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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU W-MZJ za rok 2020 oraz do sierpnia 2021 
 
W 2020 zarząd pracował w składzie 8 osobowym a od dnia 10.11.2020 po przyjęciu nowej wersji 
statutu i rezygnacji Pani Ewy Porębskiej-Gomółki w składzie 7 osobowym: Patrycja Kaczorowska, 
Anna Hipsz, Jan Kamiński, Agnieszka Guzowska, Adam Galuba, Michał Pilkiewicz i Jacek 
Ryczywolski. 
 
W styczniu 2020 została zorganizowana Gala Mistrzów W-MZJ, gdzie wręczaliśmy nagrody dla 
najlepszych zawodników, klubów i koni. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Kadry Mazowsza 
została powołana nowa kadra na rok 2020 na podstawie przygotowanych rankingów. Uruchomiona 
została nowa strona www W-MZJ umożliwiająca płatności on-line oraz sprzedaż ubrań z logo W-
MZJ.  
 
Ze względu na panującą pandemię na podstawie wniosków przesłanych przez kluby będące 
członkami W-MZJ zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu 4 klubów w kwocie 8 000 zł oraz 
zwrotów dla organizatorów w kwocie 4 320 zł za wpisy do kalendarza w związku z zakazem 
organizacji zawodów w II kw. 2020. Cały budżet dofinansowań w roku 2020 wyniósł 27 210 zł 
gdzie dodatkowo 1800 zł przeznaczono na zwrot za delegacje na zjazd PZJ, 1000 zł na 
dofinansowanie karetki na zawody, 1170 zł na rozliczenie nagrody PLJ z 2019, 3300 zł na 
dofinansowanie startów w OOM, 6000 zł na dofinansowanie nagród w MWiM A (nie odbył się 
HPWiM A) oraz 2120 zł na nagrody dla najlepszych zawodników Gala Mistrzów ranking TOP 10. 
Dodatkowo zakupiono na potrzeby związku 2 licencje Zoom do organizacji telekonferencji i szkoleń 
w kwocie 1 660,56 zł. 
 
Pierwszy kwartał 2020 to przygotowanie i organizacja Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza w 
skokach dla małych i dużych koni. Ze względu na pandemię nie udało się w tym roku 
zorganizować HPWiM w ujeżdżeniu oraz WKKW. W tym roku na Mazowsze wróciły Otwarte 
Mistrzostwa Mazowsza w Powożeniu. 
 
Przy współpracy z Kolegium Sędziów w 2020 roku zorganizowano 5 kursów sędziowskich 
podstawowych oraz licencyjnych – Seminarium Ujeżdżeniowe, Seminarium WKKW, Kurs 
Sędziowski skoki, Seminarium skoki oraz 2 kursy komisaryczne ujeżdżenie i skoki. Dodatkowo 
przeprowadzono Kurs Konwojenta oraz dofinansowano Kurs Powożenie organizowany przez KJ 
Łąck. W-MZJ przeprowadził 6 webinarów na temat radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, 
z komisarzem skoki, komisarzem ujeżdżenie, gospodarzem toru, fotografem oraz sędzią skoki. 
 
Zatwierdzony przez WZD pod koniec 2019 roku statut został złożony do rejestracji w KRS gdzie 
został odrzucony. Po złożeniu wyjaśnień do przesłanych uwag a następnie skargi do Prezesa KRS 
W-MZJ otrzymał w dniu 29.01.2021 informację o tym, że KRS przyjął i zatwierdził nowy statut w 
dniu 10.11.2020 r. Równocześnie w piśmie z dnia 19.01.2021 Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa Biuro Rekreacji i Sportu wysłał nowe dodatkowe uwagi do zatwierdzonego statutu wraz 
z rekomendacjami zmian jakie mamy wprowadzić. Po konsultacjach z urzędem i prawnikami 
Zarząd W-MZJ przygotował poprawki do statutu jakie muszą być zatwierdzone przez WZD. 
 
W III kw. 2020 r. przygotowano i zorganizowano Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w skokach, 
ujeżdżeniu i WKKW. Przedstawiciele zarządu byli obecni na wszystkich imprezach mistrzostwach 
zarówno halowych i otwartych i wręczali nagrody zwycięzcom oraz koordynowali ich przebieg. 
 
Dzięki współpracy z UZS I SZS otrzymaliśmy dofinansowanie do zawodów dla organizatorów 
zawodów regionalnych i WOM.  
 
W roku 2020 kontynuowaliśmy cykl zawodów Mazowiecki Talent Jeździecki dla amatorów i osób 
zaczynających swoje starty. W cyklu rozegrano 9 zawodów oraz sklasyfikowaliśmy ok 111 
zawodników, wszystkie przejazdy były nagradzane flots i pucharem. Ufundowaliśmy nagrody - 2 
konsultacje dla najlepszych zawodników. 
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Doprecyzowano regulamin powoływania do Kadry Mazowsza na rok 2021 oraz przez cały rok Pan 
Leszek Doraczyński na zlecenie W-MZJ prowadził rankingi zawodników opublikowane na stronie 
W-MZJ. Zorganizowano 4 szkolenia dla zawodników Kadry Mazowsza (szkolenie WKKW, 2 
szkolenie skoki, szkolenie z psychologiem). 
 
Łącznie zdobyliśmy I miejsce w OOM. 
 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole z działalności zarządu za rok 2018, 2019 i 2020.  
 
Przedstawiciele zarządu przeprowadzi 9 certyfikacji ośrodków jeździeckich na Mazowszu. 
 
W grudniu zarząd przeprowadził konkurs na organizację HPWiM oraz MWiM oraz wybrał 
organizatorów tych imprez w roku 2021. 
 
W grudniu odbyło się Seminarium Licencyjne oraz w trakcie spotkania z organizatorami ustalono 
kalendarz imprez na rok 2021. 
 
Przychody związku za rok 2020 wyniosły 194 386,29 zł, koszty działalności statutowej 147 224,53 
zł, koszty działalności statutowej odpłatnej 42 789,94 oraz koszty ogólnego zarządu 62 044,29 zł, 
pozostałe przychody finansowe 45,02 zł zaś strata 57 627,45 (patrz załączone sprawozdanie 
finansowe). Środki pieniężne na koncie W-MZJ na koniec grudnia 2020 wynosiły 109 732 zł. 
Zarząd W-MZJ nie odnotował w roku 2020 wpłat od PZJ związanych z pokryciem kosztów 
utrzymania pracownika i utrzymania biura, które w latach poprzednich utrzymywały się na 
poziomie 19 840 – 23 400 zł. Zarząd po wysłaniu pisma nie otrzymał żadnej odpowiedzi od 
zarządu PZJ w tej sprawie. 
 
Biuro związku zatrudniało na umowę zlecenie ½ etatu w 2020 roku jednego pracownika.  
 
W roku 2021 do sierpnia: 
 

• Ze względu na pandemię nie zorganizowano Gali Mistrzów 

• Powołano Kadrę Mazowsza na rok 2021 na podstawie rankingów za rok 2020 
• Odbyły się 2 konsultacje dla zawodników Kadry Mazowsza w konkurencji skoki 

• Zorganizowano HPWiM w skokach Kuce i MK zaś w ujeżdżeniu i skokach DK przełożono 
na termin w IV kw.  

• Planowana jest realizacja wszystkich 4 imprez MWiM w skokach, ujeżdżeniu i WKKW. 
• Kontynuowano program Mazowiecki Talent Jeździecki 

• Przeprowadzono 7 certyfikacji. 

• Przeprowadzono 3 szkolenia – Kurs Konwojenta oraz 2 Kursy Sędziowskie skoki oraz 
webinar z lekarzami weterynarii dotyczący wirusa Herpes 

• Przeprowadzono 2 konsultacje dla Kadry Mazowsza 

• Przygotowano i wdrożono poprawioną wersję Polityki Rachunkowości 

• Na 9 sierpnia 2021 na koncie bankowym związku znajdowało się 330 726 zł (w czerwcu 
2021 decyzją banku PKO BP nastąpiło połączenie lokaty i konta głównego w jeden 
rachunek). 

• Konsultacje z Urzędem Miasta odnośnie zmian w statucie i przygotowanie wersji do 
głosowania na WZD 

 

Zarząd W-MZJ 


