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SPIS UCHWAŁ  
z posiedzenia Członków Zarządu Polskiego Związku Kajakowego w 2017 r. 

 

 

26.01.2017 r: 

 
1. Uchwała nr 01/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia protokołu Zarządu z dnia 09.12.2016 r. 

2. Uchwała nr 02/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia protokołu Zarządu z dnia 10.12.2016 r. 

3. Uchwała nr 03/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Regulaminu Zarządu. 

4. Uchwała nr 04/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura. 

5. Uchwała nr 05/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia do przystąpienia do współpracy z firmą DOMTEL-SPORT Grzegorz 

Lipiński. 

6. Uchwała nr 06/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia systemu szkolenia kadry olimpijskiej w slalomie kajakowym. 

7. Uchwała nr 07/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia powierzenia funkcji trenerów kadry narodowej. 

8. Uchwała nr 08/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Regulaminu powoływania do KN oraz Regulaminu powoływania do 

KN parakajakarzy. 

9. Uchwała nr 09/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia rekomendacji komisji konkursowej na objęcie stanowiska Dyrektora 

Sportowego Polskiego Związku Kajakowego – Wojciech Kudlik. 

10. Uchwała nr 10/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia powołania Rady Trenerów. 

11. Uchwała nr 11/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia podziału środków z FRKF na KN i SMS-y. 

12. Uchwała nr 12/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia kwalifikacji do reprezentacji narodowej juniorów, seniorów i U23 w 

slalomie kajakowym. 

13. Uchwała nr 13/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zasad kwalifikacji do reprezentacji narodowej parakajakarzy. 

14. Uchwała nr 14/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Regulaminu zdobywania klas sportowych na rok 2017. 

15. Uchwała nr 15/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. odwołania pełnomocnictw do łącznego reprezentowania PZKaj. w imieniu Zarządu 

dla poprzedniego składu Zarządu. 
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16. Uchwała nr 16/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. odwołania pełnomocnictw do składania wniosków oraz zatwierdzania umów w tym 

zakresie, dla: I.Gajewskiej, J. Andziaka, K.Broniewskiego. 

17. Uchwała nr 17/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. udzielenia pełnomocnictw do składania wniosków oraz zatwierdzania umów w tym 

zakresie, dla: I.Gajewskiej, J.Andziaka, W.Kudlika. 

18. Uchwała nr 18/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. odwołania pełnomocnictw do zatwierdzania w imieniu PZKaj. dokumentów 

księgowych, dla: J. Andziaka i K.Broniewskiego. 

19. Uchwała nr 19/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. udzielenia pełnomocnictw do zatwierdzania w imieniu PZKaj. dokumentów 

księgowych, dla: J. Andziaka i W.Kudlika. 

20. Uchwała nr 20/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. odwołania pełnomocnictw do zatwierdzania umów zleceń z osobami wykonującymi 

czynności związane z realizacją zadań publicznych i rozliczania kosztów związanych  

z przejazdem tych osób, dla. A.Górnickiej, M.Kucharskiej, E.Szulc i A.Sosińskiej. 

21. Uchwała nr 21/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. udzielenia pełnomocnictw do zatwierdzania umów zleceń z osobami wykonującymi 

czynności związane z realizacją zadań publicznych i rozliczania kosztów związanych  

z przejazdem tych osób, dla. A.Górnickiej, M.Kucharskiej i A.Sosińskiej. 

22. Uchwała nr 22/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. przekształcenia statusów klubów z członków wspierających na członków 

zwyczajnych PZKaj. dla: SMW „Drako” Wałcz, UKS „Kanu” Katowice, UKS 

„Olimpijczyk” Kliniska Wielkie oraz przyjęcia w poczet członków PZKaj. klubów: UPKS 

„Poncio-2010” Lidzbark, Fundacji Kajakowej „TOŁHAJ-GDK” Iwonicz Zdrój, KK „Na 

Fali” Kraków. 

23. Uchwała nr 23/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. przekształcenia statusu z członka wspierającego na członka zwyczajnego PZKaj. na 

podstawie §65 Statutu PZKaj., klubom: KS AZS AWF Katowice, KU AZS Politechniki 

Opolskiej, IKS AWF Warszawa. 

24. Uchwała nr 24/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. utrzymania kwoty 200 zł za licencję klubową na lata 2017-2020. 

25. Uchwała nr 25/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. utrzymania kwot za wydanie licencji zawodniczej, trenerskiej/instruktorskiej oraz 

sędziowskiej. 

26. Uchwała nr 26/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia opłaty za przedłużenie ważności licencji na jeden rok w kwocie 5 zł. 

27. Uchwała nr 27/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. wysokości opłaty regulaminowej za dopuszczenie do współzawodnictwa sportowego 

zawodników niebędących obywatelami polskimi, na poziomie 2 średnich krajowych. 

28. Uchwała nr 28/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyniki i klasę 

sportową w kwocie 35 zł za zawodnika. Dla klubu bez zmian – 100 zł. 
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29. Uchwała nr 29/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu Komisji Dziedzictwa i Odznaczeń. 

30. Uchwała nr 30/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. wyksięgowania z ewidencji środków trwałych urządzeń technicznych  

z przeznaczeniem do utylizacji oraz sprzętu sportowego i specjalistycznego 

nieprzydatnego w szkoleniu centralnym oraz przekazania ich do klubów.   

31. Uchwała nr 31/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu Rady ds. slalomu olimpijskiego. 

 

32. Uchwała nr 32/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia wystąpienia do Ministerstwa Sportu i Turystyki  

z wnioskiem o przyznanie części zmiennej do stypendium sportowego, związanej  

z osiągniętym wynikiem sportowym, w trzymiesięcznym okresie, dla: M.Walczykiewicz, 

K.Naja, B.Mikołajczyk. 

 

 

12.05.2017 r: 

 
33. Uchwała nr 01/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia protokołu Zarządu z dnia 26.01.2017 r. 

34. Uchwała nr 02/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2016 rok. 

35. Uchwała nr 03/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2016 rok. 

36. Uchwała nr 04/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zatwierdzenia projektu budżetu na 2017 rok i przyjęcia budżetu 

środków własnych, w tym budżetu dla: Komisji Licencji i Zmiany Barw Klubowych 

(5.000,00 zł), Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich (3.000,00 zł), Kolegium Sędziów 

(3.000,00 zł). 

 

37. Uchwała nr 05/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia projektu Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. 

38. Uchwała nr 06/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia „Ogólnych zasad wypożyczania sprzętu sportowego”. 

39. Uchwała nr 07/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zatwierdzenia szerokiego składu Reprezentacji Polski w slalomie 

kajakowym na MESen. w Tacen. 

40. Uchwała nr 08/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przekształcenia UKS „Pro-Integracja” z Wolsztyna z członka 

wspierającego na członka zwyczajnego PZKaj.  
 

41. Uchwała nr 09/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZKaj. klubów: UKS 

„Maratończyk” z Rudy oraz UKS ZSS z Człuchowa. 
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42. Uchwała nr 10/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia włączenia konkurencji C-1 500m kobiet do Mistrzostw Polski 

Seniorów w 2017 r. 

 

04.08.2017 r: 

 
43. Uchwała nr 01/08/2017 z dnia 04.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia protokołu Zarządu z dnia 12.05.2017 r. 

44. Uchwała nr 02/08/2017 z dnia 04.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia rozpoczęcia prac nad nowelizacją statutu PZKaj. zatwierdzonego przez 

Ministra Sportu i Turystyki w dniu 24.02.2015 r. 

45. Uchwała nr 03/08/2017 z dnia 04.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia rozpoczęcia prac nad powołaniem Polskiej Fundacji Rozwoju 

Kajakarstwa. 

46. Uchwała nr 04/08/2017 z dnia 04.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia wykreślenia UKS MOS z Augustowa z rejestru członków PZKaj. 
 

47. Uchwała nr 05/08/2017 z dnia 04.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia organizacji w 2018 roku Mistrzostw Polski w kajak polo przez LUKS 

Wodniak z Choszczna. 
 

48. Uchwała nr 06/08/2017 z dnia 04.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zatwierdzenia włączenia do kadry narodowej juniorów zawodniczki 

Katarzyny Smolarskiej z LKK Drzewica i zawodnika Przemysława Szpinka z LKK 

Drzewica. 

16.12.2017 r. 

 
49. Uchwała nr 01/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia protokołu Zarządu z dnia 04.08.2017 r. 

50. Uchwała nr 02/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia schematu organizacyjnego w slalomie kajakowym. 

51. Uchwała nr 03/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia „Zasad kwalifikacji do Reprezentacji Polski seniorów i U23 w slalomie 

kajakowym na sezon 2018” oraz „Zasad kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów  

w slalomie kajakowym na rok 2018”. 

 

52. Uchwała nr 04/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia kalendarzy: kajakarstwa powszechnego, kajakarstwa klasycznego, 

slalomu kajakowego i kajak polo na rok 2018. 
 

53. Uchwała nr 05/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zmian zapisów w polityce rachunkowości, dotyczących sporządzania 

sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla jednostek, 

wprowadzonych Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości, 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy. 
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54. Uchwała nr 06/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zmian zapisów w regulaminie dotyczącym zasad delegowania  

i rozliczania krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych. 

 

55. Uchwała nr 07/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zmian zapisów w §32 Statutu. 

 

56. Uchwała nr 08/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia pierwszego projektu Statutu. 

 

57. Uchwała nr 09/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zmian w składzie Rady Trenerów, za Piotra Szymalę z Sieradza zostaje 

powołana Dorota Kwaśniewska z Białego Boru. 

 

58. Uchwała nr 10/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia wprowadzenia konkurencji C-2 młodziczek do Długodystansowych 

Mistrzostw Polski, Mistrzostw w maratonie oraz Mistrzostw Polski Młodzików.  

 

59. Uchwała nr 10/12/2017 z dnia 16.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku 

Kajakowego: Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego BINDUGA oraz Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Dwójki Kórnik”. 

 
 

 

UCHWAŁY ELEKTRONICZNE 2017: 

 
1. Uchwała elektroniczna nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. 

Dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego PZKaj. 

2. Uchwała elektroniczna nr 2/2017 z dnia 04.01.2017 r. 

Dot. przedłużenia ważności licencji zawodniczych, trenerskich, klubowych i sędziowskich 

do 30.04.2017 r. 

3. Uchwała elektroniczna nr 3/2017 z dnia 16.01.2017 r. 

Dot. powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia Dyrektora Sportowego. 

4. Uchwała elektroniczna nr 4/2017 z dnia 02.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Zasad kwalifikacji do reprezentacji Polski w kajakarstwie klasycznym 

w kategorii seniorów (w tym U23).  

5. Uchwała elektroniczna nr 5/2017 z dnia 13.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia znowelizowanych Przepisów Kajak Polo. 

 

6. Uchwała elektroniczne nr 6/2017 z dnia 13.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zmiany miejsca Młodzieżowych Mistrzostw Polski 09-11 czerwca 

2017 r. na tor w Brdyujściu w Bydgoszczy. 

 

7. Uchwała elektroniczna nr 7/2017 z dnia 15.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego. 
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8. Uchwała elektroniczna nr 8/2017 z dnia 22.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Zasad kwalifikacji do reprezentacji Polski juniorów  

w kajakarstwie klasycznym w 2017 r.  

 

9. Uchwała elektroniczna nr 9/2017 z dnia 22.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia nowego brzmienie pkt II  zasad kwalifikacji do Reprezentacji Polski 

Seniorów i U23 w slalomie kajakowym na sezon 2017. 

 

10. Uchwała elektroniczna nr 10/2017 z dnia 24.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia wpisania zawodniczki Izabeli Fidzińskiej, na listę członków polskiej 

Kadry Narodowej we Freestyle’u Kajakowym na rok 2017. 

 

11. Uchwała elektroniczna nr 11/2017 z dnia 29.03.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przeniesienia zawodnika Rafała POLACZYKA z „rezerwy kadry 

narodowej” do „kadry narodowej w slalomie kajakowym na rok 2017”. 

 

12. Uchwała elektroniczna nr 12/2017 z dnia 12.04.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu kadr narodowych na rok 2017: slalomu (juniorów i seniorów), 

sprintu (juniorów i seniorów), kajak polo, freestyle’u, parakajakarzy. 

13. Uchwała elektroniczna nr 13/2017 z dnia 13.04.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia regulaminu kajakowego zawodów kategorii masters. 

 

14. Uchwała elektroniczna nr 14/2017 z dnia 21.04.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia regulaminów: Kolegium Sędziów i wyścigów kajakarstwa 

klasycznego. 

 

15. Uchwała elektroniczna nr 15/2017 z dnia 25.04.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia regulaminów: sędziów kajakarstwa i nadawania klas sędziowskich, 

licencji sędziów i maratonu kajakowego. 

 

16. Uchwała elektroniczna nr 16/2017 z dnia 25.04.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia decyzji o dopisanie do KN kobiet zawodniczki Katarzyny 

Kołodziejczyk. 

 

17. Uchwała elektroniczna nr 17/2017 z dnia 05.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia znowelizowanego regulaminu slalomu i zjazdu. 

 

18. Uchwała elektroniczna nr 18/2017 z dnia 24.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia decyzji o dopisanie do KNJ i KNS slalomu zawodników: Oliwii 

Jeleńskiej, Julii Dziadosz, Igi Garlewicz, Piotra Prusaka, Szymona Nowbilskiego, Michała 

Kołomańskiego, Bartosza Łęgosza. 

 

19. Uchwała elektroniczna nr 19/2017 z dnia 26.05.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia podniesienia od 01.06.2017 r. stawek ryczałtów sędziowski o 10% - 

(sędzia 110,00 zł, sędzia główny 165,00 zł). 
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20. Uchwała elektroniczna nr 20/2017 z dnia 07.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyznania odznak honorowych: H.Byra (brąz), H.Łukaszyk (brąz), 

A.Miękus (brąz), S.Neffe (brąz), A.Pazera (brąz), R.Perschke (brąz), M.Pospiech (brąz), 

M.Karnecki (brąz), P.Kulka Kulpikowski (brąz), J.Szukalski (brąz). 

 

21. Uchwała elektroniczna nr 21/2017 z dnia 12.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MEJ&U23 w Belgradzie w Serbii. 

 

22. Uchwała elektroniczna nr 22/2017 z dnia 12.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na ME w maratonie w Ponte de Lima w 

Portugalii. 

 

23. Uchwała elektroniczna nr 23/2017 z dnia 21.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Polskiego Związku 

Kajakowego”. 

 

24. Uchwała elektroniczna nr 24/2017 z dnia 23.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

PZKaj. z 12.05.2017 r. (Poznań). 

 

25. Uchwała elektroniczna nr 25/2017 z dnia 28.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MES w kajakarstwie klasycznym w 

Plovdiv w Bułgarii. 

 

26. Uchwała elektroniczna nr 26/2017 z dnia 28.06.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia włączenia od 2017 r. do programu MPS w slalomie kajakowym, 

konkurencji zespołowej kobiet C-1x3. 

 

27. Uchwała elektroniczna nr 27/2017 z dnia 04.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski w kajak polo na The World Games 

Wrocław 2017. 

 

28. Uchwała elektroniczna nr 28/2017 z dnia 04.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MŚJ&U23 w slalomie kajakowym w 

Bratysławie na Słowacji. 

 

29. Uchwała elektroniczna nr 29/2017 z dnia 05.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia powierzenia funkcji trenera kadry narodowej kobiet w slalomie 

kajakowym w konkurencji C-1, Krzysztofowi Bierytowi. 

 

30. Uchwała elektroniczna nr 30/2017 z dnia 06.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na ME w parakajakarstwie w Plovdiv w 

Bułgarii. 

 

31. Uchwała elektroniczna nr 31/2017 z dnia 11.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyznania odznak honorowych: R.Galicki (brąz), J.Janicki (brąz), 

L.Palian (brąz), M.Palian (brąz), A.Walega (brąz). 

 

32. Uchwała elektroniczna nr 32/2017 z dnia 11.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia aktualnego składu kadry narodowej parakajakarzy. 
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33. Uchwała elektroniczna nr 33/2017 z dnia 12.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia dopuszczenia zawodnika OŚ AZS Politechniki Poznańskiej, Kaspra 

Lewandowskiego, do startu w MMP w konkurencji K-1 (01-03.09.2017 Poznań). 

 

34. Uchwała elektroniczna nr 34/2017 z dnia 17.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MŚJ&U23 w sprincie kajakowym w 

Pitesti w Rumunii. 

 

35. Uchwała elektroniczna nr 35/2017 z dnia 28.07.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia zmiany warunków udziału i nazwy Międzynarodowych 

Długodystansowych Mistrzostw Polski. 

 

36. Uchwała elektroniczna nr 36/2017 z dnia 08.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MEJ&U23 w slalomie kajakowym w 

Hohenlimburgu w Niemczech. 

 

37. Uchwała elektroniczna nr 37/2017 z dnia 09.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MS parakajakarzy w Racicach w 

Czechach. 

 

38. Uchwała elektroniczna nr 38/2017 z dnia 10.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MS seniorów w sprincie kajakowym w 

Racicach w Czechach. 

 

39. Uchwała elektroniczna nr 39/2017 z dnia 23.08.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na MS w maratonie w Pietermaritzburgu w 

RPA. 

 

40. Uchwała elektroniczna nr 40/2017 z dnia 11.09.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu Reprezentacji Polski na MŚ sen w slalomie kajakowym 

Pau/Francja. 

 

41. Uchwała elektroniczna nr 41/2017 z dnia 12.09.2017 r. 

Dot. powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia Dyrektora Biura PZKaj. 

 

42. Uchwała elektroniczna nr 42/2017 z dnia 13.09.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia Statutu Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa. 

 

43. Uchwała elektroniczna nr 43/2017 z dnia 13.09.2017 r. 

Dot. powołania Zarządu i Rady Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa. 

 

44. Uchwała elektroniczna nr 44/2017 z dnia 28.09.2017 r. 

Dot. przyjęcia rezygnacji trenera M.Plocha z funkcji trenera głównego kadry narodowej 

kanadyjkarzy z dniem 30.09.2017 r. oraz zatwierdzenie powierzenia obowiązków 

trenerowi S.Rybakowskiemu. 

 

45. Uchwała elektroniczna nr 45/2017 z dnia 23.10.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyznania odznak honorowych: A.Ambroziak (srebro), W.Bielas 

(brąz), D.Cyniak (brąz), P.Kaczmarek (brąz). 

 

46. Uchwała elektroniczna nr 46/2017 z dnia 03.11.2017 r. 

Dot. powołania M.Śliwińskiego na trenera kadry kanadyjkarzy. 
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47. Uchwała elektroniczna nr 47/2017 z dnia 07.11.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia składu Reprezentacji Polski na MŚ we freestyle’u kajakowym San 

Juan/Argentyna. 

 

48. Uchwała elektroniczna nr 48/2017 z dnia 07.11.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyznania odznak honorowych: I.Ksiązek (złoto), E.Chamerska 

(srebro), J.Frankowska (brąz), T.Kubiak (brąz), B.Oliwiak (brąz), D.Włodarczak (brąz), 

P.Włodarczak (brąz). 

 

49. Uchwała elektroniczna nr 49/2017 z dnia 08.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyznania odznak honorowych: E.Andrzejewska (złoto), 

E.Heneczkowska (złoto), W.Witkowski (złoto), M.Grzybowski (srebro), J.Heneczkowski 

(srebro), M.Kruk (srebro), M.Kudła (srebro), A.Rudny (srebro), M.Schmidt (srebro), 

M.Wardowicz (srebro), D.Błażczak (brąz), L.Kudła (brąz), M.Maliszewski (brąz), 

A.Mąkina (brąz), Ł.Witkowski (brąz), K.Pielin (brąz), D.Promińska (brąz), B.Stabno 

(brąz), W.Tracz (brąz). 

 

50. Uchwała elektroniczna nr 50/2017 z dnia 08.12.2017 r. 

Dot. zatwierdzenia przyznania odznak honorowych: L.Leszczyński (brąz), 

R.Marcinkowski (brąz). 

 


