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1. Na pierwszym zebraniu zarządu w nowej kadencji potwierdzono skład 

prezydium (zarząd ukonstytuował się na Walnym Zjeździe), które wygląda 

następująco: vice prezesem ds. organizacyjnych została p. Monika Słowik, 

vice prezesem ds. sportu p. Beata Szuber, sekretarzem p. Ewa Formicka. 

Postanowiono że zebrania całego zarządu będą się odbywały raz na kwartał, 

a prezydium raz na miesiąc. Postanowienia zarządu będą obowiązywały po 

uzyskaniu zwykłej większości głosów.  

2.  Pani prezes Małgorzata Brodziak zaproponowała podział funkcji i zakres 

pracy poszczególnych członków zarządu, i tak:  

P.Beata Szuber będzie czuwać nad całością spraw sportowych, jednak 

szczególnie wraz z p.Piotrem Morsztynem będą nadzorować wszelkie sprawy 

związane ze sportem seniorskim w dyscyplinie skoki przez przeszkody, 

P.Beata będzie zatwierdzała propozycje skokowe. P.Piotr będzie dodatkowo 

odpowiedzialny za organizację zawodów pucharowych (regulaminy),  

zgrupowań i szkoleń (w tym szkoleń licencyjnych) jakie będą organizowane na 

naszym terenie. 

P.Monika Słowik – oprócz spraw organizacyjnych zatwierdzanie propozycji 

ujeżdżeniowych i nadzór nad dyscypliną ujeżdżenie.  

P.Artur Społowicz – zatwierdzanie propozycji WKKW i nadzór nad dyscypliną 

WKKW. 

P.Anna Kierznowska – nadzór nad dyscypliną skoków w temacie sportu dzieci 

i młodzieży, w tym wszelkie sprawy związane z OOM i szkoleniami dla tej 

kategorii wiekowej.  

P.Anna Krzesiewicz – zatwierdzanie propozycji w rajdach długodystansowych, 

nadzór nad tą dyscypliną oraz nad dyscypliną powożenie i woltyżerka. 

Ponadto pomoc w prowadzeniu biura poprzez obsługę maili i telefonu. P. Ania 

dostała nową komórkę o numerze 784 / 902 – 889 (jest to oficjalny drugi 

numer DZJ). 

P.Ewa Formicka – prowadzenie biura, obsługa „Artemora”, klasyfikacja 

sportowa (klasy sportowe), finanse. 

      3. W związku ze zmienionymi w roku bieżącym zasadami kwalifikowania się do 

          OOM należy poprosić zawodników aby sami ocenili czy jeżdżąc na różne 



         zawody zdobyli potrzebne normy kwalifikacyjne i aby zgłaszali ten fakt do DZJ. 

           Wyniki podane przez zawodników będą weryfikowane i ostatecznie stworzymy 

           listę osób które wyjadą na finały OOM. Szczegóły dofinansowanie udziału w 

           finałach OOM będą podane po skompletowaniu listy (ale co najmniej 2 tyg.  

           przed wyjazdem na finał). Za całość spraw z tym związanych odpowiedzialna 

           jest p.Ania Kierznowska. 

4. Postanowiono do końca roku zostawić cennik wszelkich opłat bez zmian. 

Zarząd do tej pory nie ingerował w wysokość opłat startowych i wpisowych na 

zawodach, ten temat można omówić na początku przyszłego sezonu. P.Beata 

zwróciła uwagę na występujące czasem na zawodach nieprawidłowości w 

przyznawaniu nagród finansowych, rozbiegające się z zapisem w 

propozycjach. To także zostawiamy na początek kolejnego sezonu, ale jest 

zgoda zarządu aby p.Beata miała głos decyzyjny przy zatwierdzaniu 

propozycji gdzie zapis nie jest czytelny. 

5. Zarząd jednogłośnie zaakceptował dalsze prowadzenie strony internetowej 

przez p.Izabelę Bek-Kaczkowską. Strona jest ładna i dobrze prowadzona, po 

zawodach szybko ukazują się wyniki i zazwyczaj komentarz i zdjęcia. Jednak 

dla niektórych osób niezrozumiała jest kolejność i długość informacji na 

głównej stronie, więc była sugestia aby p.Iza pojawiła się na kolejnym 

zebraniu i wytłumaczyła jak to działa. 

6. Jednogłośnie postanowiono ufundować dwa puchary na Mistrzostwa Polski 

jakie odbędą się w sierpniu w Białym Lesie, jeden na Mistrzostwa skokowe, 

drugi na Mistrzostwa ujeżdżeniowe -  z napisem: „Dla najlepszego zawodnika 

Dolnego Śląska w kategorii młodzieżowej”. Ponadto postanowiono  

pozostawić bez zmian to co dotychczas DZJ sponsorował na Mistrzostwa 

Dolnego Śląska we wszystkich dyscyplinach, to jest: puchary, medale, 

nagrody finansowe i rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych, oraz 

derki dla zwycięskich koni.  

 

 


