
Protokół z zebrania zarządu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego  

z dnia 16 marca 2017 r. 

 

Przedmiotem zebrania zarządu DZJ jest były: 

1. Ostateczna decyzja o miejscu rozegrania Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach 

przez przeszkody 

2. Podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania środków z Urzędu Marszałkowskiego 

na rok 2017  

3. Dyskusja nt. programu "Budujemy Jeździeckie Regiony" 

4. Ocena HP DZJ w skokach, problemy organizacyjne i finansowe 

5. Sprawy różne 

ad. 1 Zarząd DZJ ogłosił konkurs ofert dla potencjalnych organizatorów 

Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach przez przeszkody w roku 2017. 

Założenia konkursu, sposób wyboru oferty i ogłoszenia wyników 

zamieszczone zostały na stronie www.dzj.wroclaw.pl Termin składania ofert 

upływał w dniu 15 marca 2017 r. Do konkursu przystąpiło dwóch oferentów:  

1) Stajnia Koni Kruszyńscy,  

2) Klub Sportowy Arkadia 

Po przeanalizowaniu przez członków zarządu obu ofert, na podstawie 

zdobytych punktów Zarząd DZJ postanowił o przyznaniu organizacji 

Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach przez przeszkody w 2017 r. Klubowi 

Sportowemu Arkadia.  

Członek zarządu DZJ Dominika Luty ze względu na konflikt interesów 

(reprezentowanie w konkursie poprzez złożenie oferty Stajni Koni Kruszyńscy 

- pracodawca) nie brała udziału w postępowaniu komisji konkursowej  

ad. 2 Wiceprezes ds. sportowych Wiesław Apanasewicz przedstawił listę 

zawodników proponowanych do kadry wojewódzkiej  

Zarząd ustalił, że ze środków Urzędu Marszałkowskiego skierowanych celowo 

na sport dzieci i młodzieży sfinansowane w 2017 r. zostaną: koszty boksów 

uczestników eliminacji OOM, transport uczestników - finalistów OOM 2017,, 

HPP w kwocie 350,00 - 375,00 zł  

ad. 3 "Budujemy Jeździeckie Regiony"  

W 2017 r. DZJ po raz kolejny otrzyma kwotę 15.000,00 zł na realizacje tego 

zadania. Środki przeznaczone zostaną na szkolenie dzieci i młodzieży oraz 



kadr szkoleniowych Związku. Z ww. środków planowane jest szkolenie z 

Panem Tadeuszem Kozą.  

ad. 4 Ocena Pucharu DZJ.  

Wiceprezes Wiesław Apanasewicz przekazał informację o sporządzeniu 

regulaminu Pucharu.  

ad. 5 W ramach spraw różnych odbyło się spotkanie Zarządu i delegatów na 

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZJ w dniu 5 kwietnia 2017 r. z 

Panem Jerzym Milewskim - kandydatem Zachodniopomorskiego Związku 

Jeździeckiego na Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. W trakcie 

spotkania poruszane następujące tematy: propozycji kadrowych do zarządu 

PZJ i obsady biura PZJ, sytuacji finansowej Związku, propozycji sponsorów 

PZJ wraz z propozycją dysponowania pozyskanych środków (dyscypliny, 

organizatorzy zawodów), uczytelnienia relacji finansowych w PZJ (księgowość 

i rozdział środków Ministerstwa Sportu), jeździectwa jako sportu prestiżowego, 

jeździectwa w mediach, struktury PZJ (komisje sportowe i problemowe, 

system szkoleń) 

W zebraniu udział wzięli: Małgorzata Brodziak, Izabela Bek-Kaczkowska, 

Wiesław Apanasewicz, Ewa Formicka, Bartłomiej Kwiatek, Monika Słowik, 

Artur Społowicz, Małgorzata Szewczyk, Dominika Luty (z wyłączeniem pkt. 1).  

W spotkaniu z kandydatem na Prezesa PZJ uczestniczył dodatkowo Piotr 

Jacek Tokarski.  

 

 

            Protokołowała  

        Ewa Formicka  

 

 

 

 


