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W przeddzień Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  25.11.2011 w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Zarządu PZKaj.  Uczestniczyło 18 członków Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście. 
Obrady prowadził Prezes – Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu oraz uchwał z ostatniego 
zebranie Prezydium (5.10.br.) oraz Zarządu (29.08.br), przystąpiono do realizacji   porządku obrad. 
Na początku został omówiony start polskiej ekipy na MŚ w maratonie (Singapur 21-23.10.2011), 
która zdobyła 4 medale i bardzo dobrze zaprezentowała się na międzynarodowej arenie. Za 
zaangażowanie w szkolenie oraz osiągnięte wyniki wyrazy uznania otrzymał trener kadry maratonu – 
Mateusz Rynkiewicz. Prezes Zarządu podziękował też Firmie NELO za pomoc w użyczeniu kajaków  
i kanadyjek bez której to pomocy trudno by było zdobyć medale. 
Kolejnym  punktem było podsumowanie działalności Szkół Mistrzostwa Sportowego w 2011r. oraz 
rozpatrzenie propozycji Starostwa z Mrągowa dot. wznowienia po 3 latach zawieszenia  działalności 
kajakarstwa w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Mimo wielu odmiennych zdań, Zarząd  zdecydował  
o prowadzeniu dalszych rozmów w tej sprawie. 
Następnie Przewodniczący  Kolegium Sędziów Zbigniew Olkiewicz podsumował przebieg imprez 
mistrzowskich w 2011r. Oceniony został także całokształt pracy i wkład trenerów w działalność 
sportową, na podstawie czego zostaną złożone wnioski o nagrody resortowe. Jako ostatnie 
podsumowanie został przyjęty raport z działalności Komisji Turystyki i Rekreacji, przedstawiony przed 
jej Przewodniczącego  Wojciecha Bigiela. 
Zarząd zatwierdził ostatecznie kalendarz i organizatorów imprez sportowych na 2012r. w  sprincie, 
slalomie i zjeździe oraz freestyle. Decyzje w sprawie imprez kajak-polo zostały odłożone do czasu 
zaopiniowania przez Komisję Kajak-polo. Jednocześnie zmieniono nazwę Mistrzostwa Młodzików 
PZKaj. na I-e Mistrzostwa Polski Młodzików. Zatwierdzono także skład kadry freestyle’u, regulamin 
powoływania do kadry slalomu oraz kadry kajakarzy niepełnosprawnych. W związku z pozytywną 
oceną pracy  Romualda Schmidta wyznaczono go na koordynatora grupy niepełnosprawnych.  
W poczet członków zwyczajnych PZKaj. przyjęto 3 nowe kluby – UKS „Piława” Szwecja, WOPR 
Skierniewice oraz NOSiR Nowy Dwór Maz. Jednocześnie trzynastu członków  zostało wykreślonych ze 
względu na brak aktywności sportowej i niewywiązywanie się z obowiązków wynikających ze statutu  
i z członkowstwa. 
Cześć finansowa składała się z wystąpienia Głównej Księgowej, która  przedstawiła realizację budżetu 
za okres I-X 2011r. Zmiany w budżecie zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Wystąpienie uzupełnił 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który omówił wyniki kontroli przeprowadzonej w dn. 27.10.2011. 
Wyniki kontroli ocenił jako pozytywne. 
W związku Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem postanowiono omówić kwestie organizacyjne 
zebrania – tj. składy, funkcje i procedury działania poszczególnych Komisji oraz ogólny scenariusz 
spotkania. Omówiono  dalsze kroki, jakie należy podjąć, aby formalnie zatwierdzić zmiany w Statucie. 
Sprawy różne dotyczyły przyznania odznak honorowych, zatwierdzono kandydaturę kol. Rafała 
Piszcza do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl – oraz 45 Konkursu Fair Play (dr Mieczysław Tomasik)  
jak również formy pomocy   dla weteranów sportu organizowaną przez Fundację Rodziny Olimpijskiej 
PKOl. 
Na koniec Prezes przedstawił stan przygotowań do imprez międzynarodowych planowanych w 2012r. 
Po czym zebranie zostało zamknięte. 
 


