
Zebranie zarządu DZJ 21.02.2022 r. 

 

 

1. Prezes DZJ M.Brodziak poinformowała, że w dniach 23 – 25.09.22 odbędą się 

na Partynicach Mistrzostwa Polski w woltyżerce. 

2. M.Brodziak przybliżyła problem nowej odznaki PZJ „Jeżdżę konno”. Odznakę 

tą może robić każdy ośrodek jeździecki, jednak ośrodki nie certyfikowane 

muszą zgłosić taką chęć do DZJ, aby osoba wyznaczona przez zarząd DZJ 

zwizytowała ośrodek i oceniła jego jakość pod kątem możliwości wykonania 

odznaki. PZJ jest w trakcie przygotowania odpowiedniego druku 

wizytacyjnego, w którym zawarte będą standardy, które ośrodek powinien 

spełniać. Do wizytacji zarząd będzie delegował osoby mieszkające najbliżej 

takiego ośrodka, aby nie podrażać kosztów wizytacji (wizytacja będzie 

odpłatna). Wywiązała się dyskusja na temat druku wizytacyjnego, wysokości 

zapłaty za tą usługę oraz formalności rozliczeniowych. Proponowany druk 

uznano za zbyt rozbudowany, natomiast odpłatność oscylowała pomiędzy 

stawką sędziowską (280 zł), a kwotą 400 zł za wizytę. Gdyby wynagrodzenie 

za wizytację realizowano na podstawie umowy-zlecenie, ostateczna kwota 

musi być podwyższona o podatek. Ostatecznie stanęło na kwocie 380 zł 

brutto. B.Szuber zgłosiła chęć wizytowania za darmo, jeśli będzie gdzieś 

skierowana. W głosowaniu dotyczącym opłat za wizytację B.Szuber 

wstrzymała się od głosu. Pozostałych 7 osób głosowało „za”. Po uzyskaniu 

pozytywnej oceny ośrodek zgłasza kiedy na jego terenie odbędzie się 

realizowanie odznaki i kogo proponuje na egzaminatorów (dwie osoby, muszą  

to być licencjonowani szkoleniowcy). Jeźdźcy którzy zaliczą odznakę będą 

wprowadzeni do „Artemora”, za co osoba dokonująca wpisu otrzyma ustaloną 

kwotę, np. 5 zł od wpisu.  

3. Obecna na zebraniu przewodnicząca Kolegium Sędziów poprosiła o zgodę na 

założenie sędziom odrębnej skrzynki mailowej, co zostało zaakceptowane  

jednogłośnie. 

4. Prezes DZJ poinformowała zebranie, że organizowane przez nas szkolenia i 

odznaki wnoszą do kasy DZJ wymierne  zyski i przypomniała wcześniejsze 

ustalenia, że jeśli szkolenie zorganizuje inny podmiot, to zyski będą 

podzielone wg zasad zaproponowanych na jednym z wcześniejszych zebrań. .  



5. Prezes DZJ zapytała czy jest zgoda na organizację kolejnego kursu 

instruktorskiego, z zaznaczeniem że może to być tylko kurs instruktora 

rekreacji, gdyż kursy instruktora sportu leżą wyłącznie w gestii PZJ. (przestał 

istnieć poziom szkolenia podstawowego). Wszyscy opowiedzieli się „za”. 

Ponieważ jednak PZJ nie licencjonuje instruktorów rekreacji, a szczegółowe 

przepisy z tym temacie są w opracowaniu, zebranie postanowiło wstrzymać 

się z kursem do czasu pojawienia się przepisów. 

6. Ponieważ decyzją zarządu nie organizowaliśmy w bieżącym roku uroczystego 

spotkania będącego podsumowaniem i zakończeniem minionego sezonu 

sportowego, postanowiliśmy wzorem ubiegłego roku wypłacić wyróżniającym 

się zawodnikom (od młodzika do młodego jeźdźca) nagrody pieniężne, 

dokonując tego przelewem. E.Formicka zaproponowała listę osób do wypłat, a 

także kwoty wypłat, podobne do tych z poprzedniego roku. Zaproponowane 

kwoty nagród nie znalazły uznania wśród kilku członków zarządu, tak że 

nagrody za miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski zostały znacząco 

podwyższone. Na ten temat będzie komunikat na naszej stronie. Zebranie 

postanowiło też skasować nagradzanie za uzyskanie przez juniorów II klasy 

sportowej. 

7. B.Szuber zaproponowała wystąpić do Kapituły Odznaczeń PZJ o odznaczenie 

pośmiertne Jana Sienkiewicza. 

8. B.Szuber zaproponowała regulamin powoływania do kadry DZJ, ponadto 

przedstawiła do akceptacji wykaz juniorów do kadry wojewódzkiej, do 

programu Ministerstwa Sportu. Limit osób do tej kadry dyktuje dział szkolenia 

Dolnośląskiej Federacji Sportu i jest on znacznie niższy od zaproponowanej 

listy. Ponadto prowadzenie programu wymaga dodatkowej pracy osoby 

wyznaczonej do tego zadania. Zawsze robił to aktualny v-ce prezes ds. sportu. 

Temat ten nie został zakończony. 

9. Odnośnie kadry DZJ B.Szuber zaproponowała zrobienie emblematu, który 

kadrowicze mogliby nosić przyszyte do fraka. Zaproponowała też bardzo 

liczną kadrę, ale tej ilości kadrowiczów DZJ nie zapewni dotacji finansowych, 

co do tej pory było normą (E.Formicka). B.Szuber zaproponowała dotowanie w 

ramach uzyskiwania spektakularnych wyników. Temat ten wymaga głębszej 

analizy i z braku czasu nie został zakończony. 



10.  P.Morsztyn stwierdził że nagrody wypłacane na zawodach organizowanych     

przez WKJ są zbyt niskie, a wpisowe za wysokie. Zażądał podania dokładnych 

kwot wpłat, wypłat i zysków z organizowanych przez klub imprez, co podjęła i 

kontynuowała B.Szuber. A.Społowicz stwierdził, że Związek nie ma prawa 

domagać się od organizatorów dokładnych rozliczeń finansowych 

organizowanych przez siebie imprez, ponieważ jest to niezgodne z prawem. 

P.Morsztyn wyraził też pogląd, że Związek nie powinien partycypować w 

nagrodach na zawodach Pucharowych, nagrody w zawodach Pucharowych 

powinny być wypłacane i fundowane przez organizatora. To również zostało 

oprotestowane przez kilka osób (m.in. E.Formicka), a M.Brodziak wyraziła 

wątpliwość, czy w przypadku braku wsparcia zawodów Pucharowych i 

Mistrzostw Dolnego Śląska nagrodami fundowanymi przez DZJ (jak miało to 

miejsce dotychczas)  znajdzie się organizator, który zechce takie imprezy 

organizować.  Burzliwa dyskusja zakończyła zebranie. Temat będzie 

kontynuowany. 


