
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ., 21.03.2016 WARSZAWA 

 

Dnia 21 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 8 

Członków Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef 

Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (18.12.2015r.) 

przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Na początku zebrania Prezes PZKaj. poinformował o wynikach konkursu na Dyrektora Sportowego 

PZKaj. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z ofertą w dniu 16.03.br. jednogłośnie poparła 

kandydaturę p.Kajetana Broniewskiego.  W związku z tym Zarząd PZKaj. podjął uchwałę o 

zatrudnieniu p.K.Broniewskiego na stanowisku Dyrektora Sportowego PZKaj. 

 

Następnie Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła wykonanie preliminarza przychodów i 

wydatków za 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe PZKaj. za 2015 r. Podsumowała wysokość dotacji z 

MSiT oraz wysokość udziału kosztów własnych Związku w zadaniach zleconych, a także inne wpływy i 

wydatki w ramach posiadanych środków własnych. Wiceprezes T.Wróblewski zauważył, że wydatki 

przewyższyły przychody, na co Prezes PZKaj. wyjaśnił, że starta wynika z opóźnienia w przelaniu 

pieniędzy od sponsora. Dodał również, że PZKaj. jest w trakcie negocjacji w sprawie nowych środków, 

a Fundacja Kajakowa pracuje nad pozyskaniem kolejnego sponsora, bo jest to aktualnie jedyne źródło 

przychodów Związku. Informacja została przyjęta i Zarząd jednogłośnie zatwierdził wykonanie 

preliminarza za 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r. 

Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia projektu preliminarza  przychodów i wydatków na 2016 r.  

Główna Księgowa I.Gajewska omówiła poszczególne pozycje oraz wysokość planowanych wydatków 

ze środków własnych. Członkowie Zarządu U.Kuhn oraz W.Birecki złożyli wnioski o zwiększenie kwoty 

dofinansowania dla Komisji Turystyki oraz Kolegium Sędziów. Oba wnioski zostały pozytywnie 

rozpatrzone, a po dyskusji zdecydowano o zmianie nazwy Komisji Turystyki na Komisję Kajakarstwa 

dla Wszystkich. 

 

W sprawach sprzętowych rozpatrzono wnioski Komisji Inwentaryzacyjnych z Gorzowa Wlkp. i 

Krakowa w sprawie nieużytkowanego i niesprawnego sprzętu sportowego oraz wniosek o 

przekazanie sprzętu dotychczas użytkowanego przez zawodników do klubów slalomowych. W obu 

przypadkach Zarząd wyraził zgodę na przekazanie sprzętu do klubów.  

 

Prezes PZKaj. przedstawił propozycję treści uchwały w sprawie podziału środków pozyskiwanych na 

Związek, która została przygotowana przez prawnika. Dodał, że podobne uchwały funkcjonuję 

również w innych Związkach. Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałę. 

 

Propozycję zatwierdzenia składu kadry narodowej przedstawił Dyrektor Sportowy K.Broniewski. 

Zaznaczył, że kryteria są zgodne z zatwierdzonym przez Zarząd regulaminem oraz że do końca 

kwietnia kluby mogą składać wnioski o poprawki na listach. Nie wniesiono uwag i skład został 

zatwierdzony. 

 

Następnie rozpatrzono wniosek M.Rynkiewicza dotyczący Systemu nadawania kwalifikacji trenerskich 

w PZKaj. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Dział Szkolenia PZKaj. i Zarząd udzielił 

pełnego poparcia dla dalszych działań w tej materii. 

 

Kolejny temat dotyczył terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego oraz 

Zgromadzenia Wyborczego PZKaj. Jednogłośnie zatwierdzono, że Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze odbędzie się 30.04.2016.r w COS-OPO Wałcz podczas konsultacji seniorów, 

natomiast Zebranie Wyborcze w połowie grudnia 2016 r. w Warszawie. Jednocześnie zatwierdzono 

delegatów na Walne Zgromadzenie PKOL w osobach: J.Bejnarowicz, G.Kotowicz, P.Markiewicz. 



 

Pozostałe punkty obrad dotyczyły m.in. zatwierdzenia Sędziów Głównych i składu Jury na regaty 

centralne w 2016 r., przyjęcia w poczet członków PZKaj. SMW Drako oraz AZS AWF Katowice, 

zapoznania się z informacją o zakończeniu działalności SMS Czechowice-Dziedzice oraz zatwierdzenia 

harmonogramu MPS w sprincie. Rozpatrzono również pismo SMS Wałcz w sprawie zakupu odżywek. 

Zarząd podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie i nie wyraził zgody na 

dofinansowanie zakupu odżywek. 

 

Wiceprezes T.Wróblewski poinformował o 100. rocznicy urodzin A.Bazaniaka. Zaproponował 

uczczenie jego pamięci poprzez nadanie MPS jego imienia, złożenia kwiatów na cmentarzu  oraz 

zamieszczenie informacji o jego życiu i działalności na stronie PZKaj. Wniosek został jednogłośnie 

poparty. 

 

Na koniec Prezes PZKaj. omówił stan przygotowań do IO Rio, informując, że wszystkie sprawy tj. 

zakwaterowanie i przeloty są już praktycznie dopięte, a trwają jedynie ostatnie uzgodnienia wersji 

strojów dla reprezentacji. 

 

Na tym zebranie zostało zakończone. 


