Zebranie Zarządu 13.12.2014 Warszawa
W dniach 13/14 grudnia br. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu
uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
Przedstawiciele wszystkich okręgowych związków oraz największych klubów z całej polski. Obrady
prowadził Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania
Zarządu (02.09.2014r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia aktualizacji preliminarza na 2014r. Główna Księgowa Pani
I. Gajewska omówiła aktualne zmiany dotyczące m.in. dodatkowych środków z MSiT i budżetu
parakajakarzy. Podsumowała, że zadania są zrealizowane w 90%, a w bieżącym roku zostało jeszcze
tylko kilka zgrupowań i zakup sprzętu.
Prezes PZKaj. podkreślił, że najważniejsze jest zdobywanie medali, gdyż na ich podstawie MSiT
ustala wysokość dotacji. Środki są zmienne i przez cały rok Związek walczy o zwiększenie budżetu.
Dodał, że z umów ze sponsorami Związek pozyskał znaczne środki finansowe a także Bus
8-miejscowy oraz 50 kajaków wraz z wiosłami dla szkolenia dzieci.
Kolejny punkt dotyczyły zatwierdzenia kalendarza organizatorów imprez centralnych w 2015.
Imprezy w kajakarstwie klasycznym zostały przyznane: MPSeniorów i Młodzieżowe MP – WZKaj.
Poznań, OOM, MPJ i Nadzieje Olimpijskie – KPZKaj. Bydgoszcz, w slalomie: MPS – KKK Kraków,
Młodzieżowe MP i MP Młodzików – LKK Drzewica, MPJ i OOM – LUKS Wietrznice, natomiast MP
w maratonie – KSC Olsztyn, Długodystansowe MP – KS Sokół Ostróda. W kajak polo: MPS –
MOSW Choszczno, MPJ – UKS SET Kaniów, MP Weteranów – LUKS Kwisa Leśna, Freestyle MP –
KKK Kraków. Zrezygnowano z organizacji MP w Smoczych Łodziach.
Następnie omówiono projekt nowego Statutu. Mecenas M. Radziewski przedstawił szczegółowo
proponowane zmiany, wprowadzone na podstawie zasięgniętej opinii Departamentu Prawnego MSiT.
Członkowie Zarządu przedstawili swoje uwagi i komentarze do poszczególnych paragrafów i
ostatecznie proponowana wersja z uwzględnieniem opinii MSiT została zatwierdzona do
przedstawienia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Statutowym 14.12.2014r. Zatwierdzono
również program Walnego Zebrania, propozycje Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza
Walnego Zebrania oraz członków poszczególnych Komisji. Na koniec przyjęto sprawozdania z
działalności PZKaj. za 2013 i 2014r.
Przewodniczący Kolegium Sędziów W.Birecki przedstawił wniosek o nadanie klasy związkowej
sędziemu M.Dettlaffowi oraz obsadę Sędziów Głównych i Jury na regaty mistrzowskie w 2015r.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. W. Birecki omówił również propozycje aktualizacji
Regulaminu Kolegium Sędziów PZKaj. Z związku z wątpliwościami dotyczącymi likwidacji
Nowosądeckiego Kolegium Sędziów sprawa zatwierdzenia nowego Regulaminu została przełożona na
następne zebranie Zarządu.
Prezes PZKaj. przedstawił propozycję składu kadry narodowej oraz Regulaminu kadry narodowej i
reprezentacji Polski we freestyle’u. Omówił status członka kadry narodowej i zaproponował, aby
Regulamin został zatwierdzony na następnym zebraniu Zarządu po przeanalizowaniu przez prawnika.
W dalszej części Prezes PZKaj. podsumował Kongres ICF, który odbył się 7-8.11.2014 w Warszawie.
Ocenił organizację bardzo dobrze, zaznaczając jednak że nie zostały podjęte żadne przyszłościowe
decyzje, a udział kajakarstwa w programie IO po 2020 r. jest nadal pod znakiem zapytania.
W sprawach różnych zatwierdzono „Test zgodności z zasadami dobrego rządzenia”. Przyjęto w poczet
członków PZKaj. KKS Gwardia Opole oraz zmieniono status KS Amber z członka wspierającego na
członka zwyczajnego. Prezes PZKaj. odniósł się także do pisma KS Start w sprawie niepowołania
K.Ćwika, wyjaśniając, że sytuacja jest wynikiem nie zwrócenia niesłusznie pobranego
odszkodowania. W odpowiedzi na pismo z KS Spójnia ustalono, że ostateczny skład kadry slalomu
zostanie zatwierdzony po zapoznaniu sie propozycją trenera oraz określeniu budżetu i wytycznych
przez MSiT. Rozpatrzono także wniosek UKS FAN Sport w sprawie organizacji II Pucharu Polski w
parakajakrstwie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi kategorii startowych postanowiono
przełożyć zatwierdzenie regulaminu zawodów na następne zebranie Zarządu.
W drugiej części zebrania Zarząd PZKaj. wysłuchał wystąpień zaproszonych gości.

Prezes KS Posnania Poznań poparł zapis nowego Statutu, mówiący o sile głosu na Walnym
Zgromadzeniu w zależności od siły sportowej klubu. Temat przyszłości szkolenia juniorów został
poruszony przez M.Stannego - przedstawiciela Śląskiego Związku Kajakowego oraz K.Racułta –
Prezesa Małopolskiego Związku Kajakowego. Z kolei Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku
Kajakowego Z.Olkiewicz zapytał o kalendarz imprez centralnych i możliwość organizacji MP. Głos
zabrał również Prezes Nowosądeckiego Okręgowego Związku Kajakowego J.Nieć, który odniósł się
negatywnie do pomysłu likwidacji Nowosądeckiego Kolegium Sędziów oraz zaproponował szersze
składy na wyjazdy kadry narodowej seniorów w slalomie. Pan K.Szczepański – przedstawiciel CWZS
Zawisza zapytał o sposób rozdziału sprzętu, a pan A.Dyjewski o udział reprezentacji Polski w MŚ w
Smoczych Łodziach. Na koniec głos zabrali Prezes KKK Kraków Z.Miązek w sprawie opłat za
zmianę barw klubowych zawodników z obcych państw, trenujących w klubach i chcących startować w
MP oraz przedstawiciel Śląskiego OZKaj M.Stanny w sprawie szkolenia C-1 kobiet. Na wszystkie
pytania odpowiadał Prezes PZKaj., Wiceprezesi, Kierownik Wyszkolenia oraz Przewodniczący
odpowiednich Komisji PZKaj.
Po wystąpieniach gości kolejna część zebrania zakończyła się, a Prezes zaprosił członków Zarządu
do kontynuowania zebrania zarządu w dniu 14.12.2014r. po zakończeniu zebrania sprawozdawczego.
W tym dniu był przegłosowany tylko jeden punkt dotyczący przekazania ostatecznej informacji dla
MSiT po zakończeniu zebrania sprawozdawczo-statutowego.
Na tym zebranie zakończono.

