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P R O T O K Ó Ł
Przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Warszawsko-Mazowieckiego
Związku Jeździeckiego, które odbyło się 18 czerwca 2018 roku,
w Centralnym Ośrodku Sportu TORWAR ul. Łazienkowska 6a, w Warszawie
Początek obrad - godzina 18.30 /I I termin/
Obecni - wg listy obecności
Obradom Przewodniczył Pan Jan Ratajczak

W dniu 18 czerwca 2018 roku w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie WarszawskoMazurskiego Związku Jeździeckiego w II terminie.
W Walnym Zebraniu

uczestniczyło 25 delegatów, zgodnie z listą obecności,

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz członkowie Zarządu i
Komisji Rewizyjnej WMZT.
1. Otwarcie Walnego Zebrania\
Otwarcia Walnego Zebrania Delegatów W-MZJ dokonał Pan Paweł Kleszcz Prezes
W-MZJ, który powitał delegatów i podziękował za liczne przybycie.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów.
Prezes Paweł Kleszcz poinformował zebranych, że protokół z dzisiejszych obrad
sporządza Pani Magdalena Hylak, zewnętrzna firma, spotkanie jest nagrywane i po
jego wykorzystaniu do napisania protokołu nagranie zostanie zniszczone.
42 Wybór PrzewodniczącegoProtokolanta Walnego Zebrania Delegatów. Prezes
Pan Paweł Kleszcz

na Przewodniczącego obrad zgłosił kandydaturę Pana Jana

Ratajczaka, który wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jawnego, 22 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1
wstrzymującym się, Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Pan Jan
Ratajczak.
Przewodniczący obrady, Pan Jan Ratajczak podziękował za wybór i przystąpił do
realizacji porządku obrad.
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Walne Zebranie Delegatów 23 głosami „za”, jednogłośnie, dokonało wyboru
Protokolanta w osobie Pani Magdaleny Hylak.
3. Zatwierdzenie porządku obrad
Walne Zebranie delegatów, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Pana Krzysztofa
Tomaszewskiego propozycji zmian, polegających na dodaniu pkt 2.a – Zatwierdzenie
porządku obrad i regulaminu, oraz pkt 6.a – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, w wyniku głosowania jawnego, 23 głosami „za”, jednogłośnie
przyjęło porządek obrad w następującym kształcie:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta
2.a Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5.

Sprawozdanie

Komisji

Mandatowo-Skrutacyjnej

w

celu

stwierdzenia

prawomocności zebrania sprawozdawcze Delegatów W-MZJ
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komusji Rewizyjnej
6.a Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja i wnioski oraz przyjęcie uchwał
8. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
9. Głosowanie nad uchwałami przedstawionymi przez Komisję
Uchwał i Wniosków.
11. Wolne Wnioski.
11. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów.
Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne Regulamin obrad., który w
proponowanym brzmieniu został zatwierdzony 22 głosami „za”, przy braku głosów
przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
Regulamin obrad stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu
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3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej
Walne Zebranie Delegatów w wyniku głosowania jawnego, dokonało wyboru
Komisji Mandatowej /20 głosami „za”, przy braku przeciwnych i 3 wstrzymujących
się/ w składzie:
1. Aleksandra Madej
2. Marek Guz
3. Łukasz Akszak-Okińczyc
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Walne Zebranie Delegatów w wyniku głosowania jawnego, dokonało wyboru
Komisji Uchwał i Wniosków /23 głosami „za”, jednogłośnie/ w składzie.
1. Dariusz Kotyra
2. Marek Szewczyk
3. Anna Podolecka
Komisje przystąpiły do ukonstytuowania się i do pracy.
5.

Przedstawienie

Sprawozdania

Komisji

Mandatowej

dotyczącego

prawomocności Walnego Zebrania Delegatów.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Aleksandrze Madej, która poinformowała, że
Komisja ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca – Aleksandra Madej
Sekretarz -Marek Guz
Członek – Łukasz Akszak-Okińczyc
Komisja stwierdza, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów
W-MZJ w dniu 18 czerwca 2018 roku, obecnych jest na sali 23 osób zgodnie z listą
obecności i liczbą wydanych mandatów. Walne Zebranie Delegatów jest w pełni
prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków.
Protokół Komisji Mandatowej stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
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6.

Przedstawienie

Sprawozdania

z

działalności

Zarządu

Warszawsko-

Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
Przewodniczący udzielił głosu Panu Jackowi Ryczywolskiemu, który przedstawił i
omówił zaprezentowane w formie multimedialnej prezentacji, Sprawozdanie z
działalności Zarządu W-MZJ z działalności w 2017 r.
Następnie Pani Ewa Porębska-Gomółka, Przewodnicząca Kolegium Sędziów,
krótko omówiła najważniejsze sprawy dotyczące działalności Kolegium Sędziów
Złożyła podziękowania Pani Krzysztofowi Tomaszewskiemu za współpracę w
dyscyplinie ujeżdżenia i WKKW. Zaapelowała o zapoznanie się z materiałem na
stronie

internetowej

zawierającym

listę

wyposażenia

lekarza

weterynarii

obsługującego zawody regionalne w woj. mazowieckim. Realizowany jest wniosek
zjazdowy dot. rotacji sędziów. W dalszej części swego wystąpienia przedstawiła
sprawy dot. praktyk sędziów z III licencją, zwróciła uwagę na konieczność zgodności
z przepisami ogólnymi zasad przyznawania nagród, jeśli chodzi o komisarza na
zawodach regionalnych, Kolegium pilnuje

aby była zawsze odpowiedzialna za

sprawy komisaryczne. Odbyły się 2 seminaria i 9 kursów podstawowych dla sędziów
w klubach, które są członkami WMZT. Mówczyni zapewniła, że wszelkie problemy
jakie są sygnalizowane w sprawozdaniach z zawodów są analizowane i wyjaśniane.
Kolegium Sędziów wysłało b. dużo uwag i zapytań do PZJ w związku ze zmianami
jakie były wprowadzone w roku 2017, z odpowiedzi nie otrzymała, ale zwróciła jako
W-MZJ uwagę na problemy. Poinformowała, że po spotkaniu Kolegiów Sędziów
WZJ-ów z Kolegium PZJ zamierzała zamieścić na stronie WZJ sprawozdanie z tego
spotkania, ale protokół, który otrzymała budzi jej zastrzeżenia jako nieoddający
wiernie przebiegu spotkania i wypowiedzi uczestników. Mimo zgłoszonych uwag do
jej wypowiedzi, nie poprawiono ich i protokół ten jest na stronie PZJ. Wyraziła
nadzieję, że wszyscy odczuli to, że sędziowie zawsze służyli .pomocą..
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Pani Anetta Orlicka, Wiceprezes ds. Sportowych przypomniała, że długą
prezentację przedstawiono na koniec roku, w związku z tym nie będzie teraz jrj
powtarzać. Dodała jedynie informację, że 6 członków kadry Mazowsza przeszło do
kadr Polski.
Sprawozdanie z działalności Zarządu W-MZJ za 2017 r.
stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu.

11. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Pan Zbigniew Krasowski, Skarbnik W-MZJ przedstawił Sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które zostało złożone
zgodnie z obowiązującym prawem tj. załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Przewodniczący udzielił głosu Panu Marcinowi Szczypiorskiemu, członkowi
Zarządu

który na wstępie wyraził uznanie dla osób pracujących społecznie w

Zarządzie, a następnie przedstawił informację o swoich działaniach mających na celu
uporządkowanie spraw klubowych, o co poprosił go Prezes Paweł Kleszcz. Została
uaktualniona lista członków -96. Uporządkowania wymaga dokumentacja, w której
jest wiele braków. Należy opracować nowy druk rejestracyjny, gdzie znajdą się
wszystkie aktualne dane, raz na rok będzie można to uaktualniać. Komisja Statutowa
prowadziła prace nad Statutem, w jej składzie byli Pan Michał Osowski Pan Darek
Kotyra oraz Leszek Doraczyński. Uaktualniono statut z 98 roku , który został przyjęty
w grudniu ub. Roku, trwają prace nad nowym Statutem, nowy projekt jest gotowy i
złożony w Zarządzie. Znowelizowany Statut z 98 roku jest już zatwierdzony.
Zaapelował o zgłaszanie uwag do nowego Statutu, który w najbliższym czasie zostanie
zamieszczony na stronie internetowej W-MZJ
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Pan Marcin Szczypiorski poruszył temat konfliktów jakie mają miejsce w środowisku,
do nieprzyjemnych kłótni. Krytycznie odniósł się do pomysłu odwołania władz
związkowych, zwrócił się o

podjęcie starań w celu złagodzenia konfliktowych

sytuacji.
. Stwierdził, że struktura organizacyjna Związku wymaga zmiany, poddania analizie
obecnej struktury i dopiero potem budowania w spokoju nowej struktury. Potencjał
jest bardzo duży, Polska może rywalizować z najlepszymi.
Prezes Paweł Kleszcz

w swoim wystąpieniu podkreślił, że to co udało się

zrealizować z zaplanowanych spraw, było możliwe dzięki pracy i wsparciu wszystkich
członków Związku za co złożył podziękowania. Niemniej stwierdził, że członkowie
Zarządu bardzo zawiedli się na bliskich kolegach i w związku z tym w imieniu
własnym i kolegów złożył oświadczenie następującej treści:
„Z powodu permanentnego wchodzenia przez ł Komisji Rewizyjnej

w

kompetencje Zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, my niżej
podpisani składamy rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 18 czerwca roku 2018.
Podpisy:
Paweł Kleszcz – Prezes Zarządu
Anetta Orlicka – Wiceprezes ds. Sportu
Iwona Maciejak – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Zbigniew Krasowski – Skarbnik
Jacek Ryczywolski- Sekretarz
Członkowie: Marcin Szczypiorki, Jan Ratajczak, Łukasz Akszak-Okińczyc
Ewa Porębska-Gomółka.”
Prezes Paweł Kleszcz zaznaczył, że ta decyzja została podjęta kilka dni temu.
Zadeklarował działalność Zarządu do momentu wyboru nowych władz Związku, które
odbędą się za 30 kilka dni.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
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Pani Justyna Milej przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok
2017, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
7. Dyskusja i wnioski oraz przyjęcie uchwał
Pan Krzysztof Tomaszewski wyraził uznanie dla pracy Zarządu i jej efektów
przedstawionych w prezentacji Pana Jacka Ryczywolskiego. Jeśli chodzi o osiągnięty
zysk, część pieniędzy powinna być redystrybuowana. Zaproponował skorzystanie dla
celów

porządkowania

dokumentacji

klubowych,

z

możliwości

uzyskiwana

zaświadczeń o reprezentacji z klubów wystawianych np. przez starostwa.
Następnie Pan K. Tomaszewski wyraził zdumienie zaistniałą sytuacją , niezrozumiałą
tj. z jednej strony zaprezentowaniem b. dobrych wyników pracy Zarządu, a z drugiej
strony złożenie przez tenże Zarząd oświadczenia o rezygnacji.
Pan K. Tomaszewski zwrócił się do Prezesa P. Kleszcza o powstrzymanie się od
nienajlepszych wypowiedzi na jego temat, w historii Związku nigdy się to nie
zdarzyło.
Prezes Paweł Kleszcz poprosił o przytoczenie tej wypowiedzi i podanie kto tak
twierdzi.
Pan Jacek Ryczywolski stwierdził, że decyzja o rezygnacji było najtrudniejszą dla
niego decyzją, bo jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Znalazł się w Zarządzie
ponieważ został zaproszony przez Prezesa. Pismo Komisji Rewizyjnej, w którym
mowa, że Zarząd nic nie robi, było motywacją do przygotowania przedstawionej dziś
prezentacji.
Pani Justyna Milej oceniła zachowanie zarządu tj. złożenie oświadczenia o
rezygnacji przed wysłuchaniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej, było pochopne,
błędne, nieodpowiedzialne. Zarząd wykazał się brakiem powagi i skrajną
nieodpowiedzialnością, dodatkowo brakiem szacunku dla środowiska.

Komisja

Rewizyjna jest zobligowana przez Walne Zebranie pismo z uwagami, jako organ
zaufania publicznego. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej jest do wglądu, mimo
iż jest to do wiadomości Zarządu, wskazujący Zarządowi działania na przyszłość,
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drogę od poprawy, wykluczenie błędów, które były i spowodowanie, że te błędy w
2018 i 2019 roku nie będą miały miejsca.
Pan Zbigniew Krasowski poprosił przedmówczynię o podanie podstawy prawnej, na
której wg niej powinno się opierać sprawozdanie finansowe Związku.
Wyraził zdumienie stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w kwestii środków z UE dla
szkolnych związków sportowych i przypomniał dyskusję na ten temat w poprzedniej
kadencji i obecnej.
Pani Dorota Zboińska odpowiedziała, że chodzi o art. 6 Ustawy o rachunkowości.
W poprzedniej kadencji środowisko było informowane i obecnie także należy
poinformować środowisko jakie są środki zewnętrzne, którymi Związek dysponuje dla
środowiska jeździeckiego.
Pan Marek Szewczyk stwierdził, że po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej rysuje się poważna dychotomia między decyzją Zarządu a tymi
dokumentami. Uważa, że w środowisku jest wiele uszczypliwości i złośliwości, które
uniemożliwiają porozumienie.
Pan Eugeniusz Koczorski uznał, że decyzja Zarządu o rezygnacji jest pochopna,
sprawozdania nie wskazują powodu rezygnacji.
Pani Anetta Orlicka stwierdziła, że decyzja o rezygnacji nie jest wynikiem
sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej. Problemem jest przebieg zebrań
Zarządu, w których uczestniczyła Komisja Rewizyjna , na których dyskusja stała się
niemożliwa. Komisja Rewizyjna na zebraniach miała taki sam głos jak członkowie
Zarządu i w pewnym momencie te zebrania przerodziły się w nieprzyjemną
„pyskówkę”, było to powodem wygaszenia w członkach Zarządu chęci do pracy. Być
może wyjściem było prowadzenie obrad Zarządu zamkniętych, czego nie zrobiono.
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Zarząd zdaje sobie sprawę, iż zawiódł zaufanie, za co przeprasza, ale decyzja jest
nieodwracalna i podjęta nie wczoraj lecz wcześniej.
Pan Krzysztof Tomaszewski wyraził swoje oburzenie faktem niemożności
porozumienia się Zarządu z Komisją Rewizyjną. Zaproponował krótką przerwę
podczas której należy spróbować osiągnąć porozumienie.
Pan Michał Ossowski stwierdził, że Zarząd jest niedoświadczony, otrzymuje od
Komisji Rewizyjnej wskazów, co należy zmienić on tego nie czyi. Powtórne działania
KR też nie odnoszą skutku. Kontrole KR są rzeczą normalną, a Zarząd powinien
wykonać zalecenia pokontrolne. Dodał, że Zarząd jest oceniany pozytywnie.. Komisja
Rewizyjna również pracuje społecznie.
Pani Agnieszka Guzowska /mandat nr 9/ Klub Uczelniany AZS Warszawski/
poinformowała, że klub ten pozyskuje duże środki ze środków miejskich, jeździectwo
korzysta z tych środków i Zarząd mógłby także nad tym popracować. Oświadczyła, że
nie interesują jej spory, rozumie obie strony konfliktu bo

sama miała podobną

sytuacją do czynienia, niemniej jako osobę, która na ten Zarząd głosowała, jej to w
ogóle nie interesuje. Poparła wniosek o 20-30 min. przerwę na pojednawczą rozmowę
obu stron konfliktu, obu stronom należy dać szansę wyjścia z twarzą z tej sytuacji.
Pani Ewa Porębska-Gomółka stwierdziła, że nie wyobraża sobie pełnić obecnej
funkcji przy innym składzie Zarządu. Odniosła się do słów przedmówczyni „mnie to
nie interesuje”, wyrażając ubolewanie takim stosunkiem do pracy innych osób, jest to
bardzo zniechęcające.
Pani Dorota Zboińska określiła zaistniałą sytuację jako czysto personalną. Zdaniem
mówczyni trudne dyskusje miały miejsce z tego powodu, że stale odnoszono się do
tego co zrobił czy nie zrobił poprzedni Zarząd, ani że KR poprzednia nie rewidowała.
Uwagi Komisji są po to, aby usprawnić pracę Zarządu. Wyraziła ubolewanie powodu
złej oceny swojej pracy. Oceniła wniosek Zarządu dot. rezygnacji jest bezpodstawny.
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Pan Dariusz Kotyra przypomniał, że statutowym obowiązkiem Komisji Rewizyjnej
jest stwierdzenie, czy Zarząd działał zgodnie ze statutem prawem Stowarzyszeniach.
Wyrażanie opinii przez KR ubezwłasnowolnia w pewnym sensie Zarząd. Zaapelował
o przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Jeżeli w czasie przerwy nie
dojdzie do porozumienia , należy zwołać Zjazd i dokonać wyboru nowego Zarządu.
Pani Iwona Maciejak zgodziła się z tym, że Komisja Rewizyjna zaleca
przygotowanie planów rocznych finansowych i poddanie ich do akceptacji Komisji
Rewizyjnej, co nie jest rolą Komisji.
Pani Justyna Milej zwróciła uwagę, że Komisja nie każe, a zaleca.
Prezes Paweł Kleszcz poinformował, że zebrania Zarządu trwają 5 godzin, pierwsze
głosy padają ze strony KR, pierwsze sprzeciwy także.
Pan Daniel Zawadzki podkreślił, że sprawozdania muszą być formalnie zatwierdzone
przez Walne Zebranie, a nie później po sprawdzeniu czy jest odpowiednia podstaw
prawna.
Pan Marcin Kamiński odniósł się do stwierdzenia Pana Jacka Ryczywolskiego, że
do sporządzenia wspaniałej reprezentacji impulsem był protokół Komisji Rewizyjnej.
Taka prezentacja powinna być wykonana na Walne Zebranie, niezależnie od innych
zewnętrznych powodów. W sprawozdaniu brakuje informacji nt. wysokości budżetu
na rok następny i w jaki sposób te pieniądze mają być wydatkowane. Zdaniem mówcy
Zarząd powinien obradować we własnym gronie natomiast KR powinna jego
ldzi8ałlność kontrolować co jakiś czas.
Pani Agnieszka Guzowska odniosła się do wypowiedzi Pani Ewy PorębskiejGomółki, stwierdzając, że jeździectwem jest zainteresowana, aktywnie działa, jeździ
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na każdy zjazd jako delegat. Natomiast nie jest zainteresowania „cyrkiem” , na który
nikt z obecnych tu nie zasłużył.
Pani Ewa Porębska– Gomółka przyznała, że może powinni to usłyszeć nieobecni,
ale właśnie ta nieobecność mówi o tym, co się dzieje wśród delegatów.
Pani Justyna Milej zauważyła, że w czerwcu 2017 roku Walne zobligowało Komisję
Rewizyjną na podstawie jej regulaminu do uczestnictwa w zebraniach Zarządu . Jeśli
Zarząd nie życzy sobie obecności KR na zebraniach Zarządu, powinien wystąpić z
wnioskiem o zmianę regulaminu i Statutu.
Pani Monika Gawlińska /mandat nr 87/ wyraziła pogląd, Komisja Rewizyjna może
rozmawiać, może kontrolować, ale musi dać pracować. Wyraziła nadzieję na
porozumienie obu stron konfliktu.
6. a Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu W-MZJ okres od 1
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne Uchwałę w przedmiocie przyjęcia
Sprawozdania z działalności Zarządu W-MZJ za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana na Walnym Zebraniu WarszawskoMazowieckiego Związku Jeździeckiego, obradującym w dniu 18 czerwca 2018 roku,
w składzie: Aleksandra Madej, Marek Guz i Łukasz Akszak Okińczyc poinformowała,
że w głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Warszawsko–Mazowieckiego
Związku Jeździeckiego z działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem
finansowym za 2017 rok, oddano 23 głosy „za”, przeciw – 0, wstrzymujących się 0
głosów.
6.a Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania finansowego PZT
za 2016 r.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Warszawsko–Mazowieckiego Związku Jeździeckiego z działalności w roku 2017 wraz
ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok.
Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy i poinformowała, że w głosowaniu nad
podjęciem Uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej W-MZJ wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2016
r. do 31 grudnia 2016 r. oddano 21 głosów „za”, przeciw – 0, wstrzymujących się 2 .
Uchwała została podjęta.
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacjynej
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Marek Szewczyk zwrócił uwagę na kuriozalną sytuację, a mianowicie wynik
głosowania wskazuje, że ocena pracy Zarządu jest pozytywna, natomiast dalszą
działalność uniemożliwia konflikt personalny. Jeśli Zarząd podtrzyma swoją decyzję,
następny Zarząd będzie kontrolowany przez Komisję Rewizyjną, która być może po
tym wydarzeniu, będzie patrzyła na swoją pracę troszeczkę inaczej.
Przewodniczący zarządził 10 min. przerwę w obradach od godz. 21.10 do 21.20.
Pan

stwierdził, że 24 lata pracuje w Zarządzie W-MZJ lub Komisji Rewizyjnej

i nigdy nie było takiej atmosfery jak obecnie. Tamte zarządy i komisja były przyjazne
sobie, bo ze sobą rozmawiały, a obecny Zarząd nie zrozumie intencji Komisji
Rewizyjnej, która przecież odpowiada prawnie za to co Zarząd zrobi, a czego Komisja
nie zauważy. Stwierdził, że nie rozumie tej sytuacji, w której Komisja miała dobre
intencje, a Zarząd podaje się do dymisji. Zdaniem mówcy intencje źle zostały
zrozumiane.
Prezes Paweł Kleszcz oświadczył, że bardzo wiele czasu poświęcił na pracę
społeczną na rzecz Związku, zna swoją wartość i nie może od pół roku przebić się u
różnymi sprawami jak też nie zamierza zbliżyć się do standardów komunikacji, które
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proponują koledzy z Komisji Rewizyjnej. Zebrania trwają 5 godzin, są nieowocne, to
jest przekrzykiwanie się i walka o głos. Jako swoją porażkę uznał fakt, że nie umiał
wpłynąć na zmianę w tym zakresie. Stan rzeczy określił słowami, iż Zarządowi nie
podcięto skrzydeł, ale mu je wyrwano.
8. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
9. Głosowanie nad uchwałami

przedstawionymi przez Komisję Uchwał i

Wniosków
Pan Marek Szewczyk, w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że na
jej ręce wpłynęły następujące wnioski, które Przewodniczący poddał pod głosowanie
jawne:
Wnioski zgłoszone przez Panią Agnieszkę Guzowską:
1 – Wprowadzenie do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, która jest rozgrywana w
grupie A-2, w większej liczbie nowych kategorii wiekowych, włącznie do 21 roku
życia. /Wprowadzenie odpowiedniego nazewnictwa da szansę na pozyskanie środków
finansowych/.
Oddano głosów „za” 22 – jednogłośnie przyjęto wniosek.
2 – Zachowanie od 2019 roku grupy B kuców w rozgrywkach w Regionie Mazowsza,
Pucharze Warszawy i Mazowsza, Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza.
Oddano głosów „za” 22 – jednogłośnie przyjęto wniosek.
3 – Wniosek o

zachęcenie organizatorów zawodów skokowych

do organizacji

konkursów skokowych A1 i A2 , przygotowujących do Pucharu Polski i Mistrzostw
Polski np.
konkursy na styl.
Oddano głosów „za” 21, przeciw 0, wstrzymujących się -1, wniosek przyjęto.
4 – Wniosek o wystąpienie do PZJ o przedłużenie grup A1 i A2 do 12-go roku życia.
Oddano głosów „za” 20, przeciw – 0, wstrzymujących się -2. Wniosek przyjęto.
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Pan Eugeniusz Koczorski złożył wniosek, aby Komisja Rewizyjna brała udział w
zebraniach Zarządu, ale nie zabierała głosu, tylko się przysłuchiwała.
Pan Jacek Ryczywolski stwierdził, że ten wniosek może być zasadny ponieważ
Statut mówi o przedstawicielu. Można ograniczań, że w zebraniu Zarządu może
uczestniczyć jedna osoba. Statut mówi o obecności na Zarządzie

jednego

przedstawiciela KR z głosem doradczym.
Po dyskusji wniosek zmodyfikowano i poddano pod głosowanie w następującym
brzmieniu:_
Wniosek o zmianę zapisu w regulaminie pracy Zarządu, aby Zebrania Zarządu
odbywały się zgodnie ze Statutem.
Oddano głosów „za” 21, przeciw 0, wstrzymujących się -1, wniosek przyjęto.
Pan Marek Guz – zgłosił wniosek o odwołanie również Komisji Rewizyjnej.
Wniosek nie został poddany pod głosowanie jako niezasadny: Komisja Rewizyjna
sama może złożyć rezygnację.
Pan Dariusz Batyra zgłosił wniosek, aby przy budowania kalendarza imprez
mistrzowskich na przyszły rok przewidzieć zakończenie sezonu zimowego do końca
marca.
Oddano głosów „za” 21, przeciw 0, wstrzymujących się -1, wniosek przyjęto.

Pan Daniel Zawadzki zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Wyborczego W-MZJ na dzień 30 lipca 2018 r.
Oddano głosów „za” 19, przeciw 1, wstrzymujących się - 2, wniosek przyjęto.
Pan Paweł Kleszcz złożył wniosek w imieniu ustępującego Zarządu o udzielnie
Zarządowi pełnomocnictwa do działania do dnia 30ż lipca br. ze względu na szereg
spraw jakie w tym czasie są do załatwienia.
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Walne Zebranie Przyjęło do wiadomości rezygnację członków Zarządu z pełnionych
funkcji i podjęło Uchwałę, mówiąc, że Zarząd, który podał się do dymisji będzie pełnił
swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
Oddano głosów „za” 22 - wniosek przyjęto jednogłośnie.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
10. Wolne wnioski.
Zawarto powyżej -w punkcie dyskusja.
11. Zakończenie Walnego Zebrania
Przewodniczący, wobec wyczerpania porządku obrad, podziękował delegatom za
przybycie i aktywny udział w obradach i zamkną Walne Zebranie Sprawozdawcze
Warszawsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego o godzinie 22.13
Przewodniczący Walnego Zebrania
Delegatów
Jan Ratajczak

Protokół sporządziła: Magdalena Hylak
Załączniki:
1. Lista obecności
2. Regulamin obrad
3.Sprawozdanie kom. Mandatowo-Skrutacyjnej
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4.Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.
5 Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
7. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
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