
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ., 30.04.2016 WAŁCZ 

 

Dnia 30 kwietnia 2016 r. w Wałczu odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyli 

wszyscy Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes 

PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (21.03.2016r.) 

przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

Na początku zebrania Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła aktualizację  preliminarza 

przychodów i wydatków na 2016 r. Nie zgłoszono żadnych uwag i dokument został jednogłośnie 

przyjęty.  

Następnie omówiono zakończone Konsultacje Juniorów, które odbyły się w dniach 22-24.04.2016 w 

Wałczu. Dyrektor Sportowy K.Broniewski oraz Wiceprezes K.Głażewska przedstawili swoje 

spostrzeżenia i uwagi. Postanowiono, że zostaną przygotowane dwa raporty z REJ, tak żeby jeszcze 

przed konsultacjami jesiennymi można było dokonać odpowiedniej analizy i wyciągnąć wnioski. 

 

Prezes przedstawił również projekt uchwały dotyczący pokrywania kosztów udziału zawodników 

opuszczających zgrupowania i akcje zagraniczne bez uzasadnienia przez ich kluby macierzyste. 

Zdecydowano, że kosztami powinni być obciążeni zawodnicy a nie kluby i że zostanie opracowane 

odpowiednie zobowiązanie, które będą musieli podpisać wszyscy zawodnicy przy tworzeniu składu 

do kadry narodowej. 

W sprawie kryteriów podziału środków dla SMS na 2017 r. Prezes poinformował, że Wiceprezes 

G.Kotowicz wraz z dyrektorami szkół oraz Dyrektorem Sportowym PZKaj. opracują formułę, która 

pozwoli prawidłowo rozdysponować środki,  tak aby zapewnić najlepsze finansowanie i pomóc tym, 

którzy mają potencjał. 

 

Kolejny punkt dotyczył przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Rio 2016. Prezes poinformował, że 

aktualnie ustalane są terminy ślubowań oraz szczepień. Ostateczna lista osób biorących udział w 

igrzyskach zostanie ustalona i zatwierdzona przez zarząd PZkaj. na początku lipca/ przed 

zatwierdzeniem przez zarząd PKOL/ 14.07.2016r. kierownikiem ekipy został Piotr Markiewicz –

Sekretarz Generalny PZkaj. 

 

W sprawach sprzętowych rozpatrzono wniosek KKK Kraków dotyczący zakupu kajaków do freestyle’u. 

W związku z nie posiadaniem przez Związek wnioskowanych kajaków i brakiem środków na ich zakup 

w budżecie PZKaj., wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. Prezes przedstawił także  propozycję 

podziału sprzętu dla klubów z grupy sprintu. Lista została opracowana na podstawie wniosków z 

klubów, stanu magazynu oraz danych od trenerów. W sumie rozdysponowano 62 kajaki i 18 

trenażerów.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich U.Kuhn, przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Komisji, wymieniając m.in.: Informator Kajakarza, wprowadzenie tytułu Grand Prix, 

reprezentację kajakarstwa na Pikniku Olimpijskim, odznaki turystyczne, szkolenia instruktorskie i dla 

animatorów. Omówiła również wysokość otrzymanego dofinansowania z MSiT.  

 

Pozostałe sprawy dotyczyły zatwierdzenia pełnomocnictwa dla nowego Dyrektora Sportowego, 

przyjęcia wniosku M.Starczewskiego o zmianę terminów II kwalifikacji do kadry narodowej na 30.05.  

i MP w parakajarstwie na  27-28.08 i co za tym idzie aktualizacji zapowiedzi MP Seniorów w sprincie. 

Pozytywnie rozpatrzono również wniosek W.Rogulskiego dotyczący zakupu środków do fizjoterapii 

dla SMS Wałcz. 

 

Na koniec omówiono program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZKaj. Postanowiono do 

porządku obrad dodać punkt „Dyskusja” oraz zaproponowano składy Komisji spośród zgłoszonych 

przedstawicieli Członków PZKaj. 

 

Na tym zebranie zostało zakończone. 


