
Zebranie zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku jeździeckiego w trybie online z dnia 
10. XII 2020 godz. 19:30

Zebranie prowadziła Patrycja Kaczorowska
obecni przedstawiciele zarządu:
Agnieszka Guzowska
Jan Kamiński
Jacek Ryczywolski
Ewa Porębska-Gomółka
Michał Pilkiewicz
Adam Galuba
Anna Hipsz
oraz
Jakub Jurzak - jako przedstawiciel Komisji Rewizyjnej

1. Omówienie dynamicznej sytuacji ws KJ Aromer i postępowania Państwa Sikorskich. 
Przedstawienia porozumienia z SSKS Grobice oraz maila z potwierdzeniem imprez na 2021 r.

2. Omówienie posługiwania się przez Państwa Sikorskich pieczątką Aromer s.c. i wezwanie do 
wyjaśnień.

3. Rozstrzygnięcie ofert na organizacje MWiM-A w sezonie otwartym. Wpłynęły 2 oferty z klubów 
Łąck i Stowarzyszenie GoldenHorse. Zarząd wybrał na organizatora Stowarzyszenie 
GoldenHorse. Głosowanie 5 Za 3 wstrzymujące głosy ( Jan Kamiński, Adam Galuba, Patrycja 
Kaczorowska)

4. Upoważniono Panią prezes do telefonicznego powiadomienia ws Aromer przedstawiciela SKJ 
Grobice.

Na tym zebranie zakończono o godz 20:30



Zebranie zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku jeździeckiego w trybie online z dnia 
14. XII 2020 godz. 20:30

Zebranie prowadziła Patrycja Kaczorowska
obecni przedstawiciele zarządu:
Agnieszka Guzowska
Jan Kamiński
Jacek Ryczywolski
Ewa Porębska-Gomółka od 21
Michał Pilkiewicz
Adam Galuba
Anna Hipsz
oraz
Jakub Jurzak - jako przedstawiciel Komisji Rewizyjnej
Prawnik Krzysztof Socha

W dniu 12.12.2020 podjęto elektroniczną uchwałę o treści 

„Uchwała Zarządu W-MZJ nr 1 z dnia 12 grudnia 2020r.
Na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 12 grudnia 2020 r., działając na podstawie § 14 pkt 2 
Statutu W-MZJ, z powodu naruszenia przez członka W-MZJ § 12 pkt 3 i 4 Statutu, polegającym na 
publicznych pomówieniach i kwestionowaniu uprawnień Zarządu, Zarząd W-MZJ, po bezowocnym 
wykorzystaniu możliwości przewidzianej w § 14 pkt 1 Statutu polegającej na dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia postów oraz zamieszczenia przeprosin, postanawia do czasu usunięcia 
postów, zamieszczenia przeprosin na FB i drogą mailową skreślić z kalendarza wszystkie 
zgłoszone przez KJ Aromer imprezy na rok 2021.

Jednocześnie Zarząd W-MZJ wyznacza KJ Aromer termin 14 grudnia 2020r. do godz. 18.00 na 
przesłanie drogą mailową do biura W-MZJ dokumentów podmiotu KJ Aromer będącego członkiem 
W-MZJ oraz wyjaśnień związanych z przekształceniami własnościowymi zawierających:
a. Aktualną kopię dokumentów rejestracyjnych KJ Aromer określających formę prawną wraz z 
informacją o właścicielach, osobach upoważnionych do reprezentacji, numerem REGON i NIP;
b. Potwierdzenie działalności spółki KJ Aromer np. poprzez kopię ostatniego raportu do Urzędu 
Skarbowego, ZUS lub innych urzędów;
c. Potwierdzenie przez osoby uprawnione do reprezentacji, że KJ Aromer posiada osobowość 
prawną w rozumieniu Ustawy o Sporcie z dn. 25.06.2010 (Dz. U. nr. 127, poz. 857 z późn. zm.) 
umożliwiającą bycie członkiem W-MZJ.

Powyższe informacje będą omawiane na zwołanym zarządzie W-MZJ w dniu 14.12.2020r.”
uchwała przyjęta 4 głosy ZA, 3 głosy wstrzymujące, 1 głos przeciw.
Uchwała została przesłana do zainteresowanego.

1. Podsumowanie wydarzeń ws Aromer.
2. Omówienie błędnie wypełnionej ankiety ws klubu członka W-MZJ
3. Stwierdzenie, że zgodnie z posiadanymi dokumentami i naszą wiedzą KJ Aromer nie istnieje i 

nie może być członkiem W-MZJ
4. Wypowiedź Jakuba Jurzaka ws Aromer
5. Wypowiedź i rekomendacje prawnika Krzysztofa Sochy ws Aromer
6. Omówienie praw i obowiązków zarządu i członka zwyczajnego zgodnie ze statutem W-MZJ
7. Zawiadomienie PZJ o sprawie Aromer
8. Przygotowanie stosownych uchwał 



Na tym zebranie zakończono o godz 21:30



Zebranie zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku jeździeckiego w trybie online z dnia 
15. XII 2020 godz. 20:30

Zebranie prowadziła Patrycja Kaczorowska
obecni przedstawiciele zarządu:
Agnieszka Guzowska
Jan Kamiński
Jacek Ryczywolski
Ewa Porębska-Gomółka 
Michał Pilkiewicz
Adam Galuba
Anna Hipsz
oraz
Jakub Jurzak - jako przedstawiciel Komisji Rewizyjnej

1. Omówienie sytuacji KJ Aromer
2. W związku z nową okolicznością przesunięcie ostatecznej decyzji ws klubu na 16.12 i zwołanie 

zarządu na 16.12.2020 godz 20:30 w trybie online
3. Podjęcie uchwały 

Uchwała Zarządu W-MZJ nr 1 z 15 grudnia 2020r.

Zarząd przeznacza kwotę 5000 zł., z możliwością jej zwiększenia stosowaną uchwałą, na 
konsultacje prawne dotyczące dalszych kroków w związku z wyjaśnieniem sytuacji prawnej 
członka W-MZJ używającego nazwy KJ Aromer, używania pieczątek, nazwy i podmiotowości nie 
istniejącej spółki Aromer S.C.

Zarząd podejmuje decyzję o konsultacji z prawnikiem niezbędnej do określenia dalszych kroków, 
jakie musi podjąć zarząd w sprawach związanych z wyjaśnieniem aktualnej sytuacji prawnej ww. 
członka W-MZJ.

Zarząd podjął decyzję o weryfikacji wszystkich dokumentów rejestracyjnych członków W-MZJ pod 
kątem spełniania wymagań ustawy o sporcie oraz statutu W-MZJ § 1 pkt 1 i § 9 pkt 2. 
Odpowiednie ankiety zostały wysłane do członków w dniu 11.12.2020r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Zebranie zakończono 21:15


