 

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymujący się: 1 
 

4. W związku ze złożeniem przez pracownika biura MZJ wypowiedzenia, Zarząd 
podjął decyzję o pozostawieniu wakatu do kolejnego WZ MZJ i możliwości 
wyboru pracownika biura po wyborach przez nowy Zarząd MZJ. Decyzja 
została umotywowana faktem że szkolenie pracownika biura wymaga dużej 
ilości czasu i nie jest możliwe przeprowadzenie go w ciągu 2 tygodni do 
nadchodzących wyborów. Dodatkowo nowy Zarząd MZJ może mieć inne 



poglądy na zakres obowiązków pracownika a zatem nie należy utrudniać mu 
dobrania odpowiedniego kandydata na to stanowisko. 

5. Omówienie pozyskanych reklamodawców na nową stronę internetową MZJ 
przedstawiła Marta Polaczek-Bigaj. W chwili obecnej reklamodawcy którzy już 
zadeklarowali chęć zawarcia umowy na baner reklamowy pokryją około 
połowy kosztów związanych z nową stroną internetową. Prezes zobowiązała 
poszczególnych członków Zarządu do dalszych działań na rzecz pozyskania 
kolejnych reklamodawców. 

6. Planowane uruchomienie nowej strony MZJ powinno nastąpić w listopadzie. 
Projekt strony przedstawił i omówił Michał Ziębicki. Członkowie Zarządu 
zaproponowali kolejne poprawki co do układu graficznego strony. Omówiono 
również kwestie obsługi technicznej strony, zachowania archiwum, oraz 
możliwie jak najbardziej bezproblemowego dla odwiedzających przejścia z 
obsługi starej strony na nową.  
 
Zaakceptowano kwotę na wykonanie strony – w wysokości 4000zł netto. 
Uchwała nr. 101/10/2016 – podjęta jednogłośnie.  

 

7. Sprawozdanie ze spotkania Prezesów WZJ które odbyło się w Warszawie 
17.10 - zreferowała Marta Polaczek-Bigaj zwracając uwagę na nowe 
propozycje Zarządu PZJ dotyczące nowego klucza wyboru delegatów z WZJ-
ów, propozycji ujednolicenia opłat licencyjnych oraz zmian w systemie 
szkolenia. 

8.  Omówienie projektu statutu MZJ zaproponowanego przez Komisję Statutową 
- zreferował Jacek Wisłocki. Zarząd postanowił przedstawić projekt do 
konsultacji z członkami MZJ drogą mailową  po dokonaniu ostatecznych 
poprawek.  
 

 

 
 


