
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU MZJ W DNIU 17.07.2017

LISTA OBECNOŚCI:

Marta Polaczek – Bigaj

Jagoda Turczyńska

Katarzyna Romanko

Łukasz Wituchowski

Jacek Wodyński

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:

Krzysztof Koziarowski

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

Na wstępie omówiono bieżące sprawy dotyczące szkoleń organizowanych w ramach 

dofinansowania z MZSKF.

1. Stroje dla Kadry Małopolski.

Zarząd omówił możliwość zakupu strojów dla Kadry Małopolski. W związku z brakiem korzystnej 

oferty uzyskanej przez odpowiedzialnego za to zadanie członka Zarządu, sprawa zostaje odroczona 

do jesieni. Zarząd postanowił tymczasowo ograniczyć się do zakupu strojów dla Juniorów 

Młodszych startujących w Finałach OOM.

2. Wojewódzki Koordynator Szkolenia Jeździeckiego PZJ

Zarząd podjął dyskusję nad obsadzeniem nowej funkcji w ramach systemu szkoleniowego PZJ. Na 

podstawie wcześniejszych konsultacji wysunięto kandydaturę pana Jacka Wodyńskiego.

Uchwała nr 151/07/2017

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o rekomendacji do zatwierdzenia 

przez Radę Szkolenia Jeździeckiego pana Jacka Wodyńskiego na stanowisko Koordynatora 

Szkolenia Jeździeckiego PZJ.

ZA: 3



PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 2 (Jacek Wodyński, Jagoda Turczyńska)

Nowe przepisy dot. systemu szkoleniowego PZJ spowodowały, że konieczna stała się zmiana na 

stanowisku szefa WKE.

Uchwała nr 152/07/2017

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę o odwołaniu ze stanowiska szefa 

WKE pana Mikołaja Reya i powołaniu na to stanowisko pana Krzysztofa Koziarowskiego.

ZA: 5

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 0

Uzasadnienie: Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem nowych przepisów PZJ „zasady 

szkolenia kadr instruktorsko-trenerskich w jeździectwie”. §5 pkt 1 lit. a WKSJ może zostać 

szkoleniowiec mający min. Instruktora Sportu PZJ, oraz § 3 pkt 6 stanowi:  „Pracami R/WKE 

kieruje jej przewodniczący (…) Jeżeli do składu CKE powołany został egzaminator z danego 

regionu, przewodnictwo w R/WKE należy do tej osoby”. Z MZJ powołany został członek CKE – 

Krzysztof Koziarowski.

3. Przyjęcie w poczet członków SKJ Husaria

Zarząd zapoznał się z materiałami przekazanymi przez przedstawiciela SKJ Husaria pana Buciora. 

Kluczowym argumentem klubu dystansującym się od konfliktu pomiędzy panem Dziadowcem i 

panem Reyem z KJ Szarża Bolęcin był fakt że pan Dziadowiec nie jest członkiem stowarzyszenia  

SKJ Husaria i w związku z tym klub nie jest stroną konfliktu. Zarząd z powodu obecności tylko 5 

członków na zebraniu postanowił poddać sprawę pod głosowanie drogą elektroniczną aby w tak 

ważnej kwestii mogli się wypowiedzieć wszyscy członkowie organu.

4. Kluby niezrzeszone w MZJ.

W związku z wydanym przez PZJ komunikatem stanowiącym że kluby chcące być zrzeszone w 

PZJ muszą w pierwszej kolejności opłacić składkę członkowską w WZJ Zarząd postanowił 

zamieścić na swojej stronie internetowej stosowne komunikaty:

Zarząd MZJ przypomina że zgodnie z uchwałą PZJ nr U/1285/13/Z/2017 z dnia 13.06.2017r.

„Wszystkie kluby wykupujące licencję ogólnopolską w PZJ muszą mieć wykupioną uprzednio 
licencję w macierzystych Wojewódzkich (Okręgowych) Związkach Jeździeckich. Uchwała wchodzi



w życie z dniem 01.09.2017 roku.” Przypominamy że licencje zawodników klubów z 
nieopłaconymi składkami zostaną zawieszone.

Zarząd MZJ informuje że zawodnicy startujący w barwach klubów niezrzeszonych w MZJ i PZJ 
będą uwzględniani na listach startowych i wynikach zawodów towarzyskich jako „BPK”. Prosimy 
zawodników o prawidłowe dokonywanie zgłoszeń na zawody.

5. Wniosek o dofinansowanie startu w MP w paraujeżdżeniu.

Uchwała nr 153/07/2017

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego pozytywnie rozpatrzył wniosek pana Macieja Bigaja 

o dofinansowanie wyjazdu na MP w paraujeżdżeniu w terminie 29-30.08.2017 w Warszawie, w 

kwocie 1000 zł.

ZA: 4

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1 (Marta Polaczek-Bigaj)

Uzasadnienie: Do Zarządu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie udziału w tej imprezie. Wniosek 

Moniki Kukli został jednak wycofany przez wnioskodawcę z powodu braku konia na którym 

mogłaby wystartować w tym terminie. Zarząd postanowił przychylić się do pozostałego wniosku 

jako że w ciągu ostatnich lat zawodnicy z Małopolski nie startowali w tej imprezie i jest to szansa 

na promowanie tej dyscypliny w regionie.

6. Fundusze zabezpieczone na program Budujemy Jeździeckie Regiony

Zarząd postanowił o odroczeniu decyzji w sprawie przeznaczenia środków zabezpieczonych na 

wkład własny do programu Budujemy Jeździeckie Regiony zawieszonego przez PZJ do zebrania po

rozegraniu Mistrzostw Małopolski.


