STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 07.08.2018 WARSZAWA
7 marca 2018r. w Warszawie, odbyło się szóste w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu PZKaj.
W zebraniu uczestniczyło 10 Członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. T.Wróblewski. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (16.12.2017r.)
przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na początku głos zabrał T.Wróblewski, który przedstawił informacje o podpisanych umowach na rok
2018 z podmiotami prywatnymi: umowa z CITY z Krakowa, której głównym obszarem jest grupa
slalomu i umowa z portugalskim Duna Parque Hotel Group, której obszarem działań będzie
kajakarstwo klasyczne oraz przedstawił informacje o podpisanych umowach z MSiT.
Następnie głos kolejno zabrali: wiceprezes U.Kühn i członek Zarządu J.Sztuba, którzy pokrótce
przedstawili sytuację w kajakarstwie dla wszystkich oraz sportach nieolimpijskich. Na pięć wniosków,
które zostały złożone na upowszechnianie kajakarstwa dla wszystkich, jeden nie otrzymał akceptacji
MSiT. Podkreślono, że w sportach nieolimpijskich został złożony wniosek na kwotę 870 tys. zł
a otrzymano dotację w wysokości 170 tys. zł. Podjęto decyzję o złożeniu do MSiT pisma z prośbą
o zwiększenie dotacji na sporty nieolimpijskie.
W dalszej części zebrania głos zabrała główna księgowa I.Gajewska, która przedstawiła informacje na
temat realizacji budżetu Związku w roku 2017 oraz wstępny preliminarz budżetu na rok 2018, który
został przyjęty jednogłośnie. Poinformowała zebranych, że do realizacji przyznanych dotacji,
potrzebny będzie wkład własny w wysokości ok. 860 tys. zł. Zaznaczyła również, że istnieje możliwość
wykazania wkładu osobowego członków Zarządu w postaci wolontariatu, jako wkładu własnego do
zawartych umów. Podjęto decyzje o zawarciu umów o wolontariat z Prezesem T.Wróblewskim,
wiceprezesem Z.Kudlikiem oraz wiceprezesem W.Bireckim.
Następnie Prezes T.Wróblewski zaproponował wdrożenie do prac zarządczych zasad z „Kodeksu
Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych”, opracowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Wdrożenie zasad „Kodeksu Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych”
przyjęto jednogłośnie.
W części dotyczącej projektu zmian w Statucie PZKaj. wiceprezes Z.Kudlik przedstawił wprowadzone
korekty uwzględniające wdrożenie „Kodeksu Dobrego Zarządzania dla polskich związków
sportowych” oraz zapisy wynikające ze zmiany Ustawy o sporcie. Nad tekstem pochylił się również
prawnik z kancelarii Dauerman, przedstawiając uwagi do zmian w dokumencie, które zostały
uwzględnione. Doprecyzowano zapisy dotyczące między innymi: członkostwa w PZKaj., Władz
Związku, Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu Związku (uszczegółowiony zapis dotyczący
bezwzględnej liczby głosów podczas wyborów władz Związku), Komisji Rewizyjnej, dodano zapisy
dotyczące Komisji Zawodniczej i Rady Trenerów. Informacje zostały przyjęte przy jednym głosie
wstrzymującym.
Kolejno Prezes T.Wróblewski przedstawił propozycję organizacji Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Statutowego Członków PZKaj. w dniu 28 kwietnia br. w COS Wałcz. Propozycja
została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła propozycję uchwały, która pozwoli na bieżące
wyksięgowywanie z ewidencji środków trwałych sprzętów, które uległy zużyciu, bądź zniszczeniu, bez
każdorazowej uchwały Zarządu. Informacja została przyjęta jednogłośnie.
W kolejnych punktach główna księgowa I.Gajewska przedstawiła propozycje nazewnictwa stanowisk
oraz propozycje wysokości wynagrodzeń pracowników PZKaj., dostosowane do stawek w decyzji
MSiT. Prezes T.Wróblewski wraz z wiceprezesem Z.Kudlikiem oraz wiceprezesem B.Popielą, do końca
roku dokonają aktualizacji zasad wynagradzania pracowników PZKaj. w regulaminie, dostosowując go

do aktualnej sytuacji finansowej Związku. Następnie główna księgowa zaproponowała podwyższenie
kwoty dofinansowania do szkieł korekcyjnych pracownikom. Obie propozycje zostały przyjęte
jednogłośnie.
Jednogłośnie przyjęto w poczet członków zwyczajnych PZKaj. 2 kluby: Klub Kajakowy „Niezatapialni”
z Zielonejgóry i Wodniacki Klub Sportowy „Aqua Active” z Kędzierzyna-Koźla oraz jednogłośnie
wykreślono ze struktur PZKaj. z powodu nieopłacenia składki członkowskiej (§24 pkt.2 ppkt.1
obowiązującego Statutu PZKaj), 5 klubów: OKK Oława, UKS „Piątka” Nowa Sól, Stowarzyszenie
Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Radomia, UKS „Kamienna” ze Starachowic i MLUKS
„Wel-bis” z Lidzbarka.
Kolejne punkty dotyczyły przyznania organizacji 35. Międzynarodowych Długodystansowych
Mistrzostw Polski w kajakarstwie w 2019 r. klubowi UMKS „Zryw” z Wolsztyna oraz 36.
Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie w 2020 r. Małopolskiemu
Związkowi Kajakowemu, które otrzymały pozytywną opinię Zarządu.
W dalszej części zebrania Zarząd przyjął wniosek AZS AWF z Gorzowa Wlkp., dotyczący prośby
zgłoszenia przez PZKaj. dwóch zawodników w konkurencji C2 na Mistrzostwa Świata
w zjeździe kajakowym, które obędą się na przełomie maja i czerwca w Szwajcarii. W 2017 roku
w zjeździe kajakowym w Szczawnicy zawodnicy zdobyli brązowy medal. W mistrzostwach świata
wezmą udział na koszt własny.
W części dotyczącej wprowadzenia zmian w „Zasadach kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów
i U23 w slalomie kajakowym na rok 2018”, wiceprezes B.Popiela przedstawił korektę w punkcie
dotyczącym 2. startu kwalifikacyjnego. Korekta wynika z dostosowania kwalifikacji do zawodów
rozgrywanych zgodnie z regułami ICF. W tym samym czasie w Liptowskim Mikulaszu przeprowadzane
są Tatrzańskie slalomy, dlatego kolejność zajętych miejsc w tych zawodach, będzie jednocześnie
2. kwalifikacją do reprezentacji Polski. Zmiana została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.
Następnie wiceprezes B.Popiela przedstawił skład KN we freestyle’u na rok 2018, który został przyjęty
jednogłośnie. Kontynuując swoją wypowiedź, wiceprezes zaproponował nie zatwierdzanie zasad
kwalifikacji do reprezentacji Polski we freestyle’u w roku 2018 ze względu na przewidywaną większą
liczbę miejsc na ME w stosunku do liczby zawodników, których może zgłosić PZKaj. Propozycja została
przyjęta jednogłośnie. Kolejno wiceprezes B.Popiela zaproponował dopracowanie na rok 2019
regulaminu, na podstawie którego zawodnicy byliby kwalifikowani do kadry narodowej.
W uzupełnieniu Dyrektor Sportowy dodał, że w regulaminie znajdzie się zapis, iż zawodnicy uzyskują
kwalifikację do KN na podstawie punktowanych wyników, co pozwoli jednocześnie zweryfikować ich
poziom sportowy.
Po omówieniu grupy freestyle’u głos zabrała wiceprezes U.Kühn, która poinformowała, że
w strukturach europejskich kajakarstwo powszechne zostało dostrzeżone i postanowiono
reaktywować Komisję Sportu dla wszystkich. Ze strony Zarządu PZKaj. do kontaktu została
wyznaczona wiceprezes U.Kühn. Bieżącymi kontaktami z ECA będzie zajmowała się
M.Cuevas-Koseska z biura PZKaj. Na chwilę obecną komisja jest w trakcie tworzenia i nie ma jeszcze
szczegółowych informacji na temat jej działania.
Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia składów jury i sędziów głównych na imprezy w roku 2018, które
zostały przyjęte jednogłośnie.
W sprawach różnych omówiono:
- uwagi do zapowiedzi Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski, które zgłosił
Przewodniczący Rady Trenerów Z.Świderski oraz uwagi do regulaminu imprezy, zgłoszone przez
wiceprezesa W.Bireckiego. Informacje zostały przyjęte.

- wniosek z poprzedniego posiedzenia Zarządu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej A.Kozicza
w sprawie powołanie lekarza koordynatora. Prezes T.Wróblewski poinformował, że największym
problemem był brak lekarzy w poszczególnych grupach szkoleniowych. Poprzez działania
wiceprezesów w grupie slalomu i kajakarzy udało się problem rozwiązać i praktycznie teraz każda
grupa szkoleniowa posiada odpowiednią opiekę lekarską. Każdy z lekarzy ma określone zadania,
z których się wywiązuje i funkcja koordynatora aktualnie nie jest konieczna.
- wniosek Klubu Kajakowego „Helix” dotyczący przyznania organizacji halowych zawodów rangi
mistrzowskiej we freestyle’u kajakowym, które byłyby jednocześnie kwalifikacją do kadry narodowej.
Wniosek został odrzucony z powodów merytorycznych, ponieważ tego typu zawody nie mogą być
kwalifikacją do kadry.
- prośbę wiceprezesa W.Bireckiego o stworzenie jednego obowiązującego wzoru umowy dla sędziów,
w celu ujednolicenia naliczania pochodnych od ryczałtów sędziowskich.
- wniosek wiceprezesa W.Bireckiego o konieczności stworzenia polskiej wersji językowej
sędziowskiego regulaminu w parakajakarstwie. Przetłumaczenie dokumentu zaproponowano pani
R.Banasik-Zarańskiej.
Podsumowując posiedzenie Zarządu, Prezes T.Wróblewski poinformował, że w roku 2018 Polska jest
gospodarzem Pucharu Świata w slalomie kajakowym w Krakowie. Impreza jest o tyle trudna, że
oprócz slalomu olimpijskiego muszą być wprowadzone inne konkurencje takie jak: wyścigi kajakowe,
mixty, czy cross. Polski Związek Kajakowy wystąpił z wnioskiem do MSiT o dofinansowanie imprezy,
na którą została przyznana dotacja w wysokości 350 tys. zł. Wymagany udział środków własnych jest
na poziomie 150 tys. zł.

Na tym zebranie zostało zakończone.

