
Zebranie Zarządu 05.02.2015 Warszawa 
 
Dnia 5 lutego br. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 9 
członków Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził 
Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu 
(13/14.12.2014r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
Na początku Główna Księgowa I. Gajewska przedstawiła wykonanie preliminarza przychodów i 
wydatków za 2014 r. Prezes PZKaj. dodał, że opóźnienia w płatnościach za styczeń wynikają z tego, że 
MSiT nie przelało jeszcze środków na 2015 r.  
Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia projektu preliminarza przychodów i wydatków na 2015 r. 
Prezes PZKaj. omówił szczegółowo przychody własne. Poinformował również o propozycji 
podniesienia kwoty składki członkowskiej, która nie zmieniła się od 2000 r. Dodał, że przedstawione 
propozycje gwarantują stan środków w kasie i zamknięcie budżetu.  Środków będzie coraz mniej i 
cały czas trzeba szukać oszczędności, dlatego też  wszystkie pozycje w budżecie zostały zmniejszone 
w stosunku do 2014 roku. Na wniosek Przewodniczącej KiR U.Kuhn postanowiono o zwiększeniu 
kwoty dla Komisji Turystyki do poziomu z 2014 r. Ustalono, że budżet będzie korygowany na bieżąco i 
przyjęto przedstawiony projekt przychodów i wydatków na 2015 r. Zatwierdzono również wysokość 
składki członkowskiej za 2015 r. – 300 zł oraz wysokość opłat za zaświadczenia o klasie sportowej i 
wynikach 30 zł dla zawodnika i 100 zł od stowarzyszenia za zaświadczenie zbiorcze. Zmiany dotyczą 
zaświadczeń za sezon 2015 r. 
 
Przewodniczący Komisji Licencji T.Kosiak przedstawił propozycję zmian czasookresów i opłat 
licencyjnych tj. wprowadzenie 1-rocznego systemu licencyjnego oraz wyższych opłat za licencje. 
Uzasadnił, że koszty wyprodukowania książeczki licencyjnej są w niektórych przypadkach większe niż 
opłata licencyjne. Po dyskusji zdecydowano pozostać przy 4-letnim systemie licencyjnym i podnieść 
opłaty za wydanie licencji zawodniczych do wysokości: młodzik, junior i junior mł. - 20 zł, senior - 50 
zł, duplikat  - koszt licencji x 2, licencja trenerska - 100 zł, licencja klubowa - 200 zł. Zarząd wyraził 
również zgodę, aby członek Komisji Licencji miał prawo wziąć udział w każdych zawodach na koszt 
organizatora pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby. 
 
W dalszej części zebrania zatwierdzono regulaminy sportowe: Regulamin powoływania do kadry 
narodowej oraz kryteria kwalifikacji do reprezentacji narodowej seniorów i juniorów w kajakarstwie 
klasycznym, slalomie i parakajarstwie, Normy zdobywania klas sportowych oraz aktualizację 
Regulaminu Kajakarstwa Klasycznego. Zatwierdzenie Regulaminu powoływania kadry narodowej i 
reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe we freestyle’u kajakowym na 2015 i 2016 rok 
zostało przełożone na kolejne zebranie Zarządu. Nie zatwierdzono także Regulaminu Kolegium 
Sędziów ze względu na sporny punkt dotyczący likwidacji Nowosądeckiego Okręgowego KS. Ustalono, 
że skorygowany regulamin zostanie  zatwierdzony drogą elektroniczną.  
 
Wiceprezes K.Głażewska poruszyła temat finansowania KWJ w 2015r., szkolenia grupy młodzieżowej 
kajakarzy oraz programu „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanych przez PZS”. Kierownik Wyszkolenia poinformował, że w ramach szkolenia KWJ 
planowane są konsultacje wiosenne i jesienne, zgrupowania w lipcu i sierpniu oraz REJ. Z kolei na 
koordynatora programu projektu upowszechniania sportu wybrano p. U.Kuhn.  
 
Prezes PZKaj. przedstawił propozycje miejsca i terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
Zaproponował, aby zebranie odbyło się podczas Regat Eliminacyjnych w Wałczu 25.04.br. lub w 
przypadku braku miejsc podczas MPS w Poznaniu 23.05.br. Propozycja  została przyjęta. Zarząd 
poparł również wniosek Prezesa o utrzymanie decyzji Walnego Zebrania w sprawie odrzucenia skargi 
J.Sitkowskiego. 
 
Kolejne punkty obrad dotyczyły przyznania organizacji MP w zjeździe SKS Sokolica Krościenko, 
przyjęcia propozycji Prezesa PZKaj. o przekazaniu w Polskę informacji o poszukiwaniu trenera 
kobiecych kanadyjek. Prezes PZKaj. powiadomił o zakończeniu  sprawy odszkodowania za sprzęt 
pobranego przez K.Ćwik z KS Start Nowy Sącz. Sprawa została już załatwiona i KS zobowiązał się 
zapłacić otrzymaną notę do końca lutego. 



Rozpatrzono wniosek OKSW Olsztyn o dołączenie zawodnika T.Bartniaka do grupy kanadyjkarzy na 
wyjazd na zgrupowanie klimatyczne. Zdecydowano, że ze względu na brak środków nie ma teraz 
takiej możliwości. Również wniosek z KKK o obniżenie kwoty transferu za przejście zagranicznego 
zawodnika do polskiego klubu nie został rozpatrzony pozytywnie. 

 
Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów W.Bireckiego zatwierdzono obsadę sędziów 
głównych i jury na regaty centralne w slalomie w 2015r. P.W.Birecki poinformował o skardze od p. 
M.Stannego na zeszłoroczny turniej kajak polo. Zdecydowano, że sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić i 
upewnić się, że sytuacja nie powtórzy się. Na koniec powiadomił o rezygnacji p. L.Dąbrowski z funkcji 
Członka Kolegium Sędziów i poszukiwaniu osoby, która będzie mogła dołączyć na jego miejsce. 

 
Członek Zarządu P. Książek przedstawił wnioski ze spotkania Komisji kajak polo m.in. propozycję 
zabezpieczenia dodatkowych miejsc dla trenerów kajak polo na kurskonferencję trenerów, 
zatrudnienie osoby do nagrywania zgrupowań i zawodów oraz powołanie osoby odpowiedzialnej za 
koordynację grypy U18 w kajak polo. Zdecydowano nominować Jacka Sztubę na trenera 
odpowiedzialnego za kadrę kajak polo U18  
 
W sprawach różnych zdecydowano  o sprzedaży samochodu służbowego Hyundai za kwotę ok. 20 
tys., Wiceprezes K.Głażewska poinformował, że od września w Gorzowie Wlkp. zaczyna działanie 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która w 2015 r. będzie miała dofinansowanie samorządowe, a 
Wiceprezes A.Dziura w imieniu Prezesa KKK Z.Miązka wręczył Prezesowi PZKaj. medal za zasługi z 
okazji 20-lecia klubu.  Pani U.Kuhn zwróciła uwagę, że w kalendarzu Freestyle’u na 2015 r. znajduje 
się impreza pod nazwą I Międzynarodowy Puchar Polski Strawberry Kayaks Games, która nie 
powinna mieć rangi Pucharu Polski. 

 
Na koniec Prezes omówił stan przygotowań do Pucharu Świata w Krakowie. Poinformował, że umowa 
z ICF została podpisana oraz, że w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami ICF i ECA. 
Aktualnie Kraków nie podpisał jeszcze umowy z PZKaj. Podkreślił, że Puchar Świata będzie decydować 
o organizacji MŚ w slalomie w 2016 r. i dlatego sprawy organizacyjne oraz techniczne muszą być 
dobrze dopracowane.   

 
Na tym zebranie zostało zakończone.  
 

 

 


