Protokół z zebrania Zarządu W-MZJ z dnia 07.08.2017 roku
Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w biurze Związku o godzinie
18:00 stawili się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Paweł Kleszcz – Prezes
Iwona Maciejak – v-ce Prezes
Anetta Orlicka – v-ce Prezes
Jacek Ryczywolski – Sekretarz
Zbigniew Krasowski – Skarbnik
Ewa Porębska-Gomółka – Członek Zarządu
Łukasz Akszak Okińczyc – Członek Zarządu
Marcin Szczypiorski – Członek Zarządu

oraz goście
1) Michał Ossowski – Komisja Rewizyjna
2) Dorota Zboińska – Komisja Rewizyjna (do 19:00)
3) Justyna Milej – Komisja Rewizyjna
4) Natalia Barska – pracownik biura
Zebranie poprowadził Paweł Kleszcz, protokołowała Natalia Barska.

1. Mazowsze na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobyło puchar za najlepsze
województwo zdobywając medale dwa złote, srebrny i dwa brązowe.
2. Informacje dotyczące zmiany biura księgowego.
3. Zarząd rozmawiał na temat bezpiecznego podwyższenia ułatwiającego dosiadanie
koni, dostępnego dla zawodników na rozprężalni zawodów i docenia gest
organizatora jeśli zostanie ono dostarczone.
4. Dofinansowanie zawodów video w parajeździectwie – Na wniosek Zarządu W-MZJ
informujemy, że nie będziemy się angażować w Państwa wydarzenie parajeździeckie
„Zawody video”.
5. Przedyskutowane zostały procedury zmiany w kalendarzu W-MZJ oraz opracowania
zasad dopisywania nowych imprez do kalendarza po jego zatwierdzeniu. Zobowiązał
do dalszego procedowania tej sprawy Jacka Ryczywolskiego.
6. Kolegium sędziów przedstawiło kwestie związane z nieautoryzowanymi zawodami na
terenie W-MZJ i poinformowało o nałożeniu kary upomnienia na sędziego głównego.
Do organizatora zostanie wystosowane pismo.
7. Przeanalizowane zostały wpłaty klubów – członków W-MZJ.
8. Sprawę wyjaśnienia Koordynatora PZJ procedować będzie dalej Łukasz AkszakOkińczyc
9. Przedyskutowano sprawę zakończenia sezonu. Wstępna propozycje spotkania
kalendarzowego w grudniu i spotkanie dotyczące zakończenia sezonu w styczniu
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połączone z balem karnawałowym. Osoby zainteresowane przystąpieniem do
komitetu organizacyjnego zakończenie sezonu zachęcamy do zgłaszania się.
Wykaz uchwał
1/07/08/17 Zarząd omówił kwestie opóźnień w przekazywaniu dokumentów księgowo-płacowych i
kadrowych przez firmę INS-MONT z którą rozwiązał umowę do Warszawsko-Mazowieckiego Związku
Jeździeckiego i mimo wielokrotnych zapewnień firmy INS-MONT sprawa nie jest realizowana. W
związku z powyższym przekazuje się sprawę do kancelarii adwokackiej celem procedowania jej drogą
prawną.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
2/07/08/17 Zarząd akceptuje zmianę Kadry Mazowsza zaproponowaną przez Radę Trenerów.
Za: 7
Wstrzymały się: 1 (Zbigniew Krasowski)
3/07/08/17 Zarząd przyjął uchwałę na wniosek UKS Akademii Jeździecka Dąbrowica wsparcia w
formie pucharów i derek na konkurs oraz 1000 zł brutto na pokrycie części kosztów zabezpieczenia
medycznego.
Za: 6
Wstrzymały się: 2 (Łukasz Akszak-Okińczyc, Ewa Porębska-Gomółka)

Protokół podpisali:
Paweł Kleszcz – Prezes W-MZJ
Anetta Orlicka – v-ce prezes
Iwona Maciejak – v-ce prezes
Ewa Porębska-Gomółka – członek zarządu
Łukasz Akszak-Okińczyc – członek zarządu
Jacek Ryczywolski – sekretarz
Zbigniew Krasowski - skarbnik
Marcin Szczypiorski – członek zarządu
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