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Protokół 

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego 

w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2014 r. 

 

  

O godzinie 11.05 prezes Zarządu Polskiego Związku Kajakowego Józef 

Bejnarowicz otworzył obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

PZKaj. Obrady rozpoczęto w drugim terminie. 

Na wstępie prezes powitał wszystkich zebranych i poinformował, że jest to 

ostatnie Walne Zebranie, które odbywa się w końcu roku, ponieważ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz z dzia-

łalności Związku powinno odbywać się w pierwszej połowie każdego roku. 

Prezes podziękował wszystkim za przybycie, w tym gościom, którzy za-

szczycili Związek swoją obecnością, zwłaszcza panu: Janowi Pośnikowi, radcy 

w Ministerstwie Sportu i Turystyki, panu Kajetanowi Broniewskiemu, przedsta-

wicielowi Kancelarii Prezydenta, Wojciechowi Kudlikowi, zastępcy dyrektora 

Departamentu Sportu Powszechnego oraz Honorowemu Członkowi Władysła-

wowi Zielińskiemu. 

Po części oficjalnej, prezes Związku poprosił Tadeusza Wróblewskiego o 

przypomnienie sylwetek tych osób, które działały na rzecz Polskiego Związku 

Kajakowego, a które zmarły w bieżącym roku. 

Pan Tadeusz Wróblewski wspomnieniami pożegnał ludzi obecnych do 

niedawna w środowisku trenerów, zawodników, sędziów i działaczy, tj.: pana 

Wojciecha Skrzypczyńskiego, panią Elżbietę Wirską z domu Druszczyńską, pana 

Kazimierza Sowę, pana Michała Piechotę, pana Jana Roszkowskiego, pana 

Zygmunta Kurczyńskiego, pana Adama Macieja Nowickiego, pana Józefa 

Osieckiego, pana Tadeusza Balaryna, pana Jerzego Dzierzbickiego,  
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pana Stanisława Kozerawskiego, pana Tadeusza Łazarczyka, pana Zygmunta 

Knowczyńskiego. 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych. 

W dalszej części obrad przewodniczący Bejnarowicz szczególnie serdecz-

nie powitał zasłużoną dla Polskiego Związku Kajakowego medalistkę Anetę Ko-

nieczną oraz Michała Brzuchalskiego, wieloletniego trenera, a następnie zapro-

ponował wybór przewodniczącego Walnego Zebrania. 

 

Punkt 2 

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad. 

Na funkcję Przewodniczącego prezes Zarządu zarekomendował pana Zbi-

gniewa Kudlika, który wielokrotnie obdarzany był przez delegatów PZKaj. za-

ufaniem. W związku z brakiem innych zgłoszeń, propozycję poddano pod gło-

sowanie. Delegaci Walnego Zebrania zatwierdzili kandydaturę jednomyślnie. 

Następnie prezes Związku zaproponował skład Prezydium w następującym 

składzie: Lech Burchard – wiceprzewodniczący, Piotr Markiewicz – wiceprze-

wodniczący i Marek Zachara – sekretarz. Wobec braku zgłoszeń z sali, przegło-

sowano skład Prezydium en bloc. Delegaci zatwierdzili skład Prezydium więk-

szością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym. 

Prezydium ukonstytuowało się w składzie: 

- Zbigniew Kudlik – przewodniczący WZSS PZKaj. 

- Lech Burchard – wiceprzewodniczący WZSS PZKaj. 

- Piotr Markiewicz – wiceprzewodniczący WZSS PZKaj. 

- Marek Zachara – sekretarz WZSS PZKaj. 

 

Prezes Józef Bejnarowicz poprosił przewodniczącego Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo-Statutowego o poprowadzenie dalszej części posiedzenia. 

Zbigniew Kudlik podziękował zebranym za obdarzenie go mandatem za-

ufania oraz zadeklarował rzetelne i sprawne poprowadzenie spotkania. Następnie 

zaproponował rozpatrzenie przyjęcia porządku obrad oraz regulaminu. 
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Punkt 3 

Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

Przewodniczący Kudlik poinformował zebranych, że propozycja porządku 

obrad wraz z projektem regulaminu została przesłana do wszystkich członków. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

Głos zabrał prezes Bejnarowicz, który zaproponował, aby w pkcie 7 po-

rządku dziennego zamieścić podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z działalności Polskiego Związku Kajakowego za 2013 r. Prezes przy-

pomniał zebranym, że na ostatnim Walnym Zebraniu sprawozdanie Zarządu za 

2013 r. zostało zatwierdzone, ale sprawozdanie, z racji terminu zwołania Walne-

go Zebrania, nie zawierało kilku tygodni 2013 r.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, przewodniczący zaproponował 

przyjęcie porządku obrad rozszerzonego o podjęcie uchwały w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r. 

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego 

Związku Kajakowego zatwierdzili jednomyślnie projekt porządku obrad w 

następującym brzmieniu: 

  

1. Otwarcie Walnego Zebrania. 

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

4. Wybór Komisji: 

- Mandatowo-Skrutacyjnej, 

- Uchwał i Wniosków. 

5. Wystąpienie zaproszonych gości. 

6. Wręczenie nagród i wyróżnień. 

7. Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za 2013r. Podję-

cie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu PZKaj 

za 2013 r. 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ-

Kaj. za 2013r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do 

badania sprawozdania finansowego za 2014r. 

12. Rozpatrzenie odwołania Jakuba Sitkowskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingo-

wych. 

14. Propozycje zmian w Statucie Polskiego Związku Kajakowego. 

15. Dyskusja nad zmianami w Statucie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PZKaj. 

17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

18. Podsumowanie obrad. 

19. Zamknięcie obrad. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodniczący zapytał zebranych, czy 

są uwagi do zaproponowanego projektu Regulaminu Walnego Zebrania. 

W związku z brakiem zgłoszeń zaproponował przyjęcie zaproponowanego regu-

laminu. 

Regulamin został przyjęty jednomyślnie. 

 

Punkt 4 

Wybór Komisji. 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zbigniew Kudlik zapropo-

nował wybór dwóch komisji: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

Do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zarekomendował kandydatu-

ry: pana Pawła Skowrońskiego, Mirosława Kreczmana oraz Magdy Stanny. 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

W związku z brakiem zgłoszeń z sali, przewodniczący przystąpił do głoso-

wania w sprawie zatwierdzenia składu komisji. Członkowie Walnego Zebrania 

poparali kandydatury większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym. 
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Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: 

- Mirosław Kreczman – przewodnicząca KM-S PZKaj. 

- Magda Stanny – sekretarz KM-S PZKaj. 

- Paweł Skowroński – członek KM-S PZKaj. 

 

Po wyłonieniu składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przewodniczący 

zaproponował wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:       

Wojciech Bigiel, Elżbieta Jaworska i Piotr Książek. 

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 

Z uwagi na brak innych zgłoszeń przewodniczący zarządził głosowanie. Skład 

komisji zaakceptowano jednomyślnie. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: 

- Wojciech Bigiel – przewodniczący KUiW PZKaj. 

- Elżbieta Jaworska – sekretarz KUiW PKZaj. 

- Piotr Książek – członek KUiW PZKaj. 

 

Komisje przystąpiły do pracy. 

Po wyborze komisji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego PZ-

Kaj. przewodniczący Zbigniew Kudlik przeszedł do realizacji kolejnego punktu 

porządku dziennego. 

 

Punkt 5 

Wystąpienie zaproszonych gości. 

W tym punkcie przewodniczący przekazał głos panu Kajetanowi Broniew-

skiemu, który w swojej wypowiedzi wyraził ubolewanie, że popularność dzie-

dzin sportowych ściśle związana jest z zaistnieniem w mediach, co nie sprzyja 

docenianiu osiągnięć sportowych wielu zawodników. Dlatego reprezentując 

Kancelarię Prezydenta wyraził uznanie dla wszystkich tych, którzy przyczyniają 

się do sukcesów polskiego kajakarstwa i w imieniu prezydenta podziękował za 

trud oraz pogratulował sukcesów. Wśród wymienionych medalistów olimpij-

skich, Anety Koniecznej, Adama Seroczyńskiego oraz medalisty Mistrzostw 
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Świata Marka Twardowskiego, pełnomocnik prezydenta podziękował również 

szkoleniowcom, panu Michałowi Brzuchalskiemu wspominając osiągniecia Hu-

bertowi Wagnerowi w siatkówce, dzięki którego pracy i zaangażowaniu sukces 

polskich kajakarzy mógł być możliwy. 

Na koniec pan Kajetan Broniewski wyraził przekonanie, że zawodnicy Pol-

skiego Związku Kajakowego sięgną po złoto olimpijskie na najbliższych igrzy-

skach. 

Po wystąpieniu przedstawiciela Kancelarii Prezydenta przewodniczący Ze-

brania przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Punkt 6 

Wręczenie nagród i wyróżnień. 

Głos zabrał prezes Zarządu PZKaj. Józef Bejnarowicz, który powitał 

Członka Honorowego Polskiego Związku Kajakowego pana Zbigniewa Mizerka 

oraz Tadeusza Kudlika, szefa firmy Tedi Sport, która wspiera działalność Związ-

ku. 

Następnie przewodniczący poprosił członków Zarządu PZKaj., pana Grze-

gorza Kotowicza, Piotra Markiewicza oraz przedstawiciela Kancelarii Prezyden-

ta pana Kajetana Broniewskiego o wręczenie medali okolicznościowych oraz 

nagród dla uhonorowania osób zasłużonych dla Związku. 

Zaległe medale z okazji 85-lecia Polskiego Związku Kajakowego otrzymał 

pan Władysław Zieliński oraz Krzysztof Supowicz. 

Po wręczeniu medali prezes Bejnarowicz poprosił o wręczenie nagród rze-

czowych, w ramach podziękowania za pracę zawodników, którzy przyczynili się 

do sukcesów Polskiego Związku Kajakowego, w tym również biało-czerwonych 

piór wiecznych od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-

skiego. Wśród uhonorowanych osób znalazła się pani Aneta Konieczna, pan Mi-

chał Brzuchalski, pan Adam Seroczyński i pan Marek Twardowski. 

Po wręczeniu medali i upominków przewodniczący Zebrania przystąpił do 

realizacji kolejnego punktu porządku dziennego. 
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Punkt 7 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za 2013r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

PZKaj za 2013 r. 

 

W tym punkcie przewodniczący Zbigniew Kudlik przekazał głos prezesowi 

Polskiego Związku Kajakowego. 

Prezes Józef Bejnarowicz poinformował zebranych, że w materiałach zjaz-

du znajdują się dwa sprawozdania: pierwsze, pełne sprawozdanie z działalności 

Zarządu za 2013 r. oraz drugie, niepełne, za 2014 r. 

Referując sprawozdanie z działalności Zarządu PZKaj prezes pokrótce 

omówił stan zatrudnienia w Biurze Związku oraz poinformował, że każdy pra-

cownik Biura ponosi indywidualną odpowiedzialność za swój zakres obowiąz-

ków. Prezes podkreślił olbrzymie zaangażowanie pracowników przy organizacji 

zawodów, których praca niejednokrotnie wykonywana była w ramach urlopów. 

Prezes Bejnarowicz szczególne podziękował wiceprezesowi Tadeuszowi Wrób-

lewskiemu oraz pracownikom Biura PZKaj: Magdzie Koseskiej i Agacie Sosiń-

skiej za ponadnormatywne zaangażowanie w przygotowaniu kongresu ICF. 

W sprawozdaniu z działalności za 2013 r. prezes przywołał osiągnięcia 

Związku w zakresie organizacji dwóch imprez międzynarodowych: Mistrzostw 

Świata w Smoczych Łodziach w Poznaniu i Światowego Kongresu Międzynaro-

dowej Federacji Kajakowej w Warszawie. Według uczestników i władz ICF im-

prezy były na bardzo wysokim poziomie i uzyskały bardzo dobrą ocenę. Zorga-

nizowane imprezy przyniosły Związkowi profit miedzy innymi w postaci spon-

soringu uczestnictwa reprezentantów Polski, którzy startowali na koszt organiza-

tora.  

W sprawozdaniu prezes Zarządu nawiązał również do przyszłorocznych 

planów. W 2015 r. PZKaj będzie organizatorem Pucharu Świata w slalomie ka-

jakowym oraz Mistrzostw Europy w Krakowie. 

Prezes Bejnarowicz wyraził radość, że działania i wyniki sportowe polskich 

kajakarzy zostały docenione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dlatego fi-

nalnie Polski Związek Kajakowy jest jednym z najlepiej finansowanych związ-
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ków sportowych w Polsce. Prezes podziękował pracownikom ministerstwa spor-

tu za docenienie wysiłków trenerów, zawodników i członków Związku. 

Przy efektywnej pracy Biura udało się zrealizować wszystkie kalendarzowe 

zadania sportowe i wyposażyć w sprzęt sportowy wszystkie reprezentacje. Dzię-

ki dodatkowym środkom z MSiT udało się zaprosić na konsultacje, sprawdziany 

i zawody najlepszych zawodników i zawodniczki w sportach olimpijskich oraz 

zorganizować kilka akcji dla kadry wojewódzkiej. Związek otrzymał również 

finansowanie na przygotowanie World Games w Kajak polo.  

W sprawozdaniu prezes wymienił również sukcesy zawodników Polskiego 

Związku Kajakowego w 2014 r. W tym roku Związek zdobył osiemdziesiąt czte-

ry medale na mistrzostwach świata i Europy, z których najważniejsze medale to 

medale reprezentacji kobiet z Moskwy, które zdobyły cztery medale, w tym trzy 

medale na dystansie olimpijskim. Kajakarze zdobyli również trzy złote medale 

na Mistrzostwach Świata Juniorów. 

Prezes podziękował za bezinteresowne wspieranie działań Zarządu i za 

pracę na rzecz rozwoju freestyle panu Krzysztofowi Czaplickiemu oraz za po-

moc w organizacji startu reprezentacji smoczych łodzi na Mistrzostwach Świata 

w Poznaniu panu Arturowi Dyjewskiemu i Włodzimierzowi Schmidtowi. 

Następnie prezes Bejnarowicz wymienił firmy, które wsparły PZKaj. w mi-

nionym roku i dzięki którym zrealizowano działania statutowe. Wśród sponso-

rów wymienił partnera strategicznego Totalizator Sportowy - LOTTO i ENEA 

S.A., dzięki którym złoci medaliści Mistrzostw Świata otrzymali nagrody rze-

czowe. Prezes podziękował również członkom Zarządu Lotto, dzięki którym pol-

ska reprezentacja w kajakarstwie we wszystkich dyscyplinach ubrana była w 

jednolite stroje, a dzięki firmie Enea S.A. Nelo, Olimpijczyk oraz Tedi Sport 

Związek zakupił kajaki, które przekazano do klubów w Polsce. 

Na koniec prezes poinformował zebranych, że Polski Związek Kajakowy w 

minionym roku współpracował z telewizją TVP Sport, TVN, TVP Poznań, 

„Przeglądem Sportowym” i „Głosem Wielkopolskim”, którym podziękował za 

zainteresowanie kajakarstwem i promocję tej dziedziny sportu. 

Podsumowując mijający rok prezes Bejnarowicz przypomniał, że rok 2014 

jest rokiem obchodów 95  jubileuszu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wszy-



Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Polskiego Związku Kajakowego w dniu 14.12.2014 r. 9 

scy medaliści oraz osoby zasłużone dla PKOl otrzymały zaproszenia do wzięcia 

udziału w jubileuszowej gali, która odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w Teatrze 

Wielkim w Warszawie. 

Na zakończenie prezes Bejnarowicz podkreślił, że przyszłość Polskiego 

Związku Kajakowego i wszystkich jego członków będzie zależała od wzajemne-

go wsparcia i szacunku dla pracy społecznej i zawodowej na rzecz całej społecz-

ności kajakowej. 

Przewodniczący Zebrania podziękował prezesowi za zreferowanie spra-

wozdań i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego, spra-

wozdania Komisji Rewizyjnej. 

 

Punkt 8 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji 

Wiesław Kruża, który na wstępie poinformował zebranych, że informacja o dzia-

łalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kajakowego została dołączona 

do sprawozdania z działalności Zarządu PZKaj za 2014 r. 

Przewodniczący komisji oświadczył, że posiedzenia Zarządu PZKaj. odby-

wały się w obecności przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. W czasie przeprowa-

dzanych wyrywkowych kontroli nie stwierdzono prowadzenia niegospodarnej 

polityki wydatków ani jakichkolwiek nieprawidłowości. Wnioski członków ko-

misji pokrywają się z oceną biegłego rewidenta, który badał bilans Polskiego 

Związku Kajakowego. Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi wery-

fikacji członków zwyczajnych i wspierających Polskiego Związku Kajakowego, 

w związku z czym przewodniczący stwierdził, że obecnie Polski Związek Kaja-

kowy liczy stu czterdziestu członków zwyczajnych. W 2014 r. do Komisji Rewi-

zyjnej nie wpłynęły żadne skargi. 

 

Punkt 9 

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zjazdu poprosił 

przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stwierdzenie prawomoc-
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ności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego PZKaj. 

Głos zabrał przewodniczący komisji Mirosław Kreczman, który odczytał 

protokół komisji. Na podstawie listy obecności Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 

stwierdziła, że na 140 członków zwyczajnych  PZKaj. w zebraniu uczestniczy 

85 delegatów, co stanowi 60,71 % ogólnej liczby. W związku z powyższym 

komisja potwierdziła, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Polskie-

go Związku Kajakowego w dniu 14 grudnia 2014 r. jest zdolne do podejmo-

wania wiążących uchwał.  

Po stwierdzeniu prawomocności Zebrania oraz jego zdolności do podej-

mowania wiążących uchwał przewodniczący zaproponował realizację kolejnego 

punktu porządku obrad,  

 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego PZKaj. za 2013r. 

Głos zabrał prezes Józef Bejnarowicz, który przypomniał członkom, że 

sprawozdanie finansowe za 2013 r. było omawiane na Walnym Zebraniu w dniu 

7 grudnia 2013 r., ale w związku z tym, że Walne Zebranie PZKaj. odbyło się 

kilka tygodni przed zakończeniem 2013 r., sprawozdanie było niekompletne dla-

tego nie mogło być zatwierdzone. W związku z tym, że w chwili obecnej spra-

wozdanie zostało uzupełnione, prezes Zarządu zarekomendował podjęcie uchwa-

ły w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r., jak również 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 

za 2013 r., której nie przegłosowano w pkcie 7 dzisiejszego porządku obrad. 

Przewodniczący Zbigniew Kudlik zapytał zebranych, czy ktoś przed gło-

sowaniem uchwał chciałby odnieść się do przedstawionych wcześniej sprawoz-

dań. 

Głos zabrał Ryszard Seruga, który poinformował członków Walnego Ze-

brania, że nie otrzymał sprawozdań w terminie regulaminowym, co uniemożliwi-

ło mu ich dokładne przeanalizowanie. Wyraził przekonanie, że większość osób 

na sali otrzymując dokumenty w dniu Zebrania również nie miała tej możliwości. 

W dalszej części swojego wystąpienia przedstawiciel członka PZKaj. za-
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apelował do zebranych, aby omówić sprawozdanie biegłego rewidenta, do które-

go on ma wiele pytań i wątpliwości. Zdaniem Ryszarda Serugi sprawozdanie 

biegłego rewidenta było gotowe w kwietniu 2014 r., a mimo to Zarząd nie podjął 

żadnych działań pokontrolnych. 

Po wystąpieniu pana Serugi głos zabrał pan Andrzej Matczak, który wyraził 

zadowolenie, że w informacji prezesa Związku znalazła się informacja o tym, że 

kolejne Walne Zebrania PZKaj. będą odbywały się zgodnie z przepisami prawa, 

tj. w pierwszej połowie roku, co umożliwi zatwierdzanie sprawozdań na bieżąco. 

Pan Andrzej Matczak podkreślił, że biegły rewident, który sporządził raport o 

stanie finansowym Związku powinien być na Walnym Zebraniu, aby przedstawić 

członkom Związku sprawozdanie albo raport biegłego rewidenta powinien być 

dołączony do materiałów zjazdowych. Wyraził nadzieję, że na kolejnym Wal-

nym Zebraniu Zarząd wypracuje taką formę sprawozdania. 

Głos zabrał prezes Józef Bejnarowicz, który odnosząc się do wypowiedzi 

pana Ryszarda Serugi poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem na 

30 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego pra-

cownicy Biura PZKaj. wysłali pocztą listem poleconym do wszystkich delegatów 

komplet materiałów – sprawozdania, w tym również opinię biegłego rewidenta. 

Prezes poprosił członków Związku, aby podnieśli rękę ci wszyscy, którzy otrzy-

mali dokumenty. Ponad połowa przedstawicieli członków podniosła ręce i po-

twierdziła otrzymanie dokumentów w terminie. 

Przewodniczący Zbigniew Kudlik ponownie zadał pytanie, czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdań. 

Pan Ryszard Seruga, odnosząc się do wypowiedzi prezesa Bejnarowicza, 

poinformował zebranych, że sprawozdań nie było w materiałach, a on ich nie 

dostał. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przewodniczący Walne-

go Zebrania zaproponował głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego za rok 2013. 

 

Uchwała nr 1/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie za-
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twierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego za 

2013 r. 

- za – 61 głosów 

- przeciw – 2 głosy 

- wstrzymujących się – 13 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do 

badania sprawozdania finansowego za 2014r. 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Walnego Zebrania przeszedł 

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Głos zabrała księgowa PZKaj. Irena Gajewska, która odniosła się do zarzu-

tów członka Ryszarda Serugi dotyczących niedopełnienia przez Zarząd obowiąz-

ków związanych z dostarczeniem w terminie regulaminowym dokumentów nie-

zbędnych członkom Związku do podejmowania decyzji na Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo-Statutowym. Księgowa zapewniła zebranych, że osobiście pa-

kowała wszystkie dokumenty oraz, że materiały zjazdowe wysłano do wszyst-

kich członków Związku miesiąc wcześniej. W kopertach znajdowały się nie tyl-

ko sprawozdanie finansowe i opinia biegłego rewidenta, lecz dołączono również 

dwie oferty złożone na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 

2014 r. Pani Irena Gajewska wyraziła nadzieję, że większość członków otrzyma-

ła te dokumenty. 

Księgowa zarekomendowała, mając na uwadze sprawne działanie firmy 

Eko Bilans oraz jej rzetelność, ponowny wybór tego podmiotu do badania spra-

wozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego za 2014 r. 

Przewodniczący Zbigniew Kudlik, w związku z brakiem dalszych zgłoszeń 

w tym punkcie, zarządził głosowanie. 

Uchwała nr 2/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie za-

twierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finanso-

wego Polskiego Związku Kajakowego za 2014 r. 
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- za – 81 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 0 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 7 cd. 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za 2013r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

PZKaj za 2013 r. 

Po zatwierdzeniu wyboru audytora, przewodniczący powrócił do punktu 7 

porządku dziennego, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Zarządu Polskiego Związku Kajakowego za 2013 r. 

W związku z brakiem głosów dyskusji w tej sprawie, przewodniczący za-

rządził głosowanie. 

Uchwała nr 3/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie przyję-

cia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Związku Kajakowego 

za 2013 r. 

- za – 72 głosy 

- przeciw – 1 głos 

- wstrzymujących się – 7 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 12 

Rozpatrzenie odwołania Jakuba Sitkowskiego. 

Po bloku głosowań, przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad. Przewodniczący Zbigniew Kudlik przekazał głos preze-

sowi Związku Józefowi Bejnarowiczowi, który poinformował zebranych, że Za-

rząd dwukrotnie otrzymał pismo pana Jakuba Sitkowskiego, który odwołał się do 

władz Związku od decyzji podjętej przez trenera dotyczącej powołania w skład 

kadry narodowej i reprezentacji Polski. Prezes wyjaśnił, że nie każdy członek 

kadry narodowej może być reprezentantem, ponieważ aby zostać reprezentantem 



Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Polskiego Związku Kajakowego w dniu 14.12.2014 r. 14 

trzeba spełniać określone wymogi. Prezes podkreślił, że to trener ustala skład 

reprezentacji na określone zawody. Pan Jakub Sitkowski był siódmym zawodni-

kiem i zgodnie z regulaminem Związku zakwalifikował się do kadry narodowej, 

ale decyzją trenera nie został powołany do reprezentacji Polski. Trener miał pra-

wo podjąć taką decyzję, a Zarząd Związku ostatecznie zatwierdził tę decyzję. 

Prezes Zarządu przyznał, że regulaminy Związku pozostawiają wiele do 

życzenia, ponieważ nie wszystkie zapisy spełniają wszelkie wymogi aktualnie 

obowiązujących przepisów. Pan Bejnarowicz zapewnił, że zmiana regulaminów 

znajduje się w trosce Zarządu, który podejmie działania w zakresie ich modyfi-

kacji. 

Mając na uwadze przedstawione argumenty prezes zarekomendował Wal-

nemu Zebraniu odrzucenie odwołania pana Jakuba Sitkowskiego. 

Głos zabrał pan Ryszard Seruga, który oświadczył, że pismo pana Sitkow-

skiego dotyczy niezgodnego z regulaminem oraz zapisami uchwalonymi przez 

Zarząd powoływania zawodników do kadry narodowej, a nie powołania do re-

prezentacji Polski. Pan Jakub Sitkowski w swoim odwołaniu podnosi – przyta-

czając zapisy obowiązujących regulaminów – iż został pominięty przy ustalaniu 

składu kadry narodowej. Zawodnik w swoim odwołaniu do Walnego Zebrania 

wnosi, aby uszanować obowiązujące regulaminy i wpisać go w poczet kadry na-

rodowej. Tego typu pominięcie skutkuje tym, iż zawodnik nie może ubiegać się 

o stypendium klubowe, klub nie może starać się o dofinansowanie lokalne. Pan 

Ryszard Seruga podkreślił, że zawodnik w swoim odwołaniu podnosi, że pod-

czas ustalania składu kadry narodowej zostały naruszone obowiązujące przepisy, 

dlatego nie został powołany do kadry. 

W dyskusji głos zabrał pan Marek Stanny, który przychylił się do głosu 

przedmówcy, iż w Związku nie przestrzega się obowiązujących regulaminów 

Polskiego Związku Kajakowego. Zaapelował do zebranych, aby szanować 

wszystkich zawodników, którzy coś sobą prezentują. 

W podobnym tonie wypowiedział sie pan Marek Łbik. Jego zdaniem, jeżeli 

z zapisów regulaminu wynika, że zawodnik powinien być w kadrze, to przepisy 

powinny być respektowane.  

Głos zabrał członek Zarządu pan Grzegorz Kotowicz, który przyznał, że 
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ustanowione regulaminy nie są idealne, lecz w sporcie nie można wyliczyć, który 

zawodnik najlepiej nadaje się do składu osady. Powołując trenerów kadry Zwią-

zek musi obdarzyć ich zaufaniem, iż ich decyzje zmierzają do osiągnięcia najlep-

szych wyników. Pan Grzegorz Kotowicz podkreślił, że regulamin, na który po-

woływał się pan Marek Stanny, to był regulamin do wyłaniania kandydatów do 

reprezentacji z regat eliminacyjnych, a nie do kadry.  

Kończąc dyskusję, pan Romuald Figielus zaproponował, aby zamknąć dys-

kusję, gdyż rozstrzygnięcie sporu na forum Walnego Zebrania nie jest możliwe. 

Przewodniczący Zbigniew Kudlik zaproponował głosowanie w sprawie od-

rzucenia odwołania Jakuba Sitkowskiego, a zarazem za podtrzymania decyzji 

Zarządu Polskiego Związku Kajakowego. 

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego PZKaj. gło-

sowali w następujący sposób: 

- za – 16 głosów 

- przeciw – 20 głosów 

- wstrzymujących się – 47 głosów. 

Odwołanie zostało przyjęte. 

 

Punkt 13 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingo-

wych. 

W dalszej części obrad przewodniczący Zbigniew Kudlik przeszedł do re-

alizacji kolejnego punktu porządku dziennego, w którym odczytał projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, przewodniczący zarządził głoso-

wanie. 

Uchwała nr 4/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie przyję-

cia Polskich Przepisów Antydopingowych. 

- za – 70 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 5 głosów. 
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Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 14 i 15 

Propozycja zmian w Statucie Polskiego Związku Kajakowego. 

Dyskusja nad zmianami w Statucie. 

Po przyjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopin-

gowych, przewodniczący poprosił mecenasa Mariusza Radziewskiego o przed-

stawienie zmian w Statucie. 

Mecenas zaproponował, aby po omówieniu poszczególnych zmian delegaci 

zgłaszali wątpliwości bądź zadawali pytania, co umożliwi płynne omówienie 

dokumentu. Mecenas Radziewski wyjaśnił, że zmiany w Statucie są między in-

nymi efektem sugestii zgłoszonych w trybie roboczym przez Ministerstwo Spor-

tu i Turystyki. Zmiany zostały wprowadzone po to, aby uniknąć ewentualnej 

odmowy zatwierdzenia. 

Zmiana w § 15 dotyczyła pozostawienia w gestii Zarządu Związku podjęcia 

decyzji w sprawie przydzielenia członkostwa. § 15 otrzymał brzmienie: „Człon-

ków zwyczajnych Związku przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na 

podstawie pisemnego wniosku”. 

Kolejna zmiana w § 24 ust. 1 pkt 1 to zmiana techniczna, ponieważ dotych-

czasowy przepis informował o tym, iż utrata członkostwa następuje po 30 dniach 

od dnia zgłoszenia żądania wystąpienia. Zarząd zaproponował, aby utrata człon-

kostwa nastąpiła z chwilą złożenia zgłoszenia na piśmie do Zarządu Związku. 

§ 24 ust. 1 pkt otrzymał brzmienie: „wystąpienia ze Związku na własne żądanie, 

zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku;”. 

Zmiany w § 32 ust. 1 dotyczyły sposobu udziału przedstawicieli w Walnym 

Zebraniu członków. § 32 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Każdemu członkowi zwy-

czajnemu przysługuje jeden przedstawiciel, który dysponuje następującą liczbą 

głosów: 1) przedstawiciel klubów sportowych – 1 głos oraz dodatkowo 1 głos za 

posiadanie przez klub sportowy licencji aktualnej na dzień zwołania Walnego 

Zgromadzenia Członków; 2) przedstawiciel wojewódzkich lub okręgowych 

związków kajakowych oraz osób prawnych, o których mowa w § 14 ust. 1 – 1 

głos”. 
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Następna poprawka dotyczyła § 36. Mecenas poinformował, że korekta te-

go przepisu jest konsekwencją prac prowadzonych przez komisję sejmową nad 

zmianami w ustawie o sporcie. W projektach ustaw (rządowym i poselskim) pro-

ponuje się pewne ograniczenia dla członków Zarządu w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej, dlatego Zarząd zaproponował dodanie dwóch punk-

tów o następującym brzmieniu: § 36 ust. 5: „3) posiadać w spółkach prawa han-

dlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten 

związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawia-

jących więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek; 4) być 

wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność go-

spodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;”. 

W § 37 głos zabrał pan Marek Stanny, który zaproponował, aby zgłoszenia 

kandydata na prezesa Zarządu dokonywało więcej niż dwóch członków zwyczaj-

nych. Członek zaproponował, aby postawić wyższe kryteria, na przykład dwa, 

trzy okręgi. 

Mecenas zaapelował, aby nie wprowadzać do Statutu zbyt dużych ograni-

czeń, aby przepis nie okazał się niemożliwym do spełnienia, a tym samym prze-

pisem martwym. 

Głos zabrał prezes Bejnarowicz, który zaproponował, aby utrzymać obo-

wiązujący przepis w mocy, ponieważ ten zapis nie ogranicza nikomu możliwości 

zgłoszenia kandydatury. 

Do głosu prezesa przychylił się pan Grzegorz Kotowicz, który podkreślił, 

że zwiększenie ilości osób zgłaszających kandydaturę może wywołać wiele nie-

porozumień w okręgach. 

Przewodniczący zapytał Marka Stannego, czy mając na uwadze powyższe 

argumenty wycofuje swój wniosek. Przedstawiciel członka  związku podtrzymał 

wniosek, ponieważ jego zdaniem obowiązujące kryteria są zbyt niskie. 

Przewodniczący poprosił wnioskodawcę o sprecyzowanie konkretnej po-

prawki do § 37. W związku z brakiem propozycji, wniosek nie został poddany 

pod głosowanie. 

Kolejną zmianę zaproponowano w § 41 ust. 3, który dotyczył sposobu za-

wierania umów pomiędzy Związkiem a Prezesem lub innym członkiem Zarządu. 
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W myśl proponowanej zmiany umowy z członkami Zarządu będą zawierane 

przez Komisję Rewizyjną Związku. § 41 ust. 3 otrzymał brzmienie: „W umowie 

między Związkiem a Prezesem lub innym członkiem Zarządu Związek reprezen-

tuje Komisja Rewizyjna Związku”. 

Ostatnia zmiana w Statucie dotyczyła § 60 ust. 3. W ocenie prawników mi-

nisterstwa sportu dotychczas obowiązujące rozwiązanie, dające możliwość skła-

dania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych między innymi 

za pośrednictwem pełnomocników wzbudza wątpliwość, dlatego zasugerowano, 

aby ograniczyć ten sposób reprezentacji tylko i wyłącznie do członków Zarządu. 

§ 60 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Dla ważności oświadczeń woli, pism lub doku-

mentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane 

jest łączne współdziałanie dwóch osób: Prezesa Zarządu i innego członka Zarzą-

du, albo Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego i innego członka Zarządu”. 

W związku z brakiem uwag do zgłoszonych poprawek oraz braków głosów 

w dyskusji, przewodniczący oświadczył, że punkt 14 i 15 porządku obrad został 

wyczerpany.  

 

Punkt 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PZKaj. 

Przewodniczący Zbigniew Kudlik zaproponował przyjęcie uchwały w 

sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Kajakowego. 

Uchwała nr 5/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie przyję-

cia nowego Statutu Polskiego Związku Kajakowego. 

- za – 69 głosów 

- przeciw – 2 głosy 

- wstrzymujących się – 5 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zbigniew Kudlik zapropo-

nował członkom Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego PZKaj. podję-

cie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzenia zmian – w tym 



Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Polskiego Związku Kajakowego w dniu 14.12.2014 r. 19 

zmian: redakcyjnych, prawnych i legislacyjnych – w Statucie przyjętym przez 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Polskiego Związku Kajakowego w 

dniu 14 grudnia 2014 r. wynikających ze stanowiska ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej lub sądu w toku postępowania rejestrowego w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym. 

Mecenas wyjaśnił, że zatwierdzony przed chwilą Statut musi zostać za-

twierdzony przez ministra, a następnie Statut wraz z decyzją ministra jest składa-

ny do KRS-u, który również ocenia go pod względem zgodności z prawem. Teo-

retycznie zatem organy nadzoru mogą zgłosić swoje uwagi do Statutu, dlatego 

aby można było nanieść poprawki, potrzebne jest upoważnienie dla Zarządu w 

postaci uchwały Walnego Zebrania PZKaj.  

Głos w tej sprawie zabrał Ryszard Seruga, który oświadczył, że na spotka-

niu w dniu poprzedzającym Walne Zebranie PZKaj. mecenas powiedział, że 

wszystkie propozycje, które zostały przedstawione, były konsultowane z depar-

tamentem prawnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pan Ryszard Seruga 

zapytał, dlaczego w takim razie proponuje się przyjęcie uchwały upoważniającej 

Zarząd do dalszych zmian w Statucie. 

Mecenas Radziewski podkreślił, że uzgodnienia z prawnikami ministerstwa 

były na etapie roboczym, a nie w ramach postępowania administracyjnego, które 

dopiero się odbędzie. 

Następnie głos zabrał pan Zbigniew Mizerek, który zwrócił uwagę Zarządu, 

że na dokumentach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego PZKaj. 

używa się kilku nazw Zebrania. W Statucie ustalono, że jest Walne Zgromadze-

nie członów: sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne. 

Członek poprosił o ujednolicenie nazewnictwa, ponieważ na mandacie widnieje 

inna nazwa niż na materiałach zjazdowych. 

Po zgłoszeniu uwagi pan Zbigniew Mizerski zapytał także prawnika, czy 

poprawki zgłoszone do Statutu uwzględniły propozycje zmian do ustawy o spo-

rcie, które są obecnie przygotowywane przez ministerstwo. 

Mecenas potwierdził, że projekt Statutu został przeanalizowany pod kątem 

procedowanych zmian w Sejmie. 

W związku z brakiem dalszych głosów w tej sprawie przewodniczący za-
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rządził głosowanie. 

Uchwała nr 6/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie upo-

ważnienia do wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Związku Kajako-

wego. 

- za – 62 głosy 

- przeciw – 3 głosy 

- wstrzymujących się – 14 głosów. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, prze-

wodniczący udzielił głosu panu Tadeuszowi Wróblewskiemu, który w swoim 

wystąpieniu podziękował członkom Związku za sukcesy sportowe. Podkreślił 

jednak, że wielu działaczy Związku jest również samorządowcami, co jest nie 

bez znaczenia dla rozwoju kajakarstwa. Wśród osób reprezentujących środowi-

sko kajakarskie, będących w strukturach samorządowych po ostatnich wyborach, 

znaleźli się: Wojciech Walulik, Jerzy Grąbczewski, Adam Wysocki, Krzysztof 

Kaczanowski, Mirosław Rawa, Zdzisław Ryder, Rafał Bruski, Grzegorz Koto-

wicz, Jerzy Siwy, Klaudiusz Kokot, Krzysztof Żegański, Grażyna Call, Janusz 

Reszelewski, Leszek Daniewski, Waldemar Witkowski. Pan Tadeusz Wróblew-

ski pogratulował wszystkim sukcesu oraz wyraził nadzieję, że piastowanie funk-

cji samorządowych będzie sprzyjało rozwojowi klubów lokalnych, stowarzyszeń 

zajmujących się kajakarstwem powszechnym i wyczynowym. W imieniu Zarzą-

du zadeklarował, że zostanie wzmożony kontakt z samorządami terenowymi, aby 

wzmocnić środowisko lokalne. 

 

Punkt 17 

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie poszczególnych wniosków i poddał je pod 

głosowanie. 

Głos zabrał przewodniczący komisji pan Wojciech Bigiel, który poinfor-



Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Polskiego Związku Kajakowego w dniu 14.12.2014 r. 21 

mował, że do komisji wpłynęły następujące wnioski: 

Wniosek nr 1A pana Marka Stannego: 

o powołanie trenera do szkolenia reprezentacji narodowej kanadyjek kobie-

cych na sezon 2015 r. i dalej. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodniczący poddał wniosek 

pod głosowanie: 

- za – 74 głosy 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 9 głosów 

Wniosek został przyjęty. 

 

Wniosek nr 1B pana Marka Stannego: 

Stworzenie grupy zawodniczek kanadyjkarek kobiecych, która zostałaby 

objęta centralnym szkoleniem w sugerowanej ilości zawodniczek: 

- 3 seniorki/młodzieżówki C1 i C2 

- 2 juniorki C1 i C2 

- 2 juniorki młodsze C1 i C2 

Pod wnioskiem podpisało się piętnaście osób. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodniczący poddał wniosek 

pod głosowanie: 

- za – 70 głosów 

- przeciw – 1 głos 

- wstrzymujących się – 13 głosów 

Wniosek został przyjęty. 

 

Wniosek nr 2A pana Józefa Niecia: 

Opracować szczegółowe zasady kwalifikowania do kadry narodowej za-

wodników w slalomie kajakowym do szkolenia w okresie przygotowawczym 

(dotyczy seniorów grupy poniżej 23 lat i juniorów). 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodniczący poddał wniosek 

pod głosowanie: 

- za – 69 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 3 głosy 

Wniosek został przyjęty. 

 

Wniosek nr 2B pana Józefa Niecia: 

Na zawody w slalomie kajakowym rangi mistrzowskiej tak jak puchary 

świata, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, wysyłać pełne składy do każ-

dej konkurencji po trzy osady. Dotyczy to seniorów, młodzieżowców i juniorów. 

Pod wnioskiem podpisało się pięć osób. 

 

Głos zabrał prezes Bejnarowicz, który poinformował zebranych, że przyję-

cie wniosku rodzi skutki finansowe, co dla Związku jest zbyt wysokim zobowią-

zaniem. Zdaniem prezesa Związek nie ma takich dochodów, aby wysyłać na 

każde zawody pełne składy w dyscyplinach nieolimpijskich, ponieważ takie wy-

jazdy nie są finansowane przez ministerstwo. 

Głos zabrał wnioskodawca, który podkreślił, że wniosek złożył świadomie, 

ponieważ w okresie jesienno-zimowym są dwa zgrupowania kadry narodowe, 

które tak naprawdę w tym okresie mogą być realizowane na bazie klubów. Zda-

niem delegata pieniądze można byłoby wykorzystać w okresie startowym. 

Głos w sprawie zabrał Marek Łbik, który podkreślił, że aby wysłać trzech 

zawodników, to należałoby określić kryteria, które zawodnik musiałby spełniać. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał wniosek 

pod głosowanie: 

- za – 14 głosów 

- przeciw – 33 głosy 

- wstrzymujących się – 30 głosów 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek nr 3 pana Krzysztofa Czaplickiego: 
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Zobowiązuje się Zarząd Polskiego Związku Kajakowego do niezwłocznego 

podjęcia działań w celu opracowania jasnych reguł powoływania do kadry i re-

prezentacji narodowej Polski we wszystkich konkurencjach kajakowych. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodniczący poddał wniosek 

pod głosowanie: 

- za – 73 głosy 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 3 głosy 

Wniosek został przyjęty. 

 

Punkt 18 

Podsumowanie obrad. 

Po przegłosowaniu wniosków przewodniczący Walnego Zebrania przekazał 

głos prezesowi Zarządu PZKaj., który zobowiązał się, że na najbliższe zebranie 

sprawozdawcze, które odbędzie się na wiosnę, wyprostuje wszystkie problemy, 

w tym sprawy regulaminowe. Zapewnił, że Zarząd pracuje intensywnie na rzecz 

Związku i dołoży wszelkich starań, by usunąć obecnie istniejące nieprawidłowo-

ści. 

Na koniec prezes podziękował tym, którzy brali udział w pracach nad 

zmianami w Statucie oraz członkom Związku za ich przychylne rozpatrzenie. 

Wszystkim obecnym w imieniu Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej zło-

żył serdeczne życzenia świąteczne. 

 

Punkt 19 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego podzię-

kował zebranym za przybycie. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

Walne Zebranie Polskiego Związku Kajakowego o godzinie 14.00.  

 

Protokół sporządziła: 
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