
Zebranie zarządu DZJ 20.12.2021 r. 

 

1. Prezes DZJ M.Brodziak zaproponowała reaktywację „Hubertusów” 

środowiskowych na Partynicach, będących przed laty tradycją. DZJ 

sfinansuje  skromny poczęstunek, a datę uroczystości ustalono na 

12.11.2022 r. 

2. Prezes poddała pod dyskusję konieczność opracowania regionalnego 

regulaminu zawodów towarzyskich. Co prawda zawody towarzyskie 

podlegają przepisom ogólnym PZJ, jednak nowe przepisy ogólne mają się 

dopiero pojawić, a intencją pomysłu jest dostosowanie konkursów 

towarzyskich do potrzeb środowiska – np. możliwość jeżdżenia do klasy N w 

ujeżdżeniu, starty w skokach tylko do klasy L, ale koń mógłby startować trzy 

razy, nawet pod trzema różnymi jeźdźcami, itd.  Zarys regulaminu przygotują 

w konkretnych dyscyplinach osoby odpowiedzialne w zarządzie za tą 

dyscyplinę. 

3. Poruszony został temat organizacji różnych szkoleń pod egidą DZJ, a 

konkretnie partycypowania w kosztach organizacji i obsługi takich szkoleń, 

ale także w zyskach. Szkolenia (sędziowskie, licencyjne dla szkoleniowców, 

szkoleniowe dla zawodników) może organizować samodzielnie DZJ i 

wówczas ponosi wszelkie koszty, ale też nie dzieli się z nikim ewentualnym 

zyskiem. Gdy szkolenie zorganizuje inny podmiot (działając pod patronatem 

DZJ) – zostaje zobowiązany do podzielenia się ewentualnym zyskiem w 

następujących proporcjach: po 50% dla obu stron w przypadku szkolenia on 

line, oraz 70% dla organizatora i 30% dla DZJ w przypadku szkolenia „na 

żywo”.   

4. M.Brodziak poprosiła o zmianę w kalendarzu imprez terminu zawodów 1-

2.10. na 29-30.10.22 r. 

5. Zgodnie z nowym podziałem kursów instruktorskich i trenerskich PZJ kursy 

instruktorów rekreacji będą organizowane prze WZJ-ty lub podmioty 

zarekomendowane przez WZJ, natomiast kursy instruktorów sportu i 

trenerskie pozostaną w wyłącznej gestii PZJ. DZJ planuje zrobić kurs dla 

instruktorów rekreacji na wiosnę 2022. 

6. DZJ planuje zorganizować szkolenie z p. Sasem-Jaworskim w styczniu 

2022. Jednodniowy kurs licencyjny dla szkoleniowców odbędzie się 



15.01.2022 r., a jego koszt to 200 zł. Jednocześnie dla zawodników 

odbędzie się szkolenie trzydniowe w dniach 14 – 16.01.2002, którego koszt  

wyniesie 200 zł za jeden dzień (3 x 200 zl), a koszt boksu za trzy dni 250 zł. 

Zarząd wesprze finansowo juniorów i juniorów młodszych, ale szczegóły 

będą jeszcze przedyskutowane i podane później. 

7. Pani M.Brodziak będąca szkoleniowcem klubu jeździeckiego WKJ i 

organizatorką zawodów na Partynicach przedstawiła zarys kosztów 

organizacji takich zawodów, w związku z dyskusjami na ten temat 

pojawiającymi się nieoficjalnie. Okazuje się że WKJ odprowadza  

Partynicom od 7 tys. do kilkunastu tysięcy za jedne zawody, ponadto 

zatrudnia przy zawodach na umowę-zlecenie 12 do 15 osób (wliczając w to 

sędziów, sekretarzy, obsługę biura, obsługę parkuru lub czworoboku, 

obsługę karetki, lek. wet., elektryka, itd.). Zyski z zawodów nie są wiec duże,  

a ewentualny lepszy wynik finansowy którejś imprezy pozwala dopłacić do 

kolejnych zawodów ujeżdżeniowych, które często są deficytowe. Klub w 

miarę możności wchodzi w programy Urzędu Miasta pozwalające pozyskać 

dodatkowe środki, ale środki te muszą być w całości wydane na danej 

imprezie i nie mogą zostać na koncie klubowym. Pozyskanie dodatkowych 

środków pozawala zapewnić lepsze nagrody. 

8. Zarząd DZJ ustanowił Uchwałę dotyczącą podniesienia niektórych kosztów 

licencyjnych. Składka klubowa pozostaje bez zmian i wynosi 400 zł. Bez 

zmian pozostaje także wznowiona licencja konia – 50 zł. Natomiast przyjęte 

zmiany to: pierwsza licencja konia 80 zł (do tej pory było 70 zł), licencja 

zawodnika w klubie 60 zł (dotąd 50 zł), licencja zawodnika bez 

przynależności klubowej 300 zł (dotychczas 250 zł), zmiana barw klubowych 

100 zł (było 50 zł). Zmiany cen licencyjnych wchodzą w życie z dniem 

1.04.2022 r. 

9. Dofinansowanie organizacji zawodów będzie od 1.01.2022 r. wynosiło 400 zł 

do zawodów jednodniowych, 500 zł do dwudniowych i 700 zł do zawodów 

wkkw. Bez zmian pozostaje dofinansowanie Mistrzostw Dolnego Śląska – 

ujeżdżenie i skoki po 1000 zł, WKKW 1500 zł. 

10. Cena licencji jednorazowej pozostaje bez zmian, to jest 30 zł. Organizator 

jest zobowiązany odprowadzić w ciągu 7 dni pozyskane z tego tytułu środki 

do DZJ. Traci moc Uchwała na ten temat z roku 2018 (mówiąca o tym, że 



pozyskane środki ze sprzedaży licencji jednorazowych należy odprowadzić 

do DZJ dopiero po uzyskaniu faktury z DZJ). 

11. Zarząd DZJ przyjął i zaakceptował wniosek v-ce prezes ds. sportu pani 

B.Szuber mówiący o tym, że w finale Pucharu DZJ mogą wziąć udział tylko 

zawodnicy posiadający ważną licencję DZJ. Zawodnicy startujący do tej pory 

w rozgrywkach pucharowych jako amatorzy (nie posiadający licencji), będą 

mieli policzone uzyskane wyniki, jednak w finale muszą wystąpić jako 

zawodnicy licencjonowani. 

12. Termin kolejnego zebrania to 21.02.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


