Marek Guz
kandydat na Prezesa
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
Poprzedni prezes, Paweł Kleszcz, zaproponował mi kandydowanie.
Kto jak nie Ty? Tyle usłyszałem od Pawła.
Po krótkim namyśle i rozmowach stwierdziłem że:
1.
2.
3.
4.

Mam poparcie ustępującego zarządu.
Mam gwarancje pomocy i wprowadzenia mnie i wybranego zarządu do pracy.
Mam wieloletnią praktykę w organizacji i przeprowadzaniu zawodów jeździeckich.
Mam praktykę w kierowaniu i zarządzaniu ludźmi współpracującymi ze mną w życiu
jeździeckim.
5. Mam kilkuletnią praktykę w prowadzeniu i sędziowaniu zawodów od podwórkowych
do Mistrzostw Polski Młodzików (OOM) we wszystkich dyscyplinach olimpijskich.
6. Mam praktykę w rozmowach ze sponsorami i realizacji umów z nimi.
7. Od kilku lat zajmuję się współpracą z sędziami z całej Polski.
8. Wiele razy byłem konsultantem organizatorów zawodów różnego szczebla.
9. Jestem praktykującym sędzią II klasy w skokach na ścieżce promocyjnej do I klasy
sędziowskiej. Mam już komplet potrzebnych praktyk na zawodach wysokiego
szczebla.
10.Mam wysoką znajomość obsługi programów komputerowych.
11.Posiadam wiele zdolności manualnych, które wykorzystuję na co dzień
12.Nie jestem uzależniony od alkoholu, nikotyny i innych używek.
13.Potrafię pracować z zaangażowaniem i dysponuję odpowiednią ilością czasu na
realizację zadań, które stoją przede mną.
14.Łatwo się uczę i nie boję się żadnych wyzwań.
15.Przez ostatnie dwa lata zrobiłem kilkanaście nowych rzeczy, których wcześniej nie
planowałem zbierając ogromną ilość nowych doświadczeń i umiejętności.

Co chciałbym robić jako Prezes WMZJ?
Nie chcę rozpisywać się i szczegółowo określać zadań, bo obiacanki w kampanii
wyborczej najczęściej nie mają nic wspólnego z późniejszą rzeczywistością.
1. Robić to co robię cały czas – siedzieć po uszy w jeździectwie, bez limitu godzin i
wielkości pracy.
2. Pomagać w realizacji Waszych celów. Bo to ja będę dla Was.
3. Wziąć odpowiedzialność za wszystko co robię.
4. Nawiązać współpracę ze sponsorami strategicznymi (przeprowadziłem już
wstępne rozmowy, uzyskując wstępne zapewnienie współpracy ze Związkiem)
5. Ułatwiać rozwój sportu na poziomie dzieci. To one są podstawą naszego
jeździectwa.
6. Rozwinąć system szkolenia, którego fundamenty postawił ostatni zarząd.
7. Utrzymywać samodyscyplinę i przestrzeganie budżetu Związku.
8. Realizować konsekwentnie codzienną pracą zadania, jakie staną przede mną i
Zarządem.
Chciałbym zrealizować niespełnione marzenie prezesa Pawła Kleszcza – zorganizować i
wpisać na stałe w kalendarz imprez w Polsce duże zawody jeździeckie na wzór innych tego
typu przedsięwzięć i uczynić z nich jedną z najważniejszych imprez cyklicznych w kalendarzu
PZJ.
Chciałbym w porozumieniu z prężnymi klubami zrealizować program edukacyjny w szkołach
podstawowych, który kiedyś sam prowadziłem pt: „Czym kopytko za młodu nasiąknie”,
jednocześnie wspierając tego typu działalność poprzez współpracę z władzami lokalnymi i
stworzyć system szkoleń dla edukatorów.
Oczywiście najważniejszą sprawą było, jest i będzie wspieranie i moderowanie sportu w
województwie Mazowieckim na wszystkich poziomach. Osoby, który przedstawiam na
końcu już od dawna realizują tego typu zadania.
Wypracowane przez ostatni zarząd środki finansowe nie zostaną w żaden sposób stracone i
dopilnuję, by w całości wsparły rozwój sportu jeździeckiego w naszym regionie.
Zamierzam w porozumieniu ze sponsorami zapoczątkować cykl szkoleń z pozyskiwania
środków i dotacji z wszelkich możliwych instytucji.
Ponieważ zdaję sobie sprawę z ilości pracy na tym stanowisku i o wiele większej i szerszej
ilości spraw, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć niż te, o których wyżej wspomniałem,
proponuję ustanowienie stałej pensji prezesa w wysokości ustalonej przez Zarząd.
Proponuję również zatrudnienie pracownika na pełny etat, lub dwóch pracowników, każdy
po pół etatu oraz uruchomienia biura WMZJ przez pięć dni w tygodniu, co w tej chwili jest
podstawowym warunkiem prawidłowego działania biura.

Osoby proponowane do nowego Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agnieszka Lesica
Grażyna Hucz
Jan Kamiński
Michał Siejek
Jan Ratajczak
Jacek Ryczywolski

Jeśli jeszcze się nie znudziliście to przeczytajcie do końca.
Moje kompetencje.
 Luzak zawodnika skoków i zawodniczki ujeżdżenia
 Instruktor rekreacji – jazda konna, kurs u Sławomira Pietrzaka. Dziesiątki uczniów na
poziomie podstawowym.
 Instruktor hipoterapii, dwa lata prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi.
 W-ce mistrz Warszawy i Mazowsza w skokach Amatorów (piękne czasy)
 Kierowca kategorii B+E oraz C z praktyką w transporcie koni
 Kurs konwojenta
 Organizator cyklów zawodów jeździeckich:
1. Serock – (również Liga Mazowsza) , dwa sezony
2. Jabłonna – (również Liga Mazowsza), pięć sezonów
3. Łazienki Królewskie – dwa sezony, cykl ROYAL CUP
Na tych zawodach pełniłem wszystkie funkcje i organizowałem wszystko od początku do
końca. Zapewniałem również sponsorów i ogromną ilość nagród we wszystkich konkursach.
 Sędzia II klasy w skokach.
 Animator i prowadzący program edukacyjny w szkołach podstawowych o
jeździectwie
 Manager w klubach jeździeckich HUZAR i SKJ Poczernin.
Od kilku lat zajmuję się prowadzeniem zawodów w skokach, ujeżdżeniu, wkkw i
powożeniu.
Obsługuję kompleksowo całe imprezy zapewniając profesjonalne działania. Wielokrotnie
byłem angażowany jako konsultant i pomagałem innym organizatorom w stawianiu
pierwszych kroków jak i w doskonaleniu nabytych umiejętności.
Powoli, systematycznie i z uporem zwiększam moją wiedzę i umiejętności, konsekwentnie
czerpiąc radość i satysfakcję z tego co robię.

