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Protokół z zebrania ON-LINE Zarządu W-MZJ nr ZP/01/05/2020 z dnia 19/05/2020 roku 

Na zebraniu on-line Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w Warszawie o 

godzinie 20:30 na platformie ZOOM stawili się: 

1) Patrycja Kaczorowska – Prezes Zarządu  

2) Anna Hipsz – v-ce prezes ds. organizacyjnych  

3) Michał Pilkiewicz - skarbnik 

4) Agnieszka Guzowska  

5) Jan Kamiński - Vce Prezes ds sportowych 

6) Jacek Ryczywolski – sekretarz 

7) Ewa Porębska – Gomółka  

8) Adam Galuba 

 

Oraz Goście 

Zebranie poprowadziła Patrycja Kaczorowska, zaś protokołował p. Jacek Ryczywolski zebranie 

zakończyło się o godzinie  21:15, prowadzono również nagranie audio tego spotkania w celu 

opracowania protokołu 

1) Podziękowanie Pani Prezes dla M. Pilkiewicza, E. Porębskiej – Gomółki  za udział i 

zaangażowanie w przeprowadzenie ogólnopolskiej ankiety analizującej rynek jeździecki w 

Polsce. Omówiono wspólne działania W-MZJ z Ogólnopolskim Zespołem Wsparcia Branży 

Jeździeckiej.  

2) Dyskusja nad opracowywaniem zasad ponownego rozgrywania zawodów jeździeckich 

3) Podsumowanie działań wsparcia ośrodków jeździeckich z Mazowsza przez W-MZJ w czasie 

pandemii COVID 19. Wszystkie wnioski które wpłynęły z prośbą o pomoc zostały rozpatrzone 

pozytywnie, a całkowita pomoc finansowa to 8 000 zł 

4) Dyskusja nad organizacją MWiM 2020   

5) Dyskusja ws rozmów z Unią Związków Sportowych nad utrzymaniem budżetowania dla Kadry 

Mazowsza 

6) Dyskusja nad organizacją cyklu bezpłatnych webinarów w maju 2020 
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Wykaz uchwał elektronicznych: 

E01/01/05/2020 z dnia 1/04/2020 – Zarząd W-MZJ przeznacza kwotę 4 000 zł na wynagrodzenie dla 

osób prowadzących szkolenia on-line. Szkolenia będą realizowane po akceptacji merytorycznej 

wartości przez dział szkolenia lub kolegium sędziów. Celem projektu jest wsparcie osób oficjalnych 

(trenerów, sędziów etc.) które z dnia na dzień mogły utracić środki utrzymania, w związku z 

ograniczeniami wprowadzonymi w celu opanowania epidemii korona-wirusa. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosujących 

E02/01/05/2020 z dnia 1/04/2020 – Zarząd podejmuje decyzję o automatycznym zwrocie opłat za 

wpis do kalendarza W-MZJ ws. zawodów zaplanowanych od dnia obowiązywania epidemii do końca 

czerwca. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosujących 

 

E03/01/05/2020 z dnia 1/04/2020 –  Zarząd podejmuje decyzję współpracy z mecenasem Łukaszem 

Walterem w celu uzyskania opinii nt. dokumentu dobrych praktyk dla członków W-MZJ w walce z 

koronawirusem. Celem współpracy jest wypracowanie wytycznych dla klubów, organizacja spotkania 

dla członków W-MZJ (w formie wideo-konferencji), bieżące monitorowanie aktów prawnych w 

związku z panującą epidemią. 

Zarezerwowany budżet to 800 zł Uchwała przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosujących 

E04/01/05/2020 z dnia 1/04/2020 –  Zarząd podejmuje decyzję o przeznaczeniu wszystkich składek 

członkowskich za rok 2020 na poczet stworzeniu funduszu pomocowego dla członków W-MZJ, 

trenerów, sędziów i jeźdźców których sytuacja w związku z epidemią koronawirusa będzie wymagała 

wyjątkowej pomocy W-MZJ. 

Kwota zablokowana na ten cel w budżecie na rok 2020 to 25000. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosujących 

E05/01/05/2020 z dnia 1/04/2020 –  Zarząd podejmuje uchwałę o sprzedaży bluz i innych artykułów z 

logo W-MZJ. Wszystkie zyski pochodzące ze sprzedaży bluz i zostaną w całości przekazane na cele 

statutowe i zasilą fundusz pomocowy W-MZJ.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosujących 
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Wykaz uchwał: 

01/01/05/2020 –   Zarząd przeznacza kwotę 1000 zł na koszty związane z opracowaniem opinii 

wirusologa w celu przeslania poprawek do rozporządzenia pozwalającego na prowadzenie zajęć 

jeździeckich.  

Za realizację uchwały odpowiada :  P. Kaczorowska oraz M. Pilkiewicz 

Za:  jednogłośnie  

Przeciw: 0 

Wstrzymał się: 0 

Liczba głosujących: 7 

 

Protokół podpisali 

 

1) Patrycja Kaczorowska – Prezes Zarządu  

 

 

2) Michał Pilkiewicz - Skarbnik 

 

 

3) Jan Kamiński - Vce Prezes ds. Sportowych 

 

4) Anna Hipsz – v-ce prezes ds. Organizacyjnych 

 

5) Agnieszka Guzowska 

 

6) Jacek Ryczywolski 

7) Adam Galuba 

8) Ewa Porębska - Gomółka 


