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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

nr ZP/01/11/2021 
z dnia 15.11.2021 

 

W posiedzeniu on-line udział wzięli: 

Patrycja Kaczorowska – Prezes Zarządu W-MZJ 

Jan Kamiński — v-ce Prezes Zarządu ds. Sportu 

Agnieszka Guzowska – v-ce Prezes Zarządu ds. organizacyjnych (od 20:45) 

Dominika Kraśko — członek Zarządu W-MZJ 

Agnieszka Dąbrowska — członek Zarządu W-MZJ 

Michał Pilkiewicz – skarbnik, członek Zarządu W-MZJ 

Adam Galuba – sekretarz, członek Zarządu W-MZJ 

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej W-MZJ: nieobecny 

Zaproszeni goście: brak 

Posiedzenie prowadził(a): Patrycja Kaczorowska 

Protokołował: Adam Galuba 

W okresie od ostatniego posiedzenia Zarząd W-MZJ głosował drogą elektroniczną za pośrednictwem  

poczty e-mail następujące uchwały: 

1. Uchwała nr  2/10/2021 z dnia 24.10.2021: 

Zarząd W-MZJ zatwierdza wniosek 

klubu UKS PRIMO o wykreślenie z listy członków W-MZJ i przyjęcie w poczet członków W-MZJ UKS 

PRIMO HORSE CLUB jako nowego członka wraz z wnioskiem o zmianę przynależności zawodnikom. 

W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6 

Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0. 

Uchwała przyjęta. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Michał Pilkiewicz. 

 

2. Uchwała nr  3/10/2021 z dnia 24.10.2021: 

Zarząd W-MZJ zatwierdza przyjęcie w poczet czlonków W-MZJ klubu KJ Ojcowizna.  

W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6 

Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0. 

Uchwała przyjęta. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Michał Pilkiewicz. 

 

3. Uchwała nr  4/10/2021 z dnia 24.10.2021: 

Zarząd W-MZJ zatwierdza rozstrzygnięcie dofinansowania "Konkurs - Klub": 
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a. Varsovia Dressage Club - dofinansowanie do kwoty 3000 zł na wskazaną liczbę ubrań 

zamówionych u dostawcy wskazanego przez W-MZJ oraz na czapraki i derki w firmie Torpol 

po akceptacji kosztów przez W-MZJ. Na zamówionych ubraniach i sprzęcie powinno się 

znaleźć logo klubu i logo W-MZJ. 

b. JKS Umiastów - w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie 3000 zł prosimy o przesłanie 

nazwisk szkoleniowców wraz posiadanymi uprawnieniami. 

c. SJ Szarża- w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie 3000 zł prosimy o przesłanie nazwisk 

szkoleniowców wraz posiadanymi uprawnieniami. 

d. Interhr JKS Poczernin - w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie 3000 zł prosimy o 

przesłanie szczegółowego kosztorysu lub kopii faktury na zakres wykonanych prac. 

e. KJ Legia Kozielska - dofinansowanie 1700 zł do wypłaty po przedstawieniu rozliczenia 

kosztów imprezy. 

f. Bobrowy Staw - w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie 3000 zł prosimy o przesłanie 

szczegółowego kosztorysu lub kopii faktury na zakres wykonanych prac. 

g. Stajnia Agmaja - w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie 3000 zł prosimy o przesłanie 

szczegółowego kosztorysu lub kopii faktury na zakres wykonanych prac. 

h. Stowarzyszenie Pomagaj pomagać Różaland - w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie 

2000 zł prosimy o przesłanie szczegółowego kosztorysu lub kopii faktury na zakupioną 

przeszkodę. 

i. Odrzucenie wniosku KJ Equita jako złożonego po terminie. 

j. KJ Walor - wniosek odrzucony ze względu na nierealne kwoty inwestycji oraz brak 

kosztorysu. 

k. KJ Bielik Grzegorzewice - wniosek odrzucony ze względu za małą liczbę spełnionych 

warunków, inwestycja nie jest niezbędna do funkcjonowania ośrodka, nie wnosi wartości 

dla szeroko rozumianego środowiska jeździeckiego (klub nie organizuje zawodów lub 

egzaminów). 

W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6 

Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0. 

Uchwała przyjęta. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Patrycja Kaczorowska / Michał Pilkiewicz. 

 

4. Uchwała nr  1/11/2021 z dnia 13.11.2021: 

Zarząd W-MZJ wyraża zgodę na rozegranie i dopisanie do kalendarza W-MZJ ZR-A podczas 

Cavaliada Warszawa, zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami. 

W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 5 

Głosowanie: ZA – 5, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 0. 

Uchwała przyjęta. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Patrycja Kaczorowska. 

 

 

Podczas posiedzenia Zarząd obradował nad następującymi zagadnieniami: 

1. Omówiono kwestie związane z dofinansowaniem kursów 

promocyjnych/doszkalających/licencyjnych dla osób oficjalnych.  

2. Omówiono kwestie związane z prowadzeniem rankingów W-MZJ w roku bieżącym oraz 2022. 

3. Omowiono stan realizacji zamówienia na stroje kadry W-MZJ.  
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4. Przeprowadzono dyskusję nad wstępnym projektem regulaminu wyboru organizatorów imprez 

mistrzowskich w latach 2022-2025 oraz harmonogramem procesu wyboru organizatorów. 

5. Omówiono harmonogram prac nad kalendarzem imprez W-MZJ na rok 2022. 

 

Zarząd podjął następujące uchwały: 

1. Uchwała nr  2/11/2021 z dnia 15.11.2021: 

Zarząd W-MZJ zatwierdza dofinansowanie kursu promocyjnego dla komisarzy FEI dla p. Natalii 

Smagacz w kwocie 1.000 zł.  

W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6 

Głosowanie: ZA – 5, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 1. 

Uchwała przyjęta. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Michał Pilkiewicz. 

 

2. Uchwała nr  3/11/2021 z dnia 15.11.2021: 

Zarząd W-MZJ zatwierdza dofinansowanie kursów licencyjnych dla Gospodarzy Toru PZJ z terenu 

W-MZJ  w kwocie 200 zł / osobę.  

W głosowaniu brało udział członków Zarządu: 6 

Głosowanie: ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCY – 6. 

Uchwała przyjęta. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Adam Galuba / Michał Pilkiewicz. 

 

 

Protokół podpisali: 

 

Patrycja Kaczorowska - Prezes Zarządu 

 

Agnieszka Guzowska - v-ce Prezes 

 

Jan Kamiński                    -             v-ce Prezes 

 

Agnieszka Dąbrowska     -             członek Zarządu 

 

Dominika Kraśko             -             członek Zarządu 

 

Michał Pilkiewicz - skarbnik 
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Adam Galuba  - sekretarz 

 


