
Zabranie zarządu 22.08.2022

Lista obecności:

Zarząd

Igor Czernik
Maciej Boszko
Tomasz Grzymski
Piotr Kunysz
Katarzyna Lange

Wojciech Antosiewicz - sekretarz

Porządek obrad:

Sprawozdanie z procesu akcesji do PZS
Kandydatury na nowe stanowiska
Regulamin zarządu
Współpraca z PZŻ w programie upowszechnia sportu
Program sportu niepełnosprawnych

W pierwszym punkcie zaprezentowana została aktualna sytuacja prawna przystąpienia do procesu 
zostania PZS. W związku z akcesja do PZS zarząd postanowił powołać trzy nowe osoby w związku 
wymogami PZS:

- rzecznika dyscyplinarnego, na którego zaproponowano Jędrzeja Jerzmanowskiego

- koordynatora ds dopingu, na którego zaproponowano fizjologa – Anne Stolecką Warzechę

- koordynatora ds niepełnosprawnych na które zgłosił się Wojtek Antosiewicz 

Wszystkie trzy kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie

W drugim punkcie został jednogłośnie przyjęty regulamin zarządu

W dalszej części spotkania po przedstawieniu możliwości współpracy z PZŻ w programie 
upowszechnia kite'a wśród młodzieży zarząd wyraził zgodę na współpracę z PZŻ i delegował do 
koordynacji działań i podwykonawstwa klub sportowy Fly Big Air, będący członkiem zwyczajnym 
PZKite.

Zarząd wyraził też wolę wspierania sportu niepełnosprawnych i współpracy z instytucjami 
zajmującymi się tą tematyką. 



UCHWAŁA NR 1/08/2022

Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu 

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w przedmiocie: wyboru rzecznika dyscyplinarnego, koordynatora ds dopingu i  koordynatora ds 
niepełnosprawnych 

Na podstawie §30 i  §31, Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Zarząd Polskiego Związku
Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Zarząd postanawia wybrać na:

rzecznika dyscyplinarnego – Jędrzeja Jerzmanowskiego

koordynatora ds dopingu – Annę Stolecką-Warzechę

koordynatora ds niepełnosprawnych  - Wojciecha Antosiewicza

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów „za”: 5

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących”: 0

………………………………………..
…………………………………….

     /podpis Przewodniczącego/                                                                                                                            /podpis Sekretarza/



UCHWAŁA NR 2/08/2022

Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu 

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia regulaminu zarządu

Na podstawie §30 i  §31, Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Zarząd Polskiego Związku
Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Zarząd postanawia zatwierdzić regulamin zarządu:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów „za”: 5

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących”: 0

………………………………………..
…………………………………….

     /podpis Przewodniczącego/                                                                                                                            /podpis Sekretarza/


