
  
  

  
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

ZARZĄDU WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO ZA 

ROK 2021  

  

ZARZĄD WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO W 2021 ROKU:  

1) prowadził politykę zgodną z celami i Statutem Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego 

(dalej WMZJ);  

2) odbywał posiedzenia co najmniej raz w miesiącu, w większości przypadków posiedzenia przebiegały 

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość; protokoły z posiedzeń Zarządu oraz 

stosowne dokumenty finansowe były zamieszczane na stronie www WMZJ; 3) w zakresie wydatków 

realizował założenia budżetowe.  

4) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyjął politykę rachunkowości W-MZJ  

  

W RAMACH DZIAŁAŃ ORAZ OSIĄGNIĘĆ WMZJ JAKIE MIAŁY MIEJSCE W 2021 ROKU NALEŻY WSKAZAĆ:  

1) powołanie 50-cio osobowej Kadry Mazowsza, która uczestniczyła w szkoleniach organizowanych 

przez WMZJ, między innymi z trenerem skoków przez przeszkody Maciejem Wojciechowskim oraz 

otrzymała dofinansowanie do startów we wszystkich najważniejszych imprezach sportowych, w 

szczególności rangi mistrzowskiej;  

2) Zawodnicy WMZJ osiągnęli wiele sukcesów sportowych; kilku z nich zgodnie z regulaminem 

powoływania do Kadry Mazowsza zostało powołanych do Kadry Polski. W związku z trwającą 

pandemią Covid-18 zarząd rekomendował udział w rywalizacji sportowej tylko zawodnikom z 

aktualną licencją. Przygotowano i pomagano klubom w dbaniu o zabezpieczenie epidemiologiczne 

stajni i terenu zawodów.) Zawodnicy WMZJ czynnie uczestniczyli m.in. w Halowym Pucharze 

Warszawy i Mazowsza, Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

oraz Mistrzostwach Polski, a także Pucharze Polski, osiągając wiele sukcesów i zdobywając medale. 

Mazowsze zajęło pierwsze miejsce w Polsce w rywalizacji młodzieżowej klasyfikowanej wg Instytutu 

Sportu;  

3) do kalendarza zawodów zostało wpisanych 119 imprez rangi towarzyskiej i regionalnej;  

4) przyjęto 9 nowych Członków WMZJ   

5) z uwagi niewłaściwą (niezgodną z przepisami) podmiotowości z grona Członków WMZJ został 

usunięty jeden Klub, a w jego miejsce została przyjęta fundacja z poprawną osobowością prawną;  

6) rozpoczęto proces weryfikacji prawidłowości zgłoszeń i osobowości prawnej Członków WMZJ, w tym 

celu wysłano ankiety do wszystkich Członków WMZJ i poproszono o przysłanie dokumentów 

rejestrowych – odpowiedzi udzieliło jedynie 20 Klubów, proces ten był kontynuowany również w roku 

2022;  



7) po raz pierwszy przeprowadzono projekt,  w którym dofinansowano 7 Członków WMZJ - Kluby łączną 

kwotą 19 700 zł, dzięki czemu zostały zrealizowane ciekawe projekty promujące jeździectwo;   

  
  

8) kolejny rok udało się przeprowadzić cykl zawodów „Mazowiecki Talent Jeździecki”, który ma na celu 

promowanie jeździectwa wśród dzieci, wprowadzając dzieci w rywalizację sportową umożliwiając im 

uczestnictwo w organizowanych małych konkursach z nagrodami dla wszystkich uczestników;    

9) odpowiadając na potrzeby środowiska przeprowadzono wiele szkoleń dla szkoleniowców oraz 

sędziowskich, a także ogólnorozwojowych w obszarze jeździectwa; kontynuowana była stała 

współpraca z Technikum Hodowli Koni w Piasecznie w zakresie szkoleń i wolontariatu;  

10) w 2021 odbyło się na terenie Mazowsza dużo więcej imprez ogólnopolskich niż w latach poprzednich.  

11) w związku z pandemią nie odbyły się zaplanowane działania takie jak Warszawski Dzień Konia czy  

Gala Mistrzów, których realizacja jest zaplanowana na kolejne lata; 12) 

w realizacji pozostaje wiele nowych projektów.  

  

W 2021 roku odbyło się WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW 

WARSZAWSKOMAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO, na którym zatwierdzone zostało sprawozdanie 

finansowe, udzielono absolutorium ustępującemu członkom organów WMZJ, dokonano wyboru członków 

organów WMZJ na kolejną kadencję, a także przyjęto zmiany w statucie WMZJ.   

   

Prezes WMZJ został wybrany Członkiem Zarządu PZJ. W strukturach PZJ Komisja Rewizyjna, Sąd Dyscyplinarny 

oraz Rzecznik Dyscyplinarny zasiedli również inni delegaci WMZJ.   

Należy również wskazać, iż WMZJ czynie uczestniczy w działalności Unii Związków Sportowych, Szkolnych 

Związków Sportowych oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  

  

SYTUACJA FINANSOWA WMZJ JEST STABILNA, A POZIOM POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

ZADOWALAJĄCY.    

  


