
Członkowie Polskiej Federacji Aikido, 

 

Informuję, że w dniu 22 lutego 2015 roku na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd 

Polskiej Federacji Aikido. Przyjęto zasadę, że z każdego zebrania zostanie przesłana 

informacja o podjętych ustaleniach wszystkim członkom PFA. 

 

Ustalenia: 

1. Sekretarz Generalny prześle do klubów ankietę z pytaniami z zakresu działalności 

Polskiej Federacji Aikido 

2. Ustalono przebudowę strony internetowej PFA 

3. Zarząd zwróci się do Rady Technicznej o ustalenie tematów szkoleń dla instruktorów i 

przeprowadzi takie szkolenia w 2015 roku  

4. Zarząd informuje o możliwości uzyskania dofinansowania staży lub imprez 

organizowanych przez kluby. Stosowny wniosek należy przesłać do sekretariatu PFA 

do końca marca. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

– terminowe regulowanie składek na rzecz PFA 

– przedstawienie kalkulacji z której wynikałoby, że impreza skalkulowana nie 

przynosi zysków. 

 

Dofinansowanie wypłacane byłoby w przypadku poniesienia zakładanej straty na 

imprezie. Decyzję o przyznaniu ewentualnego pokrycia straty Zarząd podjąłby do  końca 

kwietnia, ale wypłata nastąpiłaby po imprezie i po przedstawieniu kalkulacji 

powykonawczej. Wysokość uzależniona jest od ilości wniosków, które wpłyną do końca 

marca i kwoty zagwarantowanej w budżecie na rok 2015.  

  

Kluby mogą również ubiegać się o dofinansowanie przyjazdu instruktora PFA w celach 

szkoleniowych przy spełnieniu warunku, że instruktor posiada stopień minimum 5 DAN. 

Wnioski należy złożyć również do sekretariatu PFA do końca marca. 

 

5. Zarząd postanowił uhonorować dyplomem z okazji 25 lecia Polskiej Federacji Aikido 

aikidoków, którzy wezmą udział w następujących stażach: 

 Shihan Shigemi Inagaki – Złotów 

 Shihan Katsuyuki Shimamoto – Warszawa 

 Shihan Christian Tissier – Suchy Las 

 Shihan Minoru Kanetsuka - Opole 

Dyplomy podpiszą wszyscy shihani. Warunkiem uzyskania dyplomów jest wzięcie 

udział we wszystkich czterech stażach. 

6. Do końca maja Zarząd ogłosi konkurs ‘zdjęcia z Japonii’. Najlepsze zdjęcia zostaną 

nagrodzone oraz opublikowane w kalendarzu PFA na rok 2016. Regulamin konkursu 

zostanie przesłany niebawem. 

7. Zarząd PFA przystępuje do uruchomienia sklepu internetowego, w którym będzie 

można zakupić materiały reklamowe i gadżety związane z Aikido. 

 

Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Aikido, 

Wojciech Wiśniewski 


