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Protokół Nr 2/05/19 

 

 

Posiedzenia Zarządu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego 

w dniu 13 maja 2019 

 

 

Zwołane przez prezesa DZJ w dniu 29 kwietnia 2019 roku, posiedzenie, rozpoczęło 

się w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 16.30, w siedzibie Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego 

we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 1-3.  

 

Obradom Zarządu DZJ przewodniczyła Małgorzata Brodziak. Protokołowała: Izabela 

Bek-Kaczkowska.  

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Omówienie konieczności oraz zobowiązanie każdego członka zarządu do założenia 

profilu zaufanego. Członkowie nieobecni na zebraniu zostali poinformowani oraz 

zobowiązali się do wykonania tej czynności.  

 

2. Podjęcie decyzji o odpłatnym powierzeniu prowadzenia strony internetowej DZJ oraz 

profilu DZJ w mediach społecznościowych pani Izabeli Bek-Kaczkowskiej. 

Dodatkowo powierzono także przygotowywanie materiałów prasowych oraz promocję 

imprez jeździeckich na Dolnym Śląsku a także zastępstwa w biurze związku w 

przypadku nieobecności prowadzącej biuro Ewy Formickiej.   

 

3. Wyrażono zgodę na wykonanie usługi utworzenia nowej strony internetowej DZJ, ze 

względu iż stara strona jest nieczytelna i nienowoczesna.  

 

4. Postanowiono wprowadzić poprawkę do regulaminu Mistrzostw Dolnego Śląska w 

kategoriach wiekowych: połączyć w jedną kategorię wiekową: seniorów i młodych 

jeźdźców. 

 

5. Omówienie XV punktu uchwały (Protokół nr 4/Z/2019) z posiedzenia Zarządu 

Polskiego Związku Jeździeckiego w Gogolewie w dniu 23. 04. 2019 r o następującej 

treści:  
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„XV. Opłata antydopingowa – zawody regionalne Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o 

pobieraniu od dnia 1.10.2019r. na wszystkich zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ) opłaty 

antydopingowej w wysokości 10 złotych od każdego konia. Faktury za opłaty dopingowe 

biuro PZJ wystawi na podstawie sprawozdania Delegata Sędziowskiego WZJ (Sędziego 

Głównego zawodów) i prześle na adres e-mail wskazany w sprawozdaniu Delegata 

Sędziowskiego WZJ. Formularz Sprawozdania Delegata Sędziowskiego WZJ będzie do 

pobrania na stronie internetowej PZJ w zakładce Kolegium Sędziów / Pliki do pobrania. 

Delegat Sędziowski WZJ (Sędzia Główny) jest zobowiązany w ciągu 7 dni do przesłania 

sprawozdania na adres e-mail: pzj@pzj.pl. W przypadku niedostarczenia do biura PZJ 

sprawozdania Zarząd PZJ podejmie wobec Delegata Sędziowskiego WZJ (Sędziego 

Głównego), na którym ciążył powyższy obowiązek, decyzję o czasowym zawieszeniu licencji 

sędziego PZJ”. 

 

6. Negatywne zaopiniowanie treści i podstaw prawnych powyższej uchwały Zarządu 

PZJ. Zredagowanie pisma do Zarządu PZJ  oraz do widomości Wojewódzkie Związki 

Jeździeckie o stanowisku Zarządu DZJ.  

 

7. Podjęcie Uchwały wraz z uzasadnieniem o nie pobieraniu od 1.10.2019 roku na 

wszystkich zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ) opłaty antydopingowej w wysokości 10 

złotych od każdego konia oraz obsadzaniu na zwodach rangi regionalnej sędziów, 

którym czasowo zawieszono licencję sędziego PZJ z powodu niedostarczenia do biura 

PZJ sprawozdania, o który mowa w w/wym. uchwale.  

 

Uchwała z dnia 13.05.2019 roku nr 2/05/19 

 

 

1. Zarząd DZJ negatywnie opiniuje punkt XV. Opłata antydopingowa – zawody 

regionalne, (Protokół nr 4/Z/2019) z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku 

Jeździeckiego w Gogolewie w dniu 23. 04. 2019 r. Postanawia ponadto decyzję o nie 

pobieraniu od 1.10.2019 roku na wszystkich zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ) opłaty 

antydopingowej w wysokości 10 złotych od każdego konia oraz obsadzaniu na 

zwodach rangi regionalnej sędziów, którym czasowo zawieszono licencję sędziego 

PZJ z powodu niedostarczenia do biura PZJ sprawozdania, o który mowa w w/wym. 

uchwale.  

 

Uzasadnianie: Brak podstaw prawnych do nałożenia, bez wskazania podmiotu, obowiązku 

pobierania opłat  antydopingowych na zawodach rangi regionalnej. Brak sprecyzowania czy 

powyższa kwota jest wartością netto czy brutto i kto poniesie koszty np. podatku VAT. Brak 

wcześniejszej konsultacji z DZJ o możliwościach i zasadach finansowania powyższego 

badania na terenie DZJ. Brak konsultacji z KS DZJ o nałożeniu dodatkowych obowiązków na 

sędziów powołanych do prowadzenia imprez regionalnych. Brak podstaw prawnych do 

zawieszenia licencji za czynności dodatkowe, nie będące przedmiotem czynności sędziego na 

zawodach jeździeckich. Brak doprecyzowania powodu i czasu zawieszenia licencji 

sędziowskiej oraz wskazania możliwości jej odzyskania, np. zdanie egzaminu? Jednocześnie 

Zarząd DZJ nie jest przeciwny wprowadzeniu badań antydopingowych na zawodach 

regionalnych ale po wcześniejszej konsultacji oraz omówieniu szczegółów procedury. 

Uchwała została podjęta po konsultacjach i wyrażeniu swojego stanowiska przez KS DZJ.   

  

 



Uchwala przyjęta (6 głosów za). 

Na tym posiedzenie w dniu 13.05.2019 roku zakończono. 

 

Podpisy zatwierdzające treść protokołu:  

Małgorzata Brodziak – Prezes 

 

Wiesław Apanasewicz Vice Prezes, 

 

Izabela Bek-Kaczkowska Vice Prezes  

 

Ewa Formicka – sekretarz, 

 

Małgorzata Szewczyk - członek Zarządu, 

 

Artur Społowicz - członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

  

 


