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Uchwały podjęte przez zarząd MZJ podczas zebrania w dniu 12.12.2016r. 
 

Podczas obrad zarządu Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dniu 12.12.2016r. zarząd obradujący w składzie 

osobowym: 

1. Marta Polaczek-Bigaj 

2. Jagoda Turczyńska 

3. Katarzyna Romanko 

4. Karol Gardulski 

5. Jacek Wisłocki 

6.         Jacek Wodyński 

 

Podjął uchwały o następującej treści: 

 

Uchwała 103/12/2016  

Zarząd podjął uchwałę o zlikwidowaniu Funduszu Nagród na sezon 2017 i wycofaniu obowiązku wpłacania 

dodatkowej kwoty 5 zł przez zawodników podczas starów w Małopolsce.  

 

Uchwała podjęta jednogłośnie  

 

Uzasadnienie:  

Wprowadzenie opłaty nastąpiło bez konsultacji ze środowiskiem i zostało wówczas bardzo nieprzychylnie 

przyjęte. Zarząd zadecydował, że nagrody, które rozdawane były z podczas podsumowania sezonu z 

Funduszu Nagród stanowiły około 9 – 10 000 zł. Uznano, że zamiast obciążać zawodników, środki te należy 

pozyskać z innych źródeł zewnętrznych. 

 

 

Uchwała 104/12/2016  

Zarząd podjął uchwałę o utrzymaniu stawek opłat za licencje w roku 2017  

 

Uchwała podjęta jednogłośnie  

 

Uzasadnienie:  

Koszty ponoszone przez zawodników w trakcie trwania sezonu zostały już zmniejszone przez zniesienie 

Funduszu Nagród 

 

 

Uchwała 105/12/2016  

Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu cen promocyjnych za reklamę roczną na rok 2017 w związku z 

uruchamianiem nowej strony internetowej MZJ.  

Baner Główny – 3000 zł  

Baner dodatkowy na stronie głównej - 1500 zł  

Baner na podstronie – 1000 zł  

 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

http://www.kjfacimiech.pl/


 

Uchwała 106/12/2016  

Zarząd MZJ podjął uchwałę o zatrudnieniu p. Aleksandry Czajka-Sołek na stanowisku pracownika biura. 

Umowa została zawarta na 1 miesięczny okres próbny. Zakres obowiązków pracownika został pomniejszony 

o prowadzenie pucharów i rankingów MZJ. Wysokość wynagrodzenia zostało ustalone na poziomie 500 zł / 

netto – miesięcznie.  

 

Uchwała podjęta jednogłośnie  

 

Uzasadnienie:  

Prowadzenie pucharów i rankingów MZJ dla swojej sprawności i terminowości wymaga powierzenia go 

osobom związanych z konkretnymi dyscyplinami. Z osobami prowadzącymi puchary i rankingi zostaną 

podpisane osobne umowy. Pomniejszenie zakresu obowiązków pracownika biurowego niesie za sobą 

zmniejszenie jego wynagrodzenia. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla osób 

prowadzących puchary i rankingi.  

 

 

Uchwała 107/12/2016  

Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu następujących kwot na wynagrodzenie miesięczne dla osób 

prowadzących puchary i rankingi:  

Skoki – 150 zł.  

Ujeżdżenie – 50 zł  

WKKW – 50 zł.  

 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

 

 

Uchwała 108/12/2016  

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu składu Kolegium sędziów oraz powołaniu przewodniczących 

pozostałych Komisji Specjalistycznych  

a) Kolegium Sędziów:  

Jacek Wisłocki - Przewodniczący KS MZJ i skoki przez przeszkody  

Aleksandra Światłoch - sekretarz KS  

Gabriela Nowicka - ujeżdżenie  

Zbigniew Seibt - wkkw + sprawy komisaryczne  

Małgorzata Kram - rajdy  

Monika Latko - zaprzęgi  

Krzysztof Koziarowski - gospodarze toru + arbitrzy stylu  
 

b) Komisja Sportowa – przewodniczący: Krzysztof Koziarowski  

Komisja Młodzieżowa – przewodniczący Jan Hrynczuk  

Komisja Rekreacji i Turystyki Konnej – przewodnicząca – Dominika Knapik – Mróz  

 

Skład Komisji ma zostać zaproponowany przez przewodniczących. Uchwała podjęta jednogłośnie 


