
Zasady wynagradzania członków zarządu W-MZJ oraz osób delegowanych 

1. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za posiedzenia zarządu, delegacje oraz 

prace zlecone. 

2. Komisja Rewizyjna W-MZJ reprezentuje związek w umowach z członkami zarządu W-MZJ, 

zatwierdza koszty delegacji oraz wysokość wynagrodzenia za prace zlecone oraz akceptuje 

ich wykonanie i rozliczenie na podstawie przedstawionej przez Zarząd dokumentacji.  

3. Wynagrodzenie za posiedzenia zarządu jest wypłacane tylko i wyłącznie w przypadku 

posiadania przez związek odpowiednich funduszy na pokrycie wszystkich innych zobowiązań 

związku. 

4. Zasady wynagradzania wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia ich przez Walny Zjazd 

Delegatów W-MZJ. 

Wynagrodzenie za posiedzenia zarządu W-MZJ 

5. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie za posiedzenia zarządu obliczane wg. stawki 

sędziowskiej PZJ dla sędziego głównego waloryzowanej rocznie według wskaźnika GUS 

średnie wynagrodzenie miesięczne (na rok 2022 wynosi ona 424,50 zł brutto). 

6. Wynagrodzenie pokrywa zarówno przygotowanie jak i udział w posiedzeniu zarządu. W 

przypadku posiedzeń do 4 godzin obowiązuje 50% stawki. Stawka 100% obowiązuje w 

przypadku posiedzeń od 4 do 8 godzin. W przypadku uczestnictwa członka zarządu w 

spotkaniu zarządu do 1 godziny oraz głosowań drogą elektroniczną wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

Zwrot za delegacje 

7. Członkowie zarządu lub osoby delegowane przez Zarząd W-MZJ mogą otrzymywać zwrot 

kosztów delegacji za podróże służbowe według obowiązujących zasad i stawek wynikających 

z przepisów (na rok 2022 wynosi ona 0,8358 zł za 1 km oraz od 28.07.2022 dieta dzienna 38 

zł). 

8. Prezes Zarządu otrzymuje ryczał miesięczny w wysokości 1200 km związany z reprezentacją 

związku oraz koordynacją pracy Biura W-MZJ. 

9. Rozliczenie delegacji dotyczy podróży służbowych związanych z reprezentacją związku na 

zawodach rangi MWiM, HPWiM, OOM, MP, HPP, zgrupowania Kadry Mazowsza, zjazdach i 

spotkaniach PZJ oraz WZJ, certyfikacją i wizytacją ośrodków jeździeckich na terenie W-MZJ, 

organizacją imprez oraz WZD W-MZJ, innych wyjazdach zaakceptowanych przez Komisję 

Rewizyjną W-MZJ. 

10. W przypadku delegacji powyżej 10 godzin przysługuje również zwrot kosztów noclegu do 

kwoty dziesięciokrotności stawki diety (od 28.07.2022 do wysokości 380 zł brutto). W-MZJ na 

danej imprezie może reprezentować maksymalnie 2 członków zarządu W-MZJ. Większa liczba 

może reprezentować związek tylko po akceptacji Komisji Rewizyjnej W-MZJ. 

Wynagrodzenie za prace zlecone 

11. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu dodatkowych prac zleconych. 



12. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umów zleceń lub wystawionych faktur po 

akceptacji Komisji Rewizyjnej W-MZJ. 


