
Poznań 27.11.2021 

 

Zebranie Zarządu Polskiego Związku Kręglarskiego  odbyło się w 

dniu 27.11.2021 r. w siedzibie związku. 

Uczestniczyli: Prezes- Przemysław Spychaj,  Przewodniczący SKK-Kląskała Maciej , 

Przewodniczący SBS – Janicki Tomasz, Przewodnicząca  SN: NiS- Staliś Joanna , Z-a 

Przewodniczącego SKK -Cwojdziński Radosław, Kapitan sportowy SKK -Bonk Jarosław,  

Członkowie zarządu : Kempa Krystian , Toboła Jacek, Łydka Marta  oraz Broński 

Bernard  przewodniczący Komisji Rewizyjnej , Łoszyk Andrzej kierownik wyszkolenia 

PZKręgl 

Program zebrania: 

1. Powitanie  - Prezes. 

 2. Realizacja kalendarzy imprez  do końca 2021 r. – przewodniczący Sekcji. 

3.  Omówienie zakresów kompetencji  Sekcji  ,  Głównej Księgowej , Koordynatora- 

kierownika Wyszkolenia PZKęgl  i Prezesa PZKręgl. i obiegu dokumentów w PZKregl. 

4. Zarządzenia Prezesa PZKręgl. i zadania do realizacji. 

5. Omówienie potrzebnych materiałów  oraz terminu ich dostarczenia do biura PZKręgl. do 

opracowania  ofert na  202 2r do Ministerstwa- Kierownik wyszkolenia. 

6.  Wolne głosy  i wnioski. 

7. Zakończenie zebrania – Prezes. 

 

Zebranie odbyło się zgodnie z zaproponowanym programem. 

1. Przywitanie: Prezes Przemysław Spychaj  powitał przybyłych  członków Zarządu i  

przedstawił program zebrania. Po akceptacji programu  przystąpił do następnego punktu 

zebrania.   Prezes  omówił jakie działania podjął od czasu zjazdu , w tym obserwacje  zawodów 

w kręglarstwie klasycznym , bowlingu sportowym oraz niewidomych i słabo widzących .  Był  

z wizytą w Ministerstwie Sportu i turystyki na umówionym spotkaniu z Panią Angeliką 

Głowienko Dyrektorem Departamentu Sportu Wyczynowego oraz z opiekunami  departamentu 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ponadto był na zjeździe sprawozdawczym PKOl. 

Sprawdził finanse poszczególnych sekcji. Ma zamiar jeszcze w tym roku uzyskać termin 

spotkania z Prezydentem M. Poznania i Marszałkiem Województwa WLKP. Ocenił, że  

organizacja imprez sportowych  jest bardzo dobra . Zwrócił uwagę przewodniczącym Sekcji, 



że zawody zgodnie z statutem powinny odbywać się pod flagą PZKręgl i Logiem Ministerstwa 

Sportu. 

2. Realizację kalendarzy imprez do końca 2021 omówili Przewodniczący Sekcji 

 – przewodnicząca Sekcji Niepełnosprawnych stwierdziła, że wszystkie zawody odbywają się 

zgodnie z planem. Wszystkie planowane zawody odbyły się.  

 – przewodniczący Sekcji Bowlingu Sportowego   stwierdził, że pomimo epidemii udało się 

zrealizować wszystkie zaplanowane imprezy. Na Mistrzostwach Europy juniorów nasi 

reprezentanci zajęli bardzo dobre miejsca .W tym roku odbędzie się szkolenie trenerskie Level 

1  organizowane przez ETBF na prośbę sekcji 

- przewodniczący Sekcji Kręglarstwa Klasycznego  omówił zrealizowane zamierzenia sekcji w 

współzawodnictwie sportowym i omówił Drużynowe Mistrzostwa Świata, które odbyły się w 

Tarnowie Podgórnym w październiku 2021 roku pomimo wzrostu zachorowań na Covid 19. 

Mistrzostwa przebiegały w sportowej atmosferze i bez większych problemów natury 

organizacyjnej. 

3. Omówienia zakresu i kompetencji Sekcji,   

Prezes Przemysław Spychaj stwierdził, że sekcje są samodzielne i realizują zadania zgodnie z 

wymogami księgowymi oraz szkoleniowymi. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań będzie 

sprawował prezes, główna księgowa i kierownik wyszkolenia. 

 Zadaniami głównej księgowej są: nadzór nad prawidłowością wydatkowania i opisywania 

faktur, terminowością składanych rozliczeń imprez i innych działań o charakterze finansowym, 

ewidencjonowania pobranych opłat startowych. 

 Zadania i kompetencje  koordynatora – kierownika wyszkolenia są następujące: składanie ofert 

do ministerstwa, występowanie o informacje od przewodniczących sekcji dotyczące ofert, 

informowanie przewodniczących o przyznanych środkach, egzekwowanie od Sekcji 

opracowań dotyczących wydawanych środków dotacyjnych, prowadzenie ewidencji i 

wydawanie licencji trenerskich, współpraca z przewodniczącymi i kapitanami sportowymi 

sekcji w sprawach szkoleniowych, przekazywanie informacji dotyczących sekcji i uzyskiwanie 

odpowiedzi, uczestniczenie w zebraniach Zarządu z głosem doradczym , wykonywanie innych 

poleceń Prezesa związanych z działalnością związkową oraz sprawy obiegu dokumentów. 

4. Zarządzenia Prezesa PZKręgl.  

Po analizie zarządzeń Prezesa poprzednich kadencji zmieniono zarządzenie nr 1/2017 .  

Zarządzenie to stanowi załącznik do protokołu zebrania.  

 

 



4.b. Zadania do realizacji 

Prezes podał zadania, które muszą być zrealizowane do końca bieżącego roku oraz na lata 

następne: 

- dokonać zmian  w  Krajowym Rejestrze Sądowym -  odpowiedzialny Koordynator -Kierownik 

wyszkolenia PZKreg. 

- uaktualnić Kręglarski Regulamin Sportowy cz. 1 – odpowiedzialne Sekcje 

- przygotować banery  informujące podczas zawodów pod czyim patronatem odbywa się 

impreza (znaczek Ministerstwa, Związku, Sekcji), flaga PZKregl. – odpowiedzialne zarządy 

Sekcji. 

 - powiadomić Prezesa o terminach i miejscach odbycia zebrań zarządu sekcji.-  

odpowiedzialni przewodniczący Sekcji 

- Zebrania powinny być protokołowane  i protokoły tych zebrań ( nawet tych  jako 

 wideokonferencji) powinny  być przekazane do Biura PZKręgl..- odpowiedzialni :  

przewodniczący Sekcji 

 - Każde zmiany terminów  zawodów i szkoleń powinny być przekazane do biura PZKręgl. na  

co najmniej tydzień  przed terminem odbycia zatwierdzonym przez MSiT.- odpowiedzialni  

Przewodniczący Sekcji lub kapitanowie sportowi Sekcji 

- Strona internetowa Związku –  brak honorowych członków PZKręgl. i  brak aktualności na 

stronie SKK PZKregl sekcji,  powinny być przekierowania na stronę kręgle net. , która jest 

dobrze prowadzona  - odpowiedzialna Sekcja Kręglarstwa Klasycznego 

5. Omówienie potrzebnych materiałów oraz terminów ich dostarczenia do biura PZKręgl 

do opracowania oferty na rok 2022 do Ministerstwa – Kierownik wyszkolenia 

Kierownik wyszkolenia poprosił o przygotowanie materiałów przez zarządy sekcji 

niezbędnych do opracowania  oferty na przyszły rok na drukach . Dotyczy to imprez 

organizowanych w przyszłym roku,  zakupu niezbędnego sprzętu , wykazu zawodników 

powołanych do kadry narodowej na przyszły rok i osób współpracujących z obsługą kadry i 

trenerów kadry.  Kierownik wyszkolenia prześle druki do wypełnienia. Poprosił, aby materiały 

zostały dostarczone do Związku do dnia 10.12.2021. 

6.  Wolne głosy  i wnioski 

 W trakcie dyskusji  na temat stroju sędziowskiego  stwierdzono, że należy uaktualnić cały KRS 

– część pierwszą, który jest wspólny dla wszystkich sekcji. 



Prezes zaproponował, aby  Sekcje podały jedną osobę z każdej sekcji, która zajmie się 

uaktualnieniem KRS i te osoby opracują wspólnie zmiany, które należy wprowadzić. 

Zaproponował  też treść uchwały zamieszczonej poniżej. 

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Kręglarskiego  Nr 1/11/2021 

z dnia 27.11.2021 r. 

Zawiesza punkt 4.4  KRS cz. 1 przekazując kompetencje regulaminową sekcji.  

Powołuje się komisję ds. opracowania nowego brzmienia Kręglarskiego Regulaminu Sportowe 

cz. 1. w składzie po jednym przedstawicielu każdej sekcji . 

 Uchwałę tę poprzez  glosowanie podjęto jednogłośnie.  

7. Zakończenie zebrania  

 Wobec wyczerpania tematów do dyskusji i braku następnych wniosków Prezes zakończył 

zebranie,  dziękując za uczestnictwo i życzył wszystkim  szczęśliwego powrotu do domu.  

Protokołował                                                                                  Prezes PZKręgl 

Andrzej Łoszyk                                                                             Przemysław Spychaj 


