P ROTOKÓŁ
Przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów WarszawskoMazowieckiego Związku Jeździeckiego, który odbył się w dniu 30 lipca 2018 roku
w siedzibie Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a.
===============================================================
W dniu 30 lipca 2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów WarszawskoMazowieckiego Związku Jeździeckiego.
W Nadzwyczajnym Zjeździe uczestniczyło 39 delegatów, zgodnie z listą obecności,
stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
1.Otwarcie zebrania.
Obrady Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku
Jeździeckiego o godzinie 18.00 (w drugim terminie) otworzył Pan Paweł Kleszcz, który
powitał przybyłych delegatów i przypomniał przyczynę zwołania Zjazdu.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
Pan Paweł Kleszcz zaproponował na Przewodniczącego obrad Pana Jana Ratajczaka,
który wyraził zgodę.
Innych propozycji nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jawnego 36 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1
głosie wstrzymującym się, Pan Jan Ratajczak został wybrany Przewodniczącym obrad.
Na protokolanta Zjazdu Pan Paweł Kleszcz zgłosił kandydaturę Pani Magdaleny Hylak,
firma ARTE. Poinformował zebranych, że obrady są nagrywane dla celów
protokolarnych, a po ich wykorzystaniu ulegną skasowaniu.
W wyniku głosowania jawnego, Pani Magdalena Hylak 37 głosami „za” przy 1 głosie
wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych została wybrana protokolantem Zjazdu.
Pan Paweł Kleszcz przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Panu Janowi
Ratajczakowi, który podziękował za wybór i wyraził nadzieję, iż porządek obrad
zostanie sprawnie zrealizowany.
Z sali zgłoszono wniosek o zmianę kolejności punktów 3 i 4, w związku z czym
przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Walny Zjazd, w wyniku głosowania jawnego, 35 głosami „za”, przy 3 głosach
wstrzymujących się, dokonał wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w następującym
składzie:
1. Joanna Gawłowska
2. Karol Jeżak
3. Maciej Miros.
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Komisja przystąpiła do ukonstytuowania się i do pracy.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pan Witold Brodewicz zgłosił wniosek o dodanie w proponowanym porządku obrad
przed punktem 6, punktu 5.a -„Dyskusja”.
W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto 31 głosami „za”, przy 1 przeciwnym i
2 wstrzymujących się.
Pan Leszek Doraczyński zgłosił wniosek o nierozpatrywanie w dniu dzisiejszym
punktów 16, 17, 18 i 19 uzasadniając to tym, że są to punkty niezgodne z §23 pkt 2.
Statutu W-MZJ. Wybrane powinny być osoby, do których środowisko trenerów oraz
sędziów ma zaufanie.
Przewodniczący przytoczył treść §23 pkt 2 Statutu W-MZJ „Przewodniczący Rady
Trenerów i Przewodniczący Kolegium Sędziów wybierani są w trybie określonym przez
Zarząd przez właściwe środowiska i wchodzą z urzędu w skład Zarządu”.
Pan Jacek Ryczywolski zwrócił uwagę na fakt, że obecny Walny Zjazd dokonuje
wyborów na dokończenie kadencji. Był zdania, że należy dokonać wyboru władz tak jak
to miało miejsce na ostatnim Walnym Zjeździe.
Pan Michał Ossowski zauważył, że do dnia dzisiejszego nie został zmieniony ani
uchylony regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Trenerów i Przewodniczącego
Kolegium Sędziów, który został uchwalony w 2012 roku, czyli ten regulamin w pełni
obowiązuje i te dwa gremia muszą się spotkać w sprawie wyboru Przewodniczących w
ciągu miesiąca od daty wyboru Zarządu.
Pan Paweł Kleszcz przypomniał, że Zarząd musi w krótkim czasie się zebrać z uwagi na
konieczność uzyskania dostępu do banku umożliwiające wykonanie przelewów i
zgłoszenia składu Zarządu do KRS-u.
Pani Ewa Porębska-Gomółka przychyliła się do zdania Pana Ryczywolskiego, że
kadencja powinna być zakończona i wybory przeprowadzone tak samo jak poprzednio.
Wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktów 16 do 19 został w
głosami „za” przy 3 przeciwnych i 15 wstrzymujących się.

przyjęty 15

Pan Michał Ossowski zauważył, iż w materiałach nie ma bardzo ważnego dokumentu,
mianowicie Regulaminu Wyborczego, który powinien określać zasady głosowania oraz
czy obecni goście mogą kandydować do władz.
Pani Patrycja Kaczorowska stwierdziła, że W-MZJ obowiązuje także Statut PZJ, w
którym jest wyraźnie powiedziane, że członkami władz mogą zostać osoby niebędące
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członkami Stowarzyszenia, czyli zaproszeni goście. Na razie więc uważa, że należy się
do tego stosować, a za 2 lata mieć tę sprawą uregulowaną w statucie W-MZJ jak należy.
Pan Jacek Ryczywolski zaproponował umieszczenie w porządku obrad podjęcie
uchwały mówiącej o tym, czy mogą brać udział w wyborach zaproszeni goście.
Pani Patrycja Modlińska zwróciła uwagę, że nie można takiej zmiany dokonywać
uchwałą niezgodnej ze statutem.
Pan Leszek Doraczyński poprosił o przypomnienie, kto może być wybierany do
Zarządu zgodnie z obowiązującym statutem.
Pan Michał Ossowski stwierdził, że w walnym zebraniu delegatów mogą brać udział z
głosem doradczym członkowie władz, którzy zostali wybrani delegatami, członkowie
honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone przez Walne (goście). Na
poprzednim zebraniu był Regulamin Wyborczy, który jasno określał kto jakie ma
uprawnienia.
Pan Leszek Doraczyński zaapelował o zastanowienie się i przedyskutowanie kto może
kandydować do Zarządu.
Pan Marek Szewczyk był zdania, że należy teraz zdecydować czy osoby nie będące
delegatami mogą kandydować do władz.
Pani Justyna Milej poprosiła o wyświetlenie Regulaminu Wyborczego z 2016 roku, o
jego przedyskutowanie i ewentualnie wprowadzenie poprawek w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący obrad odczytał listę zaproszonych gości obecnych na NWZD W-MZJ
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący odczytał regulamin wyborczy, do którego w toku dyskusji
wniesiono szereg poprawek. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne porządek
obrad z wprowadzonymi zmianami, regulamin obrad i regulamin wyborczy z
wprowadzonymi poprawkami, które przyjęto 32 głosami „za”, przy braku głosów
przeciwnych i 2 wstrzymujących się,.
Porządek obrad, regulamin obrad i regulamin wyborczy
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
5a. Dyskusja
Pan Witold Brodewicz nawiązał do sytuacji, w której Zarząd złożył rezygnację i z
pełnionej funkcji, podczas gdy Komisja Rewizyjna nie miała głównych zastrzeżeń do
pracy Zarządu i nie złożyła żadnych wniosków przeciw Zarządowi. Wyraził pogląd, że
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praca społeczna obecnie w tak dużym Związku nie jest możliwa, w biurze powinna być
zatrudniona osoba na cały etat i być właściwie wynagradzana.
Pan W. Brodewicz przypomniał zdarzenie jakie miało miejsce podczas wyborów na
członka Komisji Rewizyjnej PZJ, gdy kolega, który na tę funkcję kandydował
oświadczył, że jeśli zostanie wybrany a będzie widział jakieś nieprawidłowości,
wówczas pójdzie do sądu. Z tego powodu nie został wybrany.
Zdaniem Pana W. Brodewicza Zarząd rezygnuje ponieważ miał za dużo pracy i nie
podołał temu.
Pani Patrycja Kaczorowska zapytała, dlaczego Komisja Rewizyjna nie zwróciła uwagi
na brak Regulaminu Wyborczego wiedząc o tym, że dzisiaj odbywa się Nadzwyczajne
Walne Zebranie Delegatów.
Pan Remigiusz Makowski stwierdził, że Związek powinien swoich delegatów o
różnych sprawach powiadamiać, a nie oczekiwać, że członkowie sami będą tych
informacji szukać. Związek powinien zatrudnić pracownika, który wszystkie sprawy
biurowe ogarnie. Delegaci powinni zajmować się sprawami związanymi z jeździectwem,
np. taką sprawą jaka miała miejsce w Warce, gdzie podczas zawodów konie stały w
namiotach przy 30 stopniach, gdzie nikt nie otworzył okna namiotu. Jednocześnie
wygłasza się zdanie, że najważniejsze jest dobro konia. Ludzie muszą szanować
zwierzęta. Stwierdził, że mają miejsce prywatne rozgrywki.
Poruszył sprawę wprowadzenia oceny stylu w skokach.
Zaapelował o szacunek wzajemny członków Związku.
Pan Jacek Ryczywolski poinformował, że brakuje wykształconych ludzi do pracy w
Związku, przyuczenie pracownika do najprostszych czynności i wystawiania licencji to
co najmniej pół roku.
Pan Paweł Kleszcz stwierdził, że bardzo wiele pracy kosztowało to, że osiągnięto wynik
dodatni 90 tys. zł. Zarząd musiał sam wiele czynności wykonać.
Pan Witold Brodewicz podkreślił, że tak duża firma nie może działać na zasadzie pracy
społecznej.
Pani Iwona Maciejak podkreśliła, że z tych 90 tys. zł trzeba opłacić biuro, pracownika,
i przekazać te pieniądze na sport. Zarząd skądś te pieniądze musi dostać.
Pan Michał Ossowski odniósł się do wypowiedzi Pana Makowskiego na temat
wysyłania zawiadomień. Statut nie mówi o elektronicznym powiadamianiu członków i
przesyłania materiałów. Statut PZJ w najnowszej wersji to przewidywał, przewidziano
możliwość przesyłania uchwał sposobem elektronicznym, ale Zarząd nie poprosił
komisji statutowej o wprowadzenie zapisu o elektronicznym powiadamianiu zatem
powinien powiadomić pocztą. Być może frekwencja jaka jest dzisiaj jest tego wynikiem.
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Pan Michał Siejek zauważył, że obowiązkiem członka jest korzystanie z drogi
elektronicznej.
Pan Paweł Kleszcz przypomniał Panu Michałowi Ossowskiemu, że zapytał go o to czy
konieczne jest powiadomienie pocztą, czy też można wysłać e-maila i uzyskał
odpowiedź, że wystarczą maile. Co do frekwencji nie jest wcale zła.
Pan Michał Ossowski oświadczył, że później przeglądając dokumenty stwierdził, że
jednak nie wystarczą maile.
Pan Zbigniew Krasowski zauważył, że to nie jest tak, że Zarząd ma zrobić wszystko za
wszystkich. Wszyscy powinni mieć świadomość, że to jest ich Związek, ich sprawa, ich
jeździectwo i trzeba tak działać, aby było to widoczne w czynach. Sam ustępuje z
Zarządu ponieważ miał dość pracy, którą wkładał i ciągle było to źle oceniane. Na
propozycje zrobienia czegoś inaczej, razem – nie było odzewu.
Przewodniczący zamknął dyskusję. Podziękował osobom, z którymi miał przyjemność
pracować w Zarządzie, było to dla niego wspaniałe przeżycie.
6. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa W-MZJ.
Przewodniczący poinformował, że na stanowisko Prezesa W-MZJ zostały zgłoszone
następujące 3 kandydatury:
Leszek Doraczyński
Marek Guz
Patrycja Kaczorowska.
ww. wyrazili zgodę na kandydowanie.
Pan Eugeniusz Koczorski zgłosił kandydaturę Pana Marcina Szczypiorskiego, który
podziękował za zgłoszenie, ale nie wyraził zgody na kandydowanie, zapewniając
jednakże, że służy wszelką pomocą i doświadczeniem.
7. Wystąpienia kandydatów na stanowisko Prezesa W-MZJ.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Leszek Doraczyński, który przypomniał okoliczności
wyborów ostatniej kadencji. Podkreślił, że delegaci mogą wybierać kogo zechcą do
Zarządu. Prezes nie powinien narzucać swoich kandydatów. Zwrócił uwagę na to, że
długo walczył o nowy Statut W-MZJ, który został opracowany ale nie został jeszcze
poddany ocenie środowiska. Wyraził nadzieję, że nowy Zarząd się tym zajmie.
Podkreślił, że Stowarzyszenie sportowe nie może działać, jeśli nie ma założeń
programowych.
Pan Leszek Doraczyński oświadczył, że rezygnuje z kandydowania na Prezesa W-MZJ i
prosi o przekierowanie swoich głosów na Panią Patrycję Kaczorowską.
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Pan Marek Guz przedstawił swój program, który chciałby realizować jeśli zostanie
wybrany Prezesem W-MZJ. Planuje stworzenie takiego systemu generowania pieniędzy
dla wszystkich członków, żeby to dawało satysfakcję finansową. Należy poprawić
współpracę z najniższymi szczeblami zarządzania miast, gmin itd., stworzyć system
edukacji i popularyzacji jeździectwa na najniższym poziomie w szkołach podstawowych.
Najważniejszą sprawą szkolenia, kontynuowanie tego co zaczął robić ostatni Zarząd.
Rozwiązania wymaga problem braku kadr, odpowiednich sędziów i gospodarzy torów, z
odpowiednimi kwalifikacjami.
Konkursy stylowe – chciałby wprowadzić to na najniższym poziomie czyli na zawodach
regionalnych. Wymaga dopracowania regulamin zawodów towarzyskich, który został
oddalony na ostatnim zjeździe PZJ.
Rozwinięcia wymaga system dofinansowania starów zawodników Kadry Mazowsza, tak
samo szkolenia.
Mówca przygotował projekt dotyczący tego, aby sędziowie mogli zdobywać
kwalifikacje w innych województwach.
Jeśli chodzi o informacje – dopilnuje aby wszyscy mieli informację na temat tego co się
dzieje. Jeśli zostanie Prezesem, poprosi o pomoc w opracowaniu statutu pana Leszka
Doraczyńskiego i Pana Marcina Szczypiorskiego.
Pani Patrycja Kaczorowska zwróciła uwagę na fakt, iż W-MZJ bardziej chce być PZJ
niż W-MZJ, zapomina o własnych członkach, małych klubach, małym sporcie,
regionalnym, dzieciach i tym właśnie w dużej mierze chciałaby robić jako Prezes.
Rodzicie, którzy wkładają w to wiele wysiłku i pieniędzy nie są doceniani, zamierza to
zmienić. Uważa, że potrzebne są szkolenia sędziowskie, sędziów jest mało, strona
internetowa też jest do zmiany, można pozyskać w tym celu sponsorów.
Stwierdziła, że jest zdeterminowana do działania, ma doświadczenie i uważa, że jest w
stanie zintegrować środowisko.
Pani Patrycja Kaczorowska poinformowała, że na zadanie pytanie w internecie, kto
chciałby kandydować do Zarządu, nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Ze swej strony
rekomenduje następujące osoby:
Jacek Ryczywolski
Katarzyna Pisarska
Anna Rabczuk
Jacek Gałkowski
Anna Hipsz
Michał Pilkiewicz
Michał Gałkowski
Pan Marek Guz zarekomendował następujące osoby na członków Zarządu:
Jacek Ryczywolski
Agnieszka Lesica
Grażyna Hucz
Jan Kamiński
Jan Ratajczak
Michał Siejek.
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Kandydaci na Prezesa oświadczyli, że funkcję tę będą wykonywali społecznie.
Następnie kandydaci na Prezesa W-MZJ odpowiadali na szczegółowe pytania.
Pan Marek Guz zaproponował aby w Biurze zatrudnione zostały 2 osoby po ½ etatu:
Jadwiga Golańska, która pracowała w PZJ, i pani Julia Kręcik.
Zwrócono uwagę – Pan Marek Szewczyk - na ewentualny konflikt interesów prezesa i
członków Zarządu, na kwestię odpowiedzialności pracowników za konkretne sprawy.
Pani Katarzyn Michalska stwierdziła, że wszystko zależy, czy jest się po prostu
przyzwoitym człowiekiem. Wszyscy są biznesowo związani z jeździectwem.
Pan M. Szewczyk pokreślił, że 80% spraw to sprawy narzucone przez PZJ.
Kandydaci odpowiedzieli na pytanie pana Zbigniewa Krasowskiego, że system szkolenia
kadr dla szkoleniowców W-MZJ rozpoczęty w grudniu br. będzie kontynuowany i
rozwinięty.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w celu stwierdzenia
prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów W-MZJ.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna poinformowała, że przewodniczącym Komisji został
Maciej Miros, sekretarzem - Karol Jeżak, Joanna Gawłowska – członkiem. Komisja
stwierdza, że uprawnionych do głosowania jest 39 delegatów, manatów wydano 39.
8. Wybory Prezesa W-MZJ.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne na Prezesa W-MZJ, poinformował o
technice głosowania.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, po ich oddaniu do urny
przeliczyła głosy.
9. Przerwa.
Przerwa w obradach od godz. 20.30 do godz. 20.45.
10. Ogłoszenie wyników wyborów na stanowisko prezesa W-MZJ.
Przewodniczący ogłosił wyniki wyborów na stanowisko Prezesa W-MZJ:
Oddano 38 głosów, w tym 33 głosy ważne i 5 głosów nieważnych.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Marek Guz – 10 głosów
Patrycja Kaczorowska – 23 głosy.
Prezesem W-MZJ została wybrana Pani Patrycja Kaczorowska.
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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11. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa W-MZJ.
Pani Patrycja Kaczorowska podziękowała za wybór i wyraziła nadzieję że ten Zarząd
spełni oczekiwania środowiska.
Pan Marek Guz pogratulował Pani Patrycji Kaczorowskiej i zadeklarował swą
współpracę.

12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu W-MZJ
Na członków Zarządu zgłoszeni zostali następujący kandydaci:
Adam Galuba
Michał Gałkowski
Marek Guz
Agnieszka Guzowska
Anna Hipsz
Michał Pilkiewicz
Grażyna Hucz
Jan Kamiński
Klaudyna Pisarska
Anna Rabczuk
Jacek Ryczywolski.
Lista kandydatów została zamknięta.
Ww. wyrazili zgodę na kandydowanie.
13. Wystąpienia kandydatów do Zarządu W-MZJ. Ww. osoby wyraziły zgodę na
kandydowanie.
Następnie w kolejności alfabetycznej kandydaci krótko przedstawili swoje sylwetki.
14. Wybory członków Zarządu W-MZJ.
Przewodniczący zarządził głosowanie
poinformował o technice głosowania.

tajne

na

członków

Zarządu

W-MZJ,

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, po ich oddaniu do urny
przeliczyła głosy.
15. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Zarządu W-MZJ.
Przewodniczący ogłosił wyniki wyborów na członków Zarządu W-MZJ.
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Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Adam Galuba -21
Jacek Gałkowski - 13
Marek Guz - 11
Agnieszka Guzowska -14
Anna Hipsz - 24
Michał Pilkiewicz -29
Grażyna Hucz -15
Jan Kamiński - 19
Klaudyna Pisarska - 10
Anna Rabczuk - 9
Jacek Ryczywolski – 34.
Członkami Zarządu W-MZJ zostali wybrani:
Jacek Ryczywolski
Michał Pilkiewicz
Anna Hipsz
Adam Galuba
Jan Kamiński
Grażyna Hucz.
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad złożył nowo wybranemu Zarządowi gratulacje.
16. Zakończenie zebrania.
Przewodniczący obrad wobec wyczerpania porządku obrad podziękował obecnym za
udział w obradach i o godzinie 21.45 zamknął Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów
W-MZJ.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów W-MZJ.

Jan Ratajczak
Protokół sporządziła: Magdalena Hylak
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