
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU MZJ W DNIU 12.06.2017

1. LISTA OBECNOŚCI:

Marta Polaczek – Bigaj

Jagoda Turczyńska

Jacek Sas – Wisłocki

Jacek Wodyński

Karol Gardulski

Michał Ziębicki

Obecni zaproszeni goście:

Łukasz Wituchowski

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

2. Na wstępie omówiono sprawę złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie 
Katarzyny Małek. Rezygnacja spowodowana była stałą zmianą miejsca zamieszkania poza
Małopolskę oraz planowaną zmianą barw klubowych. Zarząd przyjął rezygnację i podjął 
uchwałę w sprawie kooptacji do składu Zarządu pana Łukasza Wituchowskiego jako osoby 
odpowiedzialnej za dyscyplinę ujeżdżenia.

Uchwała 144/06/2017

Zarząd MZJ przyjął rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie pani Katarzyny Małek i 
dokooptował na jej miejsce pana Łukasza Wituchowskiego.

ZA: 6

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W związku z w/w uchwałą pan Łukasz Wituchowski zaczął uczestniczyć w zebraniu jako 
członek Zarządu.

3. Kolejnym punktem Zebrania była sprawa przyjęcia w poczet członków MZJ KJ 
Husaria. Wniosek o przyjęcie klubu wraz z wymaganymi załącznikami i wpłatą został 
złożony prawidłowo. Do Zarządu wpłynęły jednak protesty od członków MZJ przeciw 
przyjęciu tego klubu. Ponieważ sytuacja pozostaje bez precedensu w Związku Zarząd 
postanowił przed podjęciem decyzji poddać sprawę pod konsultacje z członkami MZJ.



Uchwała 145/06/2017

W związku ze sprzeciwem części członków MZJ wobec przyjęcia w poczet członków MZJ 
KJ Husaria Zarząd MZJ postanawia przeprowadzić konsultację z członkami MZJ w tej 
sprawie. Do czasu zakończenia konsultacji sprawa zostaje zawieszona a wpłata składki 
członkowskiej zostanie zwrócona.

ZA: 6

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1

4. Zarząd pochylił się nad pismem pana Marka Kaźmierczaka w związku z ostatnim 
Walnym Zebraniem MZJ.

W piśmie pan Kaźmierczak domaga się (w cudzysłowie pisownia oryginalna z pisma 
sporządzonego przez adwokata Wojciecha Świątkowskiego):

- reasumpcji uchwały Zarządu z dnia 15.05.2017 która jak twierdzi dotyczyła 
„niedopuszczenia i pozbawienia prawa głosu pana M. Kaźmierczaka, delegata na Walne 
Zebrania MZJ”

- przeproszenia Marka Kaźmierczaka za naruszenie „jego dobra osobistego w postaci prawa 
pozbawienia delegata prawa do udziału w zebraniu MZJ wskutek podjęcia w/w uchwały”

- „umieszczenia na oficjalnej stronie MZJ na okres jednego miesiąca stosownego 
oświadczenia zawierającego przeproszenie z zaznaczenie, iż nastąpiło to wskutek rażąco 
bezprawnego działania zarządu MZJ”

- zapłaty 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie w/w dobra

 Rozpatrując pismo Zarząd zauważył co następuje:

Zgodnie z §17 Statutu MZJ: „W Walnym Zebraniu udział biorą; a. z głosem stanowiącym - 
delegacje wszystkich członków MZJ według zasad ustalonych przez Zarząd MZJ”. Na 
podstawie tego zapisu przez ostatnie kilka lat kolejne Zarządy MZJ ustanowiły zasadę że 
prawo udziału z głosem stanowiącym w WZ przysługuje członkom którzy wywiązują się ze 
swoich obowiązków, a zatem płacą składkę członkowską do MZJ. Kwestia ta nie podlegała 
dyskusji także w trakcie 2 kadencji p. Kaźmierczaka jako prezesa kiedy sam stosował ten 
zapis w uchwałach zwołujących WZ (m.in. uchwały 77/04/2016, 59/12/2015, 57/11/2015)

Zarząd MZJ zwołując WZ pragnąc uniknięcia sytuacji mającej miejsce w listopadzie 
zeszłego roku kiedy to duże trudności powodowało sprawdzenie wpłaty składki 
członkowskiej przez klub który wpłaty dokonał przelewem w dniu Zebrania w uchwale 
wyznaczył termin zapłacenia składki członkowskiej do dnia ogłoszenia uchwały.
Na WZ w dniu 15.05.2017 pojawili się delegaci 2 klubów którzy nie wpłacili składki przed 
terminem ogłoszenia uchwały – OJK Pegaz i UKS KJK Stary Młyn. Wpłata OJK Pegaz 
została wniesiona przed WZ natomiast UKS KJK Stary Młyn nie wniósł opłaty wcale mimo 
że jest to statutowym obowiązkiem klubu. Oboje delegatów brało udział w WZ i nikt nie 
miał na celu niedopuszczenia ich do udziału w obradach. W związku z tym że delegaci 



chcieli uczestniczyć w głosowaniach Zarząd postanowił wydłużyć termin do wpłaty składki 
do dnia WZ czyli 15.05. Tego też dotyczy zaskarżona przez p. Kaźmierczaka uchwała 
143/05/2017.

Uchwała nr 143/05/2017
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zebraniu 
MZJ delegatów klubów które nie opłaciły składki członkowskiej do dnia ogłoszenia uchwały 141/04/2017 
zwołującej Walne Zebranie, ale opłaciły składkę członkowską do dnia 15.05.2017 włącznie.

Na skutek w/w uchwały delegat OJK Pegaz otrzymał mandat do głosowania. Zarząd zwrócił
się z pytaniem do p. Kaźmierczaka czy chciałby wnieść opłatę składki członkowskiej i 
dopełnić obowiązku statutowego klubu. P. Kaźmierczak stwierdził że nie posiada przy sobie 
odpowiedniej ilości gotówki. Zarząd zaproponował przerwę w obradach aby umożliwić p. 
Kaźmierczakowi wizytę w bankomacie lub dokonanie przelewu. P. Kaźmierczak odmówił 
płacenia składki zajmując się konsumpcją ciastek, a chwilę później bez pożegnania opuścił 
salę obrad.

P. Jacek Wisłocki zauważył również że udział p. Kaźmierczaka jako delegata UKS KJK 
Stary Młyn nie miałby wpływu na wynik głosowań podczas WZ MZJ ponieważ większość z
nich podejmowano z bardzo dużą różnicą głosów.

W związku z powyższym Zarząd postanowił potraktować działanie p. Kaźmierczaka 
jako działanie na szkodę Związku. Postępowanie p. Kaźmierczaka jest nie tylko 
nielojalne wobec wszystkich członków MZJ którzy spotkali się na WZ, ale także ma na
celu zniszczenie wkładu pracy i osiągniętego kompromisu który zaowocował 
uchwaleniem nowego statutu MZJ. Żądanie zapłaty pieniędzy jest oczywiście 
bezzasadne.

Ponadto, p. Jacek Wisłocki zaznaczył, iż należy podjąć działania prawne wobec p. 
Kaźmierczaka w związku z nieodpłatnym i bezprawnych użytkowaniem strony internetowej
do celów reklamowych. Temat ten był już wielokrotnie poruszany podczas różnych obrad 
Zarządu i Walnych Zjazdów. P. Kaźmierczak twierdził wcześniej, że dokonał stosownych 
wpłat i zapowiadał przedstawienie na to odpowiednich potwierdzeń, czego nie uczynił, jak 
również na rachunkach Związku nie ma żadnych wpłat potwierdzających ten fakt.

5. Zarząd  przystąpił  do  podziału  obowiązków  związanych  z  organizacją  Mistrzostw
Małopolski. Przydzielono osoby odpowiedzialne za uczestnictwo w dekoracjach MM w
poszczególnych  dyscyplinach,  nabycie  pucharów  i  medali,  oraz  dostarczenie  nagród  do
organizatorów.

Wartość nagród  pozyskanych  od  sponsorów  osiągnęła  już  25  tys  złotych. Lista
sponsorów zostanie  zamknięta  do  końca  tygodnia.  Zarząd  podjął  decyzję  o  uchwaleniu
podziału nagród (po zamknięciu listy sponsorów) drogą elektroniczną.

Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu 3 tys złotych na nagrody pieniężne dla kategorii
seniorów w dyscyplinach skoki, ujeżdżenie i WKKW (1000 zł na dyscyplinę).



Uchwała 146/06/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę o przeznaczeniu kwoty 3 000 zł na nagrody w Mistrzostwach
Małopolski w ujeżdżeniu, skokach i WKKW w kategorii Seniorów w kwocie 1000 zł na
dyscyplinę.

ZA: 7

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

6. Zarząd dokonał rewizji Kadry Małopolski. Osoby powołane do Kadry muszą złożyć 
oświadczenie o przyjęciu powołania zgodnie z Regulaminem.

Proponowane zmiany w Kadrze Małopolski przedstawili:
Ujeżdżenie: Łukasz Wituchowski
Skoki: Michał Ziębicki
WKKW: Jagoda Turczyńska

Uchwała 147/06/2017

Zarząd MZJ zatwierdził zmiany w składzie Kadry Małopolski na rok 2017.

ZA: 7

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

W składzie KM zaszły następujące zmiany

Ujeżdżenie:

Seniorzy - powołana Katarzyna Klein-Fryc

Skoki:

JM na kucach – brak powołania Marty Gąsienicy Roj (brak startów)
JM na koniach - powołana Marcelina Lech KJK Szary i Karolina Łyś KJ Facimiech

Juniorzy – powołana Agata Skrzypiec KJK Szary

Seniorzy – brak powołania Joanna Tłuszcz (zmiana barw klubowych na klub nie zrzeszony 
w MZJ), powołana Julia Cieślar KJK Szary Michałowice

WKKW:

Młodzicy – powołana Hanna Szeliga KJ Szarża

Juniorzy Młodsi – powołana Amelia Kupczyk

Juniorzy – brak powołania Urszula Milewska (brak startów), powołana Magdalena 
Paraszczuk KJ Szarża i Aleksandra Grahl-Madsen KJ Facimiech




