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1. Tematem pierwszym zebrania miało być podsumowanie akcji wizytowania 

ośrodków które zgłosiły chęć robienia odznaki „Jeżdżę Konno”, jednak 

kontrowersje wzbudziła u niektórych osób konieczność wypełniania tabelki 

wizytacyjnej, z którą większość zarządu zgodziła się na wcześniejszym 

zebraniu. Tabelka ta jest propozycją PZJ i w opinii większości naszych 

członków zarządu jest narzędziem przydatnym, gdyż określa jakość stajni na 

obszarze DZJ których nie znamy (nie są zrzeszone w DZJ), a tym samym daje 

pogląd jaka jest kondycja ośrodków jeździeckich na Dolnym Śląsku. Taki 

pogląd wyrażał m.in. Artur Społowicz. Beata Szuber była przeciwnego zdania, 

posiłkując się faktem, że w innych ośrodkach nie ma zwyczaju wypełniania 

druków podczas wizytacji. Nie dało się również tematu przegłosować, gdyż w 

programie zebrania nie było punktu „Sprawy różne”, który upoważniałby do  

zajmowania się sprawami innymi niż określał program. Prezes Małgorzata 

Brodziak zaproponowała głosowanie w tej sprawie na kolejnym zebraniu.  

2. Kolejnym tematem były środki z Urzędu Marszałkowskiego, a konkretnie jak je 

zapreliminować i na co przeznaczyć. Otrzymaliśmy na ten rok ok. 50 tys. zł. 

Uczestnicy zebrania zgodni byli co do tego, żeby jak najwięcej środków 

marszałkowskich  przeznaczyć na szkolenia młodzieży - do tej pory ponad 

połowa tych środków przeznaczana była na dofinansowywanie zawodów. Ewa 

Formicka przypomniała po raz kolejny, że pieniądze marszałkowskie mogą 

być wydane na ściśle określone cele. Są to 4 punkty: a. szkolenie młodzika, b. 

szkolenie juniora, c. Mistrzostwa Dolnego Śląska odrębnie, d. zawody 

pozostałe. Punkt d to właśnie dofinansowanie zawodów, w tym także transport 

koni na OOM. Punkt c i d były realizowane w poprzednich latach jako wiodące. 

Teraz Piotr Morsztyn i Beata Szuber oprotestowali taki podział, Piotr wręcz 

wyrażał pogląd że nie należy w ogóle dofinansowywać zawodów, 

organizatorzy powinni sami sobie radzić. Monika Słowik jednak wyraziła 

opinię, że organizatorów zawodów jest coraz mniej, więc tych którzy zostali 

należy szanować i jednak próbować pomóc, choćby poprzez niewielkie 

wsparcie finansowe. Ostatecznie przegłosowano następujący podział 

środków: 70% na szkolenia (w rozumieniu szkolenia dla młodzików i juniorów, 

głownie kadry), 30% na zawody, ale tylko Mistrzostwa Dolnego Śląska. Za 

takim podziałem głosowali wszyscy obecni, czyli 7 osób. 

Sporo emocji wzbudził też problem szkoleń – jakich szkoleniowców 

zapraszać.  B.Szuber uważa, że nie koniecznie należy zapraszać 

szkoleniowców „dalekich i drogich”, dlaczego nie korzystać z „naszych”. 

A.Społowicz wyraził zdanie,  że  jeśli tak zwani „obcy” dobrze szkolą i mają 

dobre notowania, to należy korzystać z takich możliwości. P.Morsztyn 

powiedział że uczestniczył w rozmaitych szkoleniach, prowadzili je lepsi i 



gorsi, ale każde szkolenie coś dało i wszystkie razem go ukształtowały. Więc 

zostawmy to organizatorom.   

3. Małgorzata Brodziak wytłumaczyła co było powodem odwołania zawodów na 

Partynicach w ostatnim czasie – było to pojawienie się zołzów w stajni i 

wynikająca stąd decyzja dyrektora o zamknięciu torów. Proponuje rozegrać 

finały pucharu DZJ w ujeżdżeniu i skokach na pierwszych zawodach halowych 

w jesieni. Byłby to październik. Przy okazji Ania Krzesiewicz zwróciła uwagę 

na proceder dopisywania imprez do kalendarza przez osoby które nie 

uczestniczyły w zebraniu kalendarzowym – nie powinno to mieć miejsca. 

Rezygnacja z organizacji zawodów które są w kalendarzu też powinna mieć 

swoje skutki. Będzie to tematem następnego zebrania. 

4. Powrócił temat regulaminu zawodów towarzyskich – Monika Słowik prześle 

zaproponowany regulamin ujeżdżeniowy do wszystkich członków zarządu i 

będą 3 tygodnie na zgłoszenie uwag. 

5. Na kolejne zebranie przesunięto problem zatwierdzania propozycji zawodów 

DZJ. Należy stworzyć wzór propozycji i przestrzegać stosowania go. Monika - 

Słowik -  proponuje oprzeć się o druk propozycji ZO. Druk ten powinien wisieć 

na stronie DZJ. Beta Szuber zadeklarowała wykonanie tego druku dla skoków, 

przedstawi na następnym zebraniu. 

6. Małgorzata Brodziak przeczytała pismo jakie wpłynęło do zarządu od klubu 

WKJ, oraz pismo które zostało napisane do Komisji Rewizyjnej DZJ. Osobami 

wymienionymi w tych pismach była Beata Szuber i Piotr Morsztyn, obydwoje 

zobowiązali się do wyjaśnienia swojego postepowania na następnym 

spotkaniu zarządu DZJ w obecności Prezesa WKJ. Na następnym spotkaniu 

Zarząd podejmie decyzje w tej sprawie.  

7. Monika Słowik przypomniała że należy pomyśleć o Zebraniu Walnym 

dotyczącym dokonania zmian w statucie. Zaoferowała przygotować poprawki 

do statutu.  

 

 


