
Zebranie zarządu 7.03.2022 

Uczestniczyło 6 członków zarządu, w tym jedna osoba on line. 

 

1. Na wstępie prezes Małgorzata Brodziak przeprosiła zgromadzonych za swoje 

zbyt gwałtowne wystąpienie i przerwanie poprzedniego zebrania zarządu, 

tłumacząc się, iż niepotrzebnie pozwoliła się sprowokować. Wyraziła  

ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia zapewniając, że podobne 

wypadki nie powtórzą się. 

2. Monika Słowik, uczestnicząc w zebraniu on line uznała, że po pół roku 

działania nowego zarządu należałoby podsumować czy podział zadań 

dokonany na pierwszym zebraniu był z biegiem czasu widoczny i realizowany. 

Powinniśmy skupić się na bieżących sprawach, najważniejsze są pozytywne 

efekty  działania zarządu, a zadań jest dużo. Nie obrażajmy się. Ważne jest, 

aby każdy robił to czego się podjął. Artur Społowicz poparł, do nas należy 

organizacja życia sportowego Związku, na tym się skupmy. Uznał za 

niewłaściwe próby rozliczania na poprzednim zebraniu klubu WKJ z kosztów 

organizowania zawodów na Partynicach, nie mając ku temu żadnych podstaw. 

3. Przedstawiony został regulamin Pucharu DZJ w ujeżdżeniu, zaproponowany 

przez Monikę Słowik. Po krótkiej dyskusji został przyjęty jednogłośnie przez 

uczestników zebrania. 

4. W odniesieniu do regulaminu Pucharu DZJ w skokach przyjęty został (poprzez 

głosowanie, jednogłośnie) zaproponowany wcześniej podział nagród 

finansowych. Potwierdzono iż junior młodszy i młodzik będzie dostawał 

nagrody finansowe w postaci bonów, nadal będziemy korzystać z usług sklepu 

„Mustang”, gdyż współpraca z tym sklepem jest wypracowana i sprawdziła się 

w poprzednich latach. 

5. Wcześniej w zebraniu anonsował uczestnictwo pan Paweł Konarski, chcąc  

zaprezentować plan zrobienia na Partynicach szkolenia zaprzęgowego. 

Ostatecznie nie pojawił się, dostarczył program szkolenia na piśmie. Chciałby, 

aby w organizacji kursu partycypował DZJ. Proponowany termin to początek 

kwietnia. Czterech uczestników zebrania poparło pomysł, jedna osoba 

wstrzymała się od głosu. 

6. Rozpoczęły się wizytacje ośrodków, które zgłosiły akces organizacji odznak 

„Jeżdżę konno”. Podtrzymana została kwota 380 zł brutto za dokonanie 



wizytacji takiego ośrodka. Zainteresowany ośrodek otrzyma fakturę na 

wymienioną kwotę i dopiero wpłacenie jej do kasy DZJ uruchomi procedurę. 

Koszty dojazdu wizytatora do wizytowanej stajni dwie zainteresowane strony 

realizują sami między sobą. 

7. Zarząd zaprosił do udziału w zebraniu Wiesława Apanasewicza, który w 

poprzednich latach jako trener koordynator prowadził program Ministerstwa 

Sportu dotyczący dofinansowania kadry wojewódzkiej. Zwrócenie się do 

W.Apanasewicza było podyktowane tym, że minął termin złożenia 

odpowiedniej dokumentacji do działu szkolenia DFS, a nie zostało to zrobione. 

Zwyczajowo przez wszystkie poprzednie lata zajmował się tym programem v-

prezes ds. sportu. W.Apanasewicz zgodził się poprowadzić kadrę wojewódzką 

i jednogłośnie został powołany na stanowisko trenera koordynatora DZJ. W 

dalszej części zebrania ustalano listę juniorów, juniorów młodszych i 

młodzików proponowanych do programu. Limit osób określa DFS, w tym roku 

dostaliśmy 8 miejsc. Po dyskusji, biorąc pod uwagę wyniki proponowanych 

zawodników w poprzednim sezonie, jakość posiadanych koni, ale także jakość 

współpracy rodziców proponowanych dzieci z biurem DZJ w kwestii 

dostarczania dokumentów - do kadry wojewódzkiej przegłosowano 

następujące dzieci: w kategorii młodzik – Zuzanna Kuczerawy KJ „Platan”, 

Michalina Paterska LKS „Stragona”, w kategorii junior młodszy – Wiktoria  

Mucha JKS Hanna, Alicja Poniatowska KKJ, Weronika Krzecka JKS 

Jaroszówka, Nina Jędrachowicz KJ Jaroszówka, w kategorii junior – Krystyna 

Konarska KJ „Biały Las”, Patrycja Urbaniak KJ Jaroszówka.  

8. Zebranie zaakceptowało zakup dla biura DZJ nowego komputera w kwocie ok. 

4000 zł. Obecny komputer ma już ok. 30 lat i posiada wiele usterek nie 

kwalifikujących się do naprawy. 

9. Problem związany z pomocą Ukrainie w kwestii przyjmowania koni i 

kierowania ich do wyznaczonych stajni będzie koordynował Mariusz Kleniuk.  

 

 

 


