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Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków
Polskiego Związku Kajakowego
w Poznaniu, w dniu 12 maja 2017 r.
Punkt 1
Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj.
O godzinie 19.30 Prezes Zarządu Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz
Wróblewski otworzył obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj. Obrady rozpoczęto w drugim terminie.
Na wstępie Prezes powitał zebranych i podziękował wszystkim za przybycie.
Minutą ciszy uczczono pamięć działaczy i przyjaciół, zasłużonych dla polskiego
kajakarstwa, którzy odeszli od grudnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Wśród nich
zostali wymienieni: Józef Kin, Marian Smajek, Włodzimierz Wieruszewski oraz
Leszek Ćwik.
Punkt 2
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad.
Na funkcję Przewodniczącego Prezes Zarządu zarekomendował pana Zbigniewa Kudlika, który wielokrotnie obdarzany był przez delegatów PZKaj. zaufaniem. Delegaci Walnego Zgromadzenia zatwierdzili kandydaturę jednomyślnie.
Następnie Prezes Związku zaproponował Prezydium w następującym składzie: Zbigniew Kudlik – przewodniczący, Wacław Birecki – wiceprzewodniczący, Wiesław Rakowski – sekretarz. Skład Prezydium przyjęto jednogłośnie.
Prezes Tadeusz Wróblewski poprosił przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego o poprowadzenie dalszej części posiedzenia.
Punkt 3
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Przewodniczący Zbigniew Kudlik poinformował zebranych, że propozycja
porządku obrad wraz z projektem regulaminu została przesłana do wszystkich
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członków drogą pocztową. Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
Członkowie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego jednogłośnie zatwierdzili 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. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe PZKaj. za 2016r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
8. Dyskusja
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
PZKaj. za 2016r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PZKaj. za 2016r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Podsumowanie obrad.
15. Zamknięcie obrad.
Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący zapytał zebranych, czy
są uwagi do zaproponowanego projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
W związku z brakiem zgłoszeń zaproponował przyjęcie zaproponowanego regulaminu. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.
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Punkt 4
Wybór Komisji.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zbigniew Kudlik zaproponował wybór dwóch komisji: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
Uchwał i Wniosków.
Do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zarekomendował kandydatury
w osobach: Tomasz Kosiak, Piotr Szymala oraz Ryszard Oborski. Kandydaci
wyrazili zgodę na pracę w komisji. W związku z brakiem zgłoszeń z sali, przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia składu komisji.
Członkowie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie poparli kandydatury.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:
- Piotr Szymala – przewodniczący KM-S WZSC PZKaj.
- Ryszard Oborski – sekretarz KM-S WZSC PZKaj.
- Tomasz Kosiak – członek KM-S WZSC PZKaj.
Po wyłonieniu składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przewodniczący
zaproponował wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:
Agnieszka Banaś, Dawid Nowacki oraz Zbigniew Świderski. Z uwagi na brak
innych zgłoszeń przewodniczący zarządził głosowanie. Skład komisji zaakceptowano jednomyślnie.
Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie:
- Agnieszka Banaś – przewodnicząca KUiW WZSC PZKaj.
- Dawid Nowacki – członek KUiW WZSC PZKaj.
- Zbigniew Świderski – członek KUiW WZSC PZKaj.
Komisje przystąpiły do pracy.
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Punkt 5
Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe PZKaj. za 2016 r.
Przewodniczący Zbigniew Kudlik przekazał głos Prezesowi Polskiego
Związku Kajakowego oraz Głównej Księgowej.
Prezes Tadeusz Wróblewski wyraził nadzieję, że wszyscy zebrani zdążyli
się zapoznać z przesłanym wcześniej sprawozdaniem z działalności PZKaj. Poinformował, że sprawozdanie zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym w grudniu 2016 roku. Jako uzupełnienie przedstawił kilka danych statystycznych. Wynik z Rio de Janeiro, czyli najważniejszej
imprezy w roku 2016, przyniósł Związkowi 2 medale oraz 17 punktów olimpijskich. W historii startów polskiego kajakarstwa na Igrzyskach Olimpijskich jest
to czwarty wynik. Prezes przypomniał, że na IO w Sydney kajakarze zdobyli 4
medale, w Seulu 3 medale, w Barcelonie 3 medale. Wynik z Rio został osiągnięty przez grupę trenera Tomasza Kryka. Na 19 federacji, które wystawiły swoje
osady podczas IO w Rio, Polska pod względem medalowym zajęła 8. pozycję.
Prezes podkreślił duży udział parakajakarzy w Rio i przedstawił znajdującego się
na sali, złotego medalistę Igrzysk Paraolimpijskich, Jakuba Tokarza. Brązowy
medal zdobyła Kamila Kubas. Podziękował trenerom: Renacie Klekotko i Janowi Durczakowi za medalowy wkład i osiągnięcia. Poinformował zebranych
o dalszych działaniach PZKaj. Przedstawił krótko sytuację w grupie parakajakarzy i wyraził ubolewanie nad niepokojącymi sygnałami nieporozumień między
trenerami oraz sposobem realizacji programów sportowych. Odbyło się kilka
spotkań z trenerami, które na chwilę obecną nie wniosły żadnych konstruktywnych działań i rozwiązań. Prezes poinformował zebranych, że Zarząd powierzył
nadzór nad grupą parakajakarzy Wiceprezesowi Zdzisławowi Szubskiemu, którego zadaniem będzie ponowne rozpatrzenie sytuacji, zniwelowanie rozbieżności
oraz zintegrowanie środowiska.
Następnie Prezes Tadeusz Wróblewski przedstawił sytuację w slalomie kajakowym. Poinformował zebranych o wprowadzonym nowym systemie organizacyjnym opartym na bazie 4 grup szkoleniowych. Wyraził nadzieję, że takie
szkolenie pozwoli na wypracowanie wysokich wyników zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
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Dalej Prezes Tadeusz Wróblewski przedstawił sytuację we freestyle’u. Zapewnił, że zostały podjęte rozmowy, które mają na celu zażegnanie konfliktów
w tym środowisku. Poinformował zebranych, że skromne środki jakie są pozyskiwane od Ministerstwa Sportu i Turystyki na dyscypliny nieolimpijskie, pozwalają na zorganizowanie we freestyle’u tylko Mistrzostw Polski oraz udziału
w Mistrzostwach Świata.
W dalszej części Prezes Tadeusz Wróblewski podkreślił, że najważniejszą
działalnością Związku jest działalność sportowa. Dodał, że została odbudowana
struktura zarządcza wśród trenerów w slalomie i sprincie, powołana została równie Rada Trenerów pod przewodnictwem Zbigniewa Świderskiego. Rada Trenerów ma za zadanie uporządkowanie spraw, które od lat nie były uregulowane.
Najważniejszą z nich jest system sprawdzianów, ich skuteczności i oddziaływania na obiektywny dobór do reprezentacji, zwłaszcza juniorów. Prezes Tadeusz
Wróblewski poinformował zebranych, że na nowo zostanie opracowany ramowy
program szkolenia dla Szkół Mistrzostwa Sportowego, przy którym pracować
będzie Dyrektor Sportowy z zespołem przy współudziale Wiceprezesa Waldemara Rogulskiego, odpowiedzialnego za szkolenie młodzieżowe i szkoły sportowe.
Przedstawił również zebranym ogólną sytuację w kajakarstwie powszechnym.
Poinformował, że mimo odrzucenia wniosków przez resort, kajakarze turystyczni
będą kontynuować swoje założenia programowe przy okrojonym budżecie. Prezes podkreślił, że jest za wzmocnieniem kajakarstwa powszechnego w sposób
rozsądny i metodyczny.
Prezes dodał, że Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy w kontekście Ustawy o Sporcie z 2010 r., która obliguje związki sportowe do corocznych takich zgromadzeń, celem zatwierdzenia sprawozdań z działalności związku oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły opracowanego przez biegłego
rewidenta. Następnie oddał głos Głównej Księgowej Irenie Gajewskiej.
Główna Księgowa Irena Gajewska przedstawiła Zgromadzeniu opinię biegłego rewidenta, który stwierdza, że działalność Związku prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, niemniej jednak, mimo wyniku
przedstawionego w sprawozdaniu, biegły stwierdza brak zagrożenia w kontynuacji działalności Związku, ponieważ Związek cały czas posiada płynność finan-
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sową, realizuje swoje zobowiązania w terminie i nie posiada żadnych zaległych
zobowiązań. Główna Księgowa poinformowała, że ze sprawozdania za 2016 rok
wychodzi strata bilansowa w kwocie 49.935,16 zł. Wynik, który otrzymali delegaci pokazuje stratę w wysokości 1.045.299,84 zł, która spowodowana jest działalnością Związku przez ostatnie 4 lata. Ustawa o rachunkowości nakazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami (stratę), która nie ma pokrycia w przychodach,
księgować po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, w koszty działalności
roku bieżącego. Główna Księgowa dodała, że w roku 2016 zostało podpisanych
8 umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki na łączną kwotę 18.730.000,00 zł.
Kwota ta jest wyższa w stosunku do kwoty z roku 2015 o blisko 700 tys. zł.
Wszystkie zadania zostały rozliczone w terminie i rozliczenia zostały w całości
przyjęte przez MSiT.
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kajakowego przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kozicz, który poinformował, że pełna
informacja o działalności Komisji została dołączona do sprawozdania z działalności Zarządu PZKaj za 2016 r.
Na wstępie Pan Andrzej Kozicz poinformował zebranych, że nie przedstawi
sprawozdania z kontroli Związku za 2016 rok, ponieważ poprzedni Zarząd
otrzymał absolutorium, przedstawi natomiast plan prac komisji na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podał zebranym skład komisji, w którym
oprócz przewodniczącego, został wybrany wiceprzewodniczący – Lesław Duma
oraz sekretarz – Ryszard Oborski. Komisja została wybrana przez delegatów
podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się
10 grudnia 2016 roku w Warszawie. Komisja jako organ wewnętrzny Związku
będzie realizowała założony na rok 2017 plan pracy opracowany i zatwierdzony
przez Komisję. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że
Komisja zapoznała się z raportem z badania sprawozdania finansowego Związku
za rok 2016, dokonanego przez niezależnego biegłego rewidenta. Pan Andrzej
Kozicz przedstawił plan kontroli na rok 2017, który obejmuje:
- kontrolę gospodarki magazynowej PZKaj.;
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- kontrolę dokumentacji sportowo-lekarskiej członków kadry narodowej
podczas zgrupowań;
- kontrolę Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie wykorzystania środków
dotacji przekazanych za pośrednictwem Polskiego Związku Kajakowego;
- kontrolę wydatków w 2017 roku ze środków własnych PZKaj.;
- ocenę regulaminów Polskiego Związku Kajakowego pod kątem zgodności
z Ustawą o sporcie.
Pan Andrzej Kozicz zaznaczył, że Komisja Rewizyjna, jako ciało doradcze
członków PZKaj., podejmie się rozwiania spraw, które wpłyną do Komisji
i PZKaj. w formie pisemnej.
Następnie przewodniczący Zbigniew Kudlik oddał głos w kwestii formalnej
delegatowi z sali, który zapytał przewodniczącego komisji o istnienie zapisu
w statucie, który mówi, że zatwierdzanie bilansu powinno odbyć się poprzez absolutorium i głosowanie wniosku. Przewodniczący Zbigniew Kudlik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzieli, że sprawdzą ten zapis w statucie,
a na chwilę obecną będzie omawiany kolejny punkt przyjętego porządku obrad.
Punkt 7
Przedstawienie projektu Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
Wiceprzewodniczący Wacław Birecki zarekomendował projekt Regulaminu
Komisji Dyscyplinarnej, który poza drobnymi poprawkami stylistycznymi oraz
usunięciem akapitów dotyczącymi działalności Komisji Dyscyplinarnej w dziedzinie wychowawczej, nie uległ zmianie.
Punkt 8
Dyskusja
Przewodniczący Zbigniew Kudlik otworzył punkt dotyczący dyskusji i zaprosił zebranych do wyrażenia opinii nad przedstawionymi sprawozdaniami
i Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej.
Głos zabrał delegat i sekretarz KS Wiskord ze Szczecina Piotr Marcinkowski, który zaproponował wnikliwe pochylenie się nad Regulaminem Komisji
Dyscyplinarnej i spójne ujednolicenie zapisów. W jednym paragrafie pojawia się
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definicja „wykroczenia dyscyplinarnego” a w dalszej części regulaminu jest
używane pojęcie „przewinienia dyscyplinarnego”. Ta sama sytuacja dotyczy
osoby sędziego, gdzie zapisy dotyczące sędziego nie są ujęte §1, natomiast sędzia pojawia się w §2, jednocześnie osoba sędziego nie jest ujęta w katalogu kar.
Pan Piotr Marcinkowski zapytał zebranych czy na Walnym Zgromadzeniu będzie
wnikliwie analizowany każdy zapis dokumentu i czy nie lepiej odłożyć kwestie
zmiany Regulaminu Dyscyplinarnego na kolejne posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Pan Marcinkowski podkreślił, że jest z wykształcenia prawnikiem
i pewne aspekty dotyczące obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym i uzależnienie funkcjonowania obrońcy od decyzji przewodniczącego składu orzekającego jest sprzeczne z konstytucją. Zaproponował powołanie komisji ds. skonstruowania nowego Regulaminu Dyscyplinarnego. Delegat zwrócił również uwagę na
to, że brak jest jasnego określenia kto podlega Regulaminowi Dyscyplinarnemu,
czy to jest „członek” w sensie „organizacja”, czy „członek” w sensie „organizacja klub sportowy”. Na przykład kwestia kary finansowej jest określona wyłącznie do klubu sportowego. Delegat zadał pytanie czy w związku z takim zapisem
inne organizacje są wyłączone ze stosowania kary, czy sędzia jest wyłączony ze
stosowania kar wobec jego osoby. Natomiast jeśli chodzi o obrońcę, niedopuszczalne jest, żeby przewodniczący składu orzekającego decydował o udziale
obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym. Pan Marcinkowski zwrócił uwagę, że
w dokumencie znajduje się szereg niedookreślonych terminów, które rodzą niebezpieczeństwo wykorzystania ich przeciwko członkom Związku. Wszystkie
terminy ujęte w regulacjach dyscyplinarnych wewnętrznych pochodzą z ustaw
karnych, a używane w dokumencie terminy powinny być spójne.
Wiceprzewodniczący Wacław Birecki dostrzegł w uwagach przedmówcy
trafne spostrzeżenia i zaznaczył, że pracami nad regulaminem zajęły się osoby,
które nie są prawnikami, a które starały się stworzyć dokument, który będzie obowiązywał związek sportowy. Pan Birecki zasugerował powołanie zespołu
prawników, którzy podjęli by prace nad stworzeniem odpowiedniego dokumentu, który następnie zostałby przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
Głos zabrał Prezes Polskiego Związku Kajakowego Pan Tadeusz Wróblew-
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ski, który przypomniał zebranym, że Regulamin Dyscyplinarny został zmieniony, ponieważ Ustawa o dopingu spowodowała wyłączenie spraw spod jurysdykcji związków sportowych. Dlatego zaproponował przyjęcie regulaminu w obecnej formie bez zapisów antydopingowych a jednocześnie rozpoczęcie prac nad
jego dopracowaniem i przedstawieniem zmian na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
Kolejnym przemawiającym był delegat Karkonoskiego Klubu Kajakowego
Pan Krzysztof Czaplicki, który poparł wniosek delegata KS Wiskord ze Szczecina o nie przyjmowaniu na obecnym zgromadzeniu regulaminu w przedstawionej
formie.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Wojciech
Bigiel, który przypomniał, że poprzedni regulamin jest niespójny z obowiązującymi przepisami, dlatego podjął się prac nad dokumentem. Poparł propozycję
Prezesa Tadeusza Wróblewskiego o przyjęciu regulaminu w obecnej formie oraz
rozpoczęciu kolejnych prac nad dokumentem w gronie prawników.
Delegat Mazowieckiego Okręgowego Związku Kajakowego Pan Ryszard
Seruga zaproponował, żeby skorzystać z obecności delegata z wykształceniem
prawniczym Pana Piotra Marcinkowskiego i punkt w regulaminie, dotyczący
prawa do obrony, zapisać w przerwie Walnego Zgromadzenia w takiej formule
prawnej, aby nie rodził niebezpieczeństwa protestu.
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Piotr Szymala poinformował, że na podstawie listy obecności Komisja stwierdziła, że na 149 członków
zwyczajnych PZKaj. w zebraniu uczestniczy 72 przedstawicieli członków
zwyczajnych, którym wydano 88 mandatów co stanowi 48,32% przedstawicieli uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.
W związku z powyższym komisja potwierdziła, że Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego w dniu 12 maja
2017 r. jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
Po odczytaniu protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzeniu
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prawomocności zgromadzenia Przewodniczący Zbigniew Kudlik zaprosił zebranych do dyskusji nad sprawozdaniami z działalności oraz finansowym Polskiego
Związku Kajakowego.
Głos zabrał pan Lech Burchard przedstawiciel Kaliskiego Towarzystwa
Wioślarskiego. Zwrócił się z pytaniem do Głównej Księgowej o wyjaśnienie
z czego wynika tak duży ujemny wynik finansowy i jakie są składniki tej kwoty.
Główna Księgowa Irena Gajewska wyjaśniła, że strata jest to różnica między przychodami a wydatkami. Jeśli chodzi o dotacje z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, tu wszystko się zeruje. Tyle ile PZKaj. otrzymał środków, tyle zostało wydane, jedynym kosztem w tym przypadku, który ponosi związek, to amortyzacja. Zakupiony sprzęt sportowy, to środki trwałe, które są rozliczane w czasie, co ma największy wpływ na ujemny wynik finansowy.
Pan Lech Burchard podziękował za wyjaśnienia i przekazał swoją uwagę
do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Andrzeja Kozicza, że Komisja
powinna wypowiedzieć się na temat bilansu PZKaj. Na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzone sprawozdanie, natomiast nie
bilans. Podkreślił, że zgodnie z prawem Komisja Rewizyjna ma obowiązek
przedstawić Walnemu Zgromadzeniu aktualny bilans za rok 2016.
Przewodniczący Zbigniew Kudlik wyjaśnił zebranym, że zgodnie z zapisami w Statucie bilans został przedstawiony i jest opisany przez biegłego rewidenta, osoby zewnętrznej, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego. Następnie przewodniczący zaprosił delegatów do dalszej dyskusji. Wobec braku
innych głosów w dyskusji przewodniczący zaproponował przejście do kolejnych
dwóch punktów obrad, po których nastąpi przerwa i zostaną przedstawione uwagi do Regulaminu Dyscyplinarnego.
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
PZKaj. za 2016 r.
Przewodniczący Zbigniew Kudlik przeczytał proponowaną treść uchwały.
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Uchwała nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Związku Kajakowego
za rok 2016.
- za – 67 głosów
- przeciw – 0 głosy
- wstrzymujących się – 1 głos
Uchwała została przyjęta.

Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PZKaj. za 2016 r.
Następnie przewodniczący Zbigniew Kudlik przeczytał proponowaną treść
uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Kajakowego za rok 2016 ocenione przez biegłego rewidenta.
Uchwała nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego za rok
2016.
- za – 79 głosów
- przeciw – 0 głosy
- wstrzymujących się – 1 głos
Uchwała została przyjęta.
Po głosowaniu przewodniczący Zbigniew Kudlik ogłosił dziesięciominutową przerwę.
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
Po przerwie przewodniczący Zbigniew Kudlik wznowił obrady i oddał głos
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przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej panu Wojciechowi Bigielowi.
Pan Wojciech Bigiel przedstawił zgromadzonym propozycje poprawek do
Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej ustalone podczas przerwy z panem Piotrem
Marcinkowskim, delegatem KS Wiskord ze Szczecina.
Uchwała nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
- za – 68 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 2 głosy
Uchwała została przyjęta.
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Zbigniew Kudlik poprosił przewodniczącą Komisji
Uchwał i Wniosków do złożenia sprawozdania.
Głos zabrała pani Agnieszka Banaś i przedstawiła protokół komisji, w którym stwierdzono wpłynięcie wniosku dotyczącego zatwierdzenia Regulaminu
Komisji Dyscyplinarnej po poprawkach uwzględniających nowe przepisy zasugerowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz WADA. Komisja stwierdziła podjęcie 3 uchwał:
1. Uchwała nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Związku Kajakowego za rok 2016.
2. Uchwała nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego
za rok 2016.
3. Uchwała nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie
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zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
Po przedstawieniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrał delegat KS Wiskord ze Szczecina, który złożył wniosek o powołanie komisji, która
dokonałaby weryfikacji Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
Przewodniczący Zbigniew Kudlik zaproponował podjęcie uchwały.
Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 12 maja 2017 r. zobowiązująca
Zarząd do przygotowania stosownych zmian w Regulaminie Komisji Dyscyplinarnej oraz przedstawienia ich na kolejnym Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 14
Podsumowanie obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego przekazał głos Prezesowi PZKaj.
W imieniu Zarządu PZKaj. Prezes Tadeusz Wróblewski zaprosił zebranych
na finałowe wyścigi regat, które odbędą się następnego dnia oraz przypomniał
o odbywających się podczas RES, regat memoriałowych imienia Wojciecha
Skrzypczyńskiego. Prezes zaprosił również zebranych na spotkanie, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, podczas którego będzie
można podyskutować o dalszej działalności PZKaj. oraz działalności wszystkich
członków PZKaj.
Na koniec Prezes PZKaj. podziękował wszystkim obecnym za udział
w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.
Punkt 15
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zebranym za przybycie. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego o godzinie 21.10.
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