
Zestawienie Uchwał Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego  

z dnia 17.04.2020 

 

 

Uchwała Zarządu 20/04/2020 

Zarząd ZZJ na podstawie przedłożonych dokumentów ( statut zatwierdzony przez Starostwo 

Powiatowe w Kołobrzegu, decyzja Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu o wpisie do 

stowarzyszeń kultury fizycznej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, opłata rejestracyjna 

klubu) przyjmuje w poczet Klubów Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego z dniem 

17.04.2020 , Klub Jeździecki Elbrus z siedzibą w Lubkowicach 17 A, 78-120 Gościno 

 

Uchwała Zarządu 21/04/2020 

Zarząd ZZJ na podstawie złożonego drogą elektroniczną podania postanawia zwrócić Pani 

Annie Maciejak na konto bankowe wpłaconą kwotę. 

 

Uchwała Zarządu 22/04/2020 

Zarząd ZZJ podejmuje uchwałę o otwarciu subkonta przy ogólnym koncie  ZZJ na potrzeby 

działań statutowych. 

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Związku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z zebrania zarządu 17.04.2020 

Dnia 17.04.2020 o godzinie 16.00 rozpoczęło się posiedzenie zarządu związku, ze względu na 

sytuację epidemiologiczną zebranie odbyło się online. W zebraniu uczestniczyli wszyscy 

członkowie zarządu ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), Przyjęto 

proponowany porządek i przystąpiono do przedstawiania uchwał. W trakcie zebrania 

postanowiono o wszczęciu przygotowań do sezonu zawodów jeździeckich i weryfikacji oraz 

stworzenie regulaminów: 

1. Stylowego jeźdźca. 

2. Mistrzostw okręgu w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżeniu. 

3. Rankingu klubów. 

4. Weryfikacji kadry wojewódzkiej. 

Przedstawiono również stan finansów ZZJ oraz poinformowano członków zarządu 

 o wpływie środków ze szkoleń on-line dla komisarzy, które były organizowane przez Nasz 

Związek. Szkolenia dla komisarzy z ZZJ były dofinansowane w 20% dla członków 

Związku.  

Prezes Związku poinformował, że kontaktował się z wszystkimi klubami zrzeszonymi  

w ZZJ w sprawie sytuacji związanej z ograniczeniami w prowadzeniu działalności – 

zamknięcie ośrodków.  

Związek wystąpi również do ZUS o zawieszenie składek na okres kwiecień-maj za P. Jolę 

Szyszkowską oraz o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom 

COVID-19 dla umów cywilnoprawnych. 

Na koniec odbyła się dyskusja nad bieżącymi sprawami oraz na temat sytuacji sportu 

jeździeckiego oraz ośrodków jeździeckich w obliczu epidemii koronawirusa. 

Na tym posiedzenie zarządu zakończono  

Załącznik nr 1 do protokołu  

Lista obecności zebrania zarządu ZZJ  17.04.2020 

Lp. Imię i nazwisko Zebranie online podpis 

1. Robert Palacz obecny  

2. Andrzej Michalski obecny  

3. Bartosz Adamus obecny  

4. Karolina Mądry obecna  

5. Sylwia Barbarska obecna  

 


