
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ., 29.06.2016 WARSZAWA 

 

Dnia 29 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyli 
wszyscy Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady 
prowadził Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania 
Zarządu (30.04.2016r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
Na początku zebrania została  przedstawiona aktualizacja  preliminarza przychodów i wydatków na 
2016 r. Nie zgłoszono żadnych uwag i dokument został jednogłośnie przyjęty.  
Następnie omówiono i zatwierdzono skład kadry na Igrzyska Olimpijskie w Rio. Zostały przedstawione 
propozycje składów zaproponowanych przez trenerów: J.Miczka i T.Kryka oraz omówiono 
poszczególne kandydatury zawodnicze. Propozycja trenerów kadry  slalomu i sprintu została 
zatwierdzone przez zarząd. 
 
Rozpatrzono pisma z Opola: od Prezydenta Miasta oraz z AZS KU Politechniki Opolskiej,  z prośbą  
o umożliwienie zawodnikom: P.Kulecie i M.Grzybowskiemu, wyjazdu na IO w Rio. Zatwierdzenie 
składów przez zarząd, w oparciu o wyniki sprawdzianów wewnętrznych między dwójkami 
kanadyjkowymi: Kuleta/Grzybowski, Kudła/Kamiński oraz wyniki z zawodów międzynarodowych, 
zamknęło temat i wnioski nie mogły zostać rozpatrzone pozytywnie.   
 
Kolejny punkt dotyczył przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Rio 2016. Dyrektor Sportowy PZKaj.  
przedstawił ogólny stan przygotowań oraz terminarz przygotowań 4 grup treningowych. 
Poinformował, że wszyscy zgłoszeni na IO zostali zaszczepieni oraz podał daty ślubowań. 
 
Następnie zostały przedstawione i omówione składy na Mistrzostwa Europy w sprincie do lat 23, 
które odbędą się w Plovdiv oraz na Mistrzostwa Świata w sprincie do lat 23, które odbędą się  
w Mińsku. Informacja o składach została przyjęta.  
 
Omówiono sprawy  dotyczące organizacji Mistrzostw Świata do Lat 23 w Slalomie w Krakowie oraz 
omówienia składów na  mistrzostwa. Według organizatorów i przedstawicieli PZKaj. 
odpowiedzialnych  za te zawody, do czasu rozpoczęcia  zawodów wszystko powinno być gotowe. 
 
Podsumowano wyjazd na Mistrzostwa Europy Seniorów do Moskwy oraz oceniono  organizację 
zawodów, które według kierownika wyjazdu, były na bardzo dobrym poziomie. Mimo upałów i braku 
klimatyzacji w hotelu, wyraził zadowolenie z wyżywienia i ochrony zawodów. Natomiast jeżeli chodzi 
o poziom sportowy, to reprezentacja wróciła z Mistrzostw Europy z trzema brązowymi medalami: K4 
1000 m -M.Brzeziński/R.Rosolski/B.Stabno/N.Kuczyński, C1 5000 m – M.Kamiński oraz KL1 200 m – 
parakajakarka K.Kubas. 
 
Zmiany dotyczące składu trenerów kadry narodowej zostały przesunięte do omówienia po Igrzyskach 
Olimpijskich. Na chwilę obecną składy trenerów przedstawiają się następująco: J.Grąbczewski – grupa 
młodzieżowa kajakarzy, M.Juhnke – młodzieżowa kadra kobiet, R.Rybakowski – juniorska  
i młodzieżowa kadra kanadyjkarzy. Trenerem głównym odpowiedzialnym za realizację wyjazdów  
na Mistrzostwa Europy w Plovdiv i Mistrzostwa Świata w Mińsku, został wyznaczony Pan Robert 
Włodarczyk. 
 
W dalszej części zebrania został omówiony wniosek na organizację kursów instruktora sportu  
i trenera II klasy w dyscyplinie kajakarstwo, który wpłynął z Instytutu Edukacji i Sportu w Olsztynie. Po 
dyskusji zebranych zatwierdzono jednorazowe zorganizowanie kursu pod warunkiem uwzględnienia 
uwag. 
 
Kolejnym punktem spotkania było zatwierdzenie wniosku trenera K.Czaplickiego o przyznanie 
stypendium sportowego dla zawodnika T.Czaplickiego za zdobycie srebrnego medalu ME we 
freestyle’u, wniosku trenera T.Kryka dla finalistów Mistrzostw Europy Seniorów oraz wniosku AZS 



Politechniki Poznańskiej o zmianę statusu z członka wspierającego na członka  zwyczajnego Polskiego 
Związku Kajakowego. 
 
Następnie omówiono wniosek Oławskiego Klubu Kajakowego o zgłoszenie zawodnika M. Zuchory  
na Mistrzostwa Europy w Maratonie, które odbędą się w dniach 29-30.06 br. Przedstawiono 
osiągnięcia zawodnika i stwierdzono, że jest to zawodnik rokujący na przyszłość. Informacja została 
przyjęta. 
 
Omówiono sprawy ryczałtów sędziowskich podczas regat mistrzowskich. Przypomniano, że została 
zatwierdzona przez Zarząd konkretna stawka za ryczałty sędziowskie i wypłaty nie mogą być 
różnicowane,  
co miało miejsce ostatnio w Krakowie. Pion szkolenia  poinformował, że sytuacja, jaka miała miejsce  
w Krakowie wynika z niedopatrzenia przez organizatora imprezy. Jednakże ustalono, że za taki stan 
rzeczy ma również miejsce w dyscyplinach nieolimpijskich. Uzgodniono, że jeżeli organizator nie 
może zapewnić obsady sędziowskiej, to zawody nie mogą się odbyć i zaproponowano, żeby przy 
tworzeniu kalendarza imprez na 2017 rok, bezwzględnie zaznaczyć przestrzeganie przepisów 
dotyczących wypłat ryczałtów sędziowskich. 
 
Zatwierdzono nadanie medalu za zasługi dla polskiego kajakarstwa dla wieloletniego trenera 
Kazimierza Janusza.  
 
Omówiono również wniosek zawodniczki I. Fidzińskiej o przyjęcie do kadry narodowej  
i umożliwienie reprezentowania Polski poza granicami kraju, który wpłynął na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze w kwietniu w Wałczu. Jednakże ze względu na fakt, że zawodniczka nie posiada 
licencji klubu Helix, z którego wpłynął wniosek, stwierdzono, że nie może brać udziału w żadnych 
zawodach. Przewodniczący Komisji Licencji i Zmiany Barw Klubowych, poinformował, że do dnia 
dzisiejszego nie zostały dopełnione formalności dotyczące zmiany barw klubowych zawodniczki,  
o czym zainteresowana była informowana wielokrotnie. 
 
W sprawach różnych omówiono między innymi; 
- że wnioski w sprawie przyznania organizacji w 2017 zawodów mistrzowskich zostaną rozpatrzone  
na zarządzie jesiennym oraz wyznaczono terminu wpływania do biura PZKaj. wniosków dotyczących 
organizowania imprez na sezon 2017, do dnia 31.08.2016 r.  
- zapoznano się z informacją z KS AZS-AWF Poznań o zawieszeniu zawodnika tego klubu   
za niesportowe zachowanie. Informacja została przyjęta. 
- nadano tytuł Sędziego Kajakarstwa klasy Związkowej o specjalności: Kajakarstwo dla Wszystkich.  
Panu L. Golonowi 
- ustalono zakupienie  banerów i rollup’ów z logo PZKaj. oraz  wykonanie flagi związkowej.  
- omówiono sprawę wniosku od trenera kajak-polo, dotyczącego zapotrzebowania na stroje dla 
reprezentacji. Sprawa zostanie załatwiona po sprawdzeniu magazynu i po dostarczeniu strojów przez 
4F 
- omówiono wniosek o dofinansowanie udziału w MŚ Smoczych Łodzi w Moskwie i zaproponowano 
dofinansowanie ze środków własnych reprezentacji grupy juniorskiej na te zawody. Kwota 
dofinansowania zostanie ustalona po wpłynięciu z UKS Motława Gdańsk, wniosku do biura PZKaj. 
- omówiono sprawę pozyskiwania umów ze sponsorami. Została przedstawiona ścieżka jaką 
wyznacza każdy sponsor, żeby otrzymać środki ze sponsoringu. Poinformowano również, że  
w ubiegłym roku  za pośrednictwem Fundacji Kajakowej, złożonych zostało około 140 ofert do 
różnych firm o sponsoring. Jednocześnie wspomniano o fakcie, że każdy z Członków Zarządu,  
w imieniu PZKaj., również może postarać się o sponsorów. 
- ustalono, że przed opublikowaniem na stronie zapowiedzi imprez przesyłać je uprzednio do 
Kolegium Sędziów, co pomoże na uniknięcie powoływania sędziów bez wiedzy Kolegium. 
- ustalono, że Konferencja Trenerska powinna być połączona z Konferencją Sędziowską, ponieważ 
następuje wtedy możliwość unormowania wszystkich spraw między sędziami a trenerami.  



- została przedstawiona sytuacja nie rozumienia komend startowych przez zawodników podczas ME 
w Moskwie i ustalono zorganizowanie spotkania, które pozwoliłoby zrozumieć zawodnikom komendy 
startowe.  
- został przedstawiony prawdopodobny termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego,  
10-11.12.2016 r. w Warszawie.  
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


