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W Warszawie odbyło się zebranie Prezydium PZKaj., w którym uczestniczyło 10 
członków Zarządu oraz 3 gości.  Obrady prowadził Prezes PZKaj. – Józef Bejnarowicz.  
Pierwszym punktem zebrania była ocena startu na MŚ w slalomie(Bratysława), gdzie 
polska reprezentacja wywalczyła 4 kwalifikacje olimpijskie. Występ ekipy,  
w szczególności M. Polaczyka oceniono wysoko, ale stwierdzono, że nie wszyscy 
zawodnicy byli odpowiednio zaangażowani i zdeterminowani do walki. Prezydium 
postanowiło przyznać premie za wyniki trenerowi kadry J. Żyłce- Żebrackiemu oraz 
zawodnikowi M. Polaczykowi w łącznej kwocie 20.000,- zł.  
W następnej kolejności omówiony został start w ME w Kajak-polo (Madryt). Mimo nie 
najlepszej organizacji zwodów występ był udany i dobrze rokujący na nadchodzące MŚ 
w 2012r.  
Prezydium zapoznało się z projektem kalendarza na 2012r. Wstępnie zatwierdzono 
projekt, a ewentualne zmiany i inne uwagi postanowiono pozostawić do rozpatrzenia 
przez Radę Trenerów podczas kursokonferencji (4-5.11.br. Wałcz). Następnie 
zapoznano się z wynikami konsultacji w MSiT dot. systemu współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży. Od przyszłego roku będą obowiązywać mniejsze limity 
startujących w OOMł. Związek wystąpił z wnioskiem do Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego o wprowadzenie do współzawodnictwa sportowego w slalomie 
konkurencji C-1 kobiet, a w sprincie C-1 200m i C-2 500m kobiet oraz K-2 200m 
mężczyzn. 
Ważną kwestią poruszoną na zebraniu był Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. 
Wstępny projekt dokumentu został przyjęty z niewielkimi poprawkami. W sprawach 
antydopingu postanowiono przygotować wzór oświadczenia dla zawodników,  
w których zobowiązują się przestrzegać Modelowych Reguł Antydopingowych. 
Prezydium omówiło również przygotowania do NWZ, które odbędzie się 26-27.11.br.  
w Warszawie. W związku z potrzebą spójności z przyjętą ordynacją i obowiązującym 
Statutem postanowiono zmienić formułę zebrania na Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków. Kwestia klubów turystycznych jest w trakcie rozmów i prawdopodobnie 
zostanie stworzone oddzielne ogólnopolskie stowarzyszenie turystyki kajakarstwa, 
zrzeszające wszystkie kluby turystyczne. Stowarzyszenie to będzie członkiem 
zwyczajnym Związku. 
Członkowie Prezydium zostali zapoznani z realizacją budżetu w okresie I-IX.br. , który 
został przyjęty bez większych uwag. Omówiono również kwestię zakupu samochodu 
specjalistycznego, przenośnych bloków startowych i kamer  dla kadry sprintu. 
W związku z okrojoną listą stypendystów przesłaną przez MSiT postanowiono przyznać 
dodatkowe stypendia dla sześciu zawodników kadry, nie ujętych przez Ministerstwo,  
a którzy zasłużyli na pomoc w przygotowaniach do IO. Stypendia będą obowiązywać od 
stycznia do końca maja 2012r. 
Na koniec zapoznano się z  zaproszeniem ECA do organizacji imprez w 2015r. oraz 
Kongresu w 2013r. Związek zdecydował się złożyć ofertę na organizację w 2015r. ME 
Seniorów oraz ME Juniorów i U-23 w sprincie, a w slalomie ME Juniorów i U-23. 
Organizacja Kongresu ECA została wstępnie zaakceptowana, ale ostateczna decyzja 
zostanie podjęta po bliższym zbadaniu możliwości PZKaj. 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


