
Zestawienie Uchwał Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego  

z dnia 27.03.2020 

 

Uchwała Zarządu 01/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego pracuje w składzie 

Robert Palacz – Prezes zarządu 

Andrzej Michalski – Wiceprezes Zarządu  

Bartosz Adamus – Wiceprezes Zarządu 

Karlina Mądry – skarbnik 

Sylwia Barbarska – sekretarz 

 

 

Uchwała Zarządu 02/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego pracuje na podstawie  

Statutu ZZJ, uchwał Walnego Zjazdu oraz regulaminu prac zarządu stanowiącego załącznik nr 

1 uchwały 02/03/2020 

 

Uchwała Zarządu 03/03/02020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego odwołuje Panią Jolantę Turowską  

z wszystkich pełnionych funkcji jako członka zarządu ZZJ m.in. przewodniczącej 

Wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej, zastępcy wojewódzkiego koordynatora szkolenia 

jeździeckiego, komisji zatwierdzającej propozycje zawodów oraz koordynatora trenera przy 

Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. 

 

Uchwała Zarządu 04/03/02020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego odwołuje Magdalenę Tabiś  

z Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 



Uchwała Zarządu 05/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego odwołuje Jacka Bobika z funkcji 

 z Wojewódzkiego Koordynatora szkolenia jeździeckiego. 

Uchwała Zarządu 06/03/02020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego powołuje na funkcję Wojewódzkiego 

Koordynatora szkolenia jeździeckiego Daniela Miechowicza.  

Uchwała Zarządu 07/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego zawiesza uchwałę nr 007a z dnia 

08.12.2015 roku dotyczącą finansowania zabezpieczenie medycznego (karetki) dla 

organizatorów zawodów halowych A i B oraz zawodów otwartych A i C do czasu poprawy 

sytuacji finansowej ZZJ. 

Uchwała Zarządu 08/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego likwiduje komisję ds. zatwierdzania 

pozycji zawodów/ komisję ds. zawodów -  kompetencje zatwierdzania zawodów przekazuje się 

przewodniczącej/przewodniczącemu kolegium sędziów przy ZZJ. 

Uchwała Zarządu nr 09/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego w sprawach finansowych i działań 

finansowych upoważnia do zatwierdzania przelewów bankowych dwie osoby działające 

łącznie Roberta Palacza – prezesa Związku oraz Karolinę Mądry – skarbnika. 

Uchwała Zarządu nr 10/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego uchyla uchwałę 25/11/2016 dnia 

05.11.2016  ( podjęcie uchwały nie mieści się w kompetencjach zarządu, a jedynie Walnego 

Zjazdu ZZJ)  

 

Uchwała Zarządu 11/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego odwołuje komisję ds. opracowywania 

regulaminu rozgrywania zawodów jeździeckich w skokach (powołaną uchwałą nr 3/17 z dnia 

14.01.2017) 



 

 

Uchwała Zarządu 12/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego powołuje Wojewódzką Komisję 

Egzaminacyjną w składzie: 

1. Daniel Miechowicz – przewodniczący komisji 

2. Sylwia Barbarska 

3. Katarzyna Kokowska 

Oraz wyznacza Daniela Miechowicza do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

Uchwała Zarządu 13/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego zawiesza regulamin wypożyczenia 

zestawu pomiaru czasu z fotokomórką i tablicy świetlnej. 

Uchwała Zarządu 14/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego wyznacza jako opiekuna zakupionego 

parkuru Pana Jarosława Sowińskiego. 

Warunki wypożyczania parkuru: 

a) Kaucja zwrotna 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) 

b) Wypożyczenie parkuru na jeden dzień przez klub ZZJ – 100 zł  

c) Wypożyczenie parkuru przez inny podmiot 700 zł za jeden dzień. 

 

Uchwała Zarządu 15/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego zawiesza uchwałę 16/2019 z dnia 

15.02.2019 roku  w sprawie wprowadzenia diet delegacyjnych. 

 

Uchwała Zarządu 15/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego likwiduje komisję skoków powołaną  

uchwałą 17/2019  z dnia 15.02.2019 

 



Uchwała Zarządu 16/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego przedłuża umowę zlecenie  od 

01.04.2020 do 30.06.2020 dla Pani Jolanty Szyszkowskiej za prowadzenie rejestracji i 

licencjonowania zawodników i koni z terenu woj. zachodniopomorskiego i przyznaje 

miesięczne wynagrodzenie w kwocie 600 zł netto. 

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi i skarbnikowi ZZJ. 

 

Uchwała Zarządu 17/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego rozpisze konkurs ofert na  

1. Wydzierżawienie zestawu pomiaru czasu z fotokomórką i tablicy świetlnej. 

2. Przeprowadzenie Mistrzostw Okręgu w Skokach przez Przeszkody. 

3. Przeprowadzenie Mistrzostw Okręgu w Ujeżdżeniu. 

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi związku. 

 

Uchwała Zarządu 18/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego w miarę możliwości będzie udzielał 

wsparcia wszystkich członkom ZZJ, którzy znajda się w trudnej sytuacji spowodowanej 

Koronawirusem (COVID-19).  

 

Uchwała Zarządu 19/03/2020 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego podejmuje uchwałę  

o przeprojektowaniu (odświeżeniu) logo ZZJ. Celem przeprojektowania jest nabycie przez ZZJ 

praw autorskich do znaku graficznego, ta usługa zostanie zrealizowana bezkosztowo” 

Wykonanie uchwały powierza się Bartoszowi Adamusowi – wiceprezesowi ZZJ. 

 

(19 uchwały przyjętych  głosami za- 5) 

 - Na oryginale stosowne podpisy- 



Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu 02/03/2020 

Regulamin prac Zarządu ZZJ 

§ 1  

1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie ustaw, Statutu, uchwał 

Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu Pracy Zarządu. 

 2. Zarząd jest organem wykonawczym Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego zwanej 

dalej ZZJ realizującym funkcje kierownicze i zarządzające, określone w Statucie.  

3.. Zarząd kieruje całokształtem działalności ZZJ w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

§ 2  

 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) reprezentowanie ZZJ na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,  

3) kierowanie działalności i zarządzanie majątkiem ZZJ,  

4) opracowywanie preliminarza budżetowego ZZJ, 

5) uchwalanie planów działania i planów finansowych ZZJ,  

6) powoływanie komisji sportowych i problemowych, kolegium sędziów ZZJ i innych 

jednostek organizacyjnych ZZJ, powoływanie i odwoływanie ich przewodniczących 

oraz zatwierdzanie ich regulaminów,  

7) rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami ZZJ,  

8) przyjmowanie, zawieszania, skreślani i wykluczanie członków ZZJ,  

9) ocena działalności klubów jeździeckich,  

10) uchwalanie składek członkowskich, opłat statutowych oraz innych świadczeń na rzecz 

Związku, wiążących się z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku.  

 

§3  

Organizacja pracy Zarządu 



1. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach 

Zarządu.  

2. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek 

Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia w formie pisemnej swojej nieobecności  

 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Skarbnik oraz Sekretarz  

4. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu  

3. Prezesa Zarządu w razie nieobecności zastępuje upoważniony wiceprezes, któremu w tym 

czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.  

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczy zaproszone przez 

Prezesa lub na wniosek członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

Posiedzenie zarządu może odbywać się zdalnie ( w wersji on-line). 

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub zastępujący go wiceprezes albo 

upoważniony na piśmie przez prezesa członek Zarządu:  z własnej inicjatywy  na wniosek 

Komisji Rewizyjnej 

 7. Osoba zwołująca posiedzenie Zarządu z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym 

zawiadamia członków Zarządu i osoby, o których mowa w pkt 4. pisemnie lub telefonicznie 

albo e-mailem, określając termin, godzinę, miejsce, sposób prowadzeni posiedzenia oraz 

tematykę obrad. Zawiadomieni (zaproszeni) członkowie mają obowiązek osobiście 

uczestniczyć w posiedzeniu.  

8. W przypadku potrzeby niezwłocznego zwołania posiedzenia Zarządu nie musi być 

zachowany termin o którym jest mowa pkt. 5 

10. Obradom Zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go wiceprezes albo upoważniony 

członek Zarządu.  

11.Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w 

porządku obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje 

zwykłą większością głosów. 

12. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.  

13. Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne. 



14.. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy aktualnego składu Zarządu.  

15. Głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, oraz za pomocą poczty 

elektronicznej.  

16. Ustalenia dokonane w trybie  pkt 15  wymagają potwierdzenia na następnym posiedzeniu 

Zarządu ZZJ.  

16. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:  

a) datę posiedzenia  

b) listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu Zarząd  

c) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał  

d) przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu  

e) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji  

f) odnotowanie na uchwałach Zarządu wyników głosowania. Tekst podjętych uchwał jest 

załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane 

wyłącznie w protokole. Protokoły z posiedzeń Zarządu i podjęte uchwały podpisują 

wszyscy członkowie zarządu. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu 

przechowywane są w Biurze ZZJ oraz zamieszczane są na stronie zzj.szczecin.pl 

 

- Na oryginale stosowne podpisy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z zebrania zarządu 27.03.2020 

 

Dnia 27.03.2020 o godzinie 14.00 rozpoczęło się posiedzenie zarządu związku, ze względu na 

sytuację epidemiologiczną zebranie odbyło się online. W zebraniu uczestniczyli wszyscy 

członkowie zarządu ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), Przyjęto 

proponowany porządek tj. przywitanie, szkolenie z wersji online, następnie przystąpiono do 

przedstawiania uchwał. W trakcie przedstawiania uchwał odbywała się dyskusja. Bartosz 

Adamus zaproponował kolejne dwie uchwały nr 18 i 19- członkowie zarządu jednomyślnie 

poparli tej wniosek. 

Prezes ZZJ poinformował członków zarządu, iż na fotokomórkę ani na parkur związek  nie 

posiada umów. 

Na koniec odbyła się dyskusja nad bieżącymi sprawami oraz na temat sytuacji sportu 

jeździeckiego oraz ośrodków jeździeckich w obliczu epidemii koronawirusa. 

Na tym posiedzenie zarządu zakończono  

 

Załącznik nr 1 do protokołu  

Lista obecności zebrania zarządu ZZJ  27.03.2020 

Lp. Imię i nazwisko Zebranie online podpis 

1. Robert Palacz obecny  

2. Andrzej Michalski obecny  

3. Bartosz Adamus obecny  

4. Karolina Mądry obecna  

5. Sylwia Barbarska obecna  

 


