
Streszczenie z obrad Zarządu z dn. 19.12.2012 w Warszawie. 
 
Dnia 19 grudnia br. odbyło sie pierwsze zebranie Zarządu PZKaj. w nowej kadencji 2012-
2016. W zebraniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu – 11 osób oraz zaproszeni 
goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj.  Józef Bejnarowicz. 
Na początku obrad, w związku z rezygnacją P. I. Pracharczyka, podjęto uchwałę w sprawie 
dokooptowania do składu Zarządu zgodnie z kolejnością otrzymania największej liczby 
głosów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym p. K. Głażewskiej. Następna 
uchwała dot. ukonstytuowania się Zarządu. Prezes PZKaj. zaproponował funkcje dla 
poszczególnych Członków Zarządu. Stanowisko Wiceprezesów otrzymali: G. Kotowicz,  
Z. Kudlik, A. Dziura, K. Głażewska, a Sekretarzem Generalnym został P. Markiewicz, który 
będzie pełnił te funkcję społecznie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Poinformował, że 
każdy z Członków Zarządu otrzyma sprzęt niezbędny do wykonywania zleconych zadań m.in. 
komputer i drukarkę. Zatwierdzono również wysokość zwrotu kosztów przejazdu. 
Jako kolejny punkt podjęto uchwały o odwołaniu dotychczas obowiązujących pełnomocnictw 
i udzieleniu nowych dla Głównej Księgowej – I. Gajewskiej oraz p. Jarosława Andziaka. 
W dalszej części Prezes PZKaj. omówił schemat organizacyjny biura PZKaj. Poinformował, 
że wszystkie dokumenty, które dotrą do Biura, będą przesyłane do wszystkich członków 
Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W. Kruży. Biuro PZKaj. będzie 
zajmować się obsługą bieżącej działalności Związku, a obsługa imprez zagranicznych będzie 
prowadzona przez biuro w Poznaniu. Uzgodniono kwestię przejście Prezesa na etat, który 
będzie również  urzędującym dyrektorem biura. Decyzja ostateczna zostanie podjęta  
w styczniu kiedy  będą już znane konkretne propozycje z Ministerstwa.  
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na Dyrektora Biura Sportowego oraz 
trenerów kadry wszystkich grup poza kobietami, które zdobyły medal olimpijski w Londynie 
 
Prezes PZKaj. zaproponował dokonanie zmiany w składzie osób rekomendowanych przez 
zarząd PZKaj. do Rady Polskiej Fundacji Kajakowej ze względu na zmiany w zarządzie  
i schemacie organizacyjnym. Zaproponował odwołanie rekomendacji dla : 
Piotra Markiewicza, Andrzeja Matczaka i Wacława Bireckiego i rekomendowanie przez 
zarząd PZKaj. do składu Rady Polskiej Fundacji Kajakowej następujące osoby:  Krzysztofa 
Szkaradka, Krztsztofa Racułta, Ireneusza .Pracharczyka i Waldemara Keistra.  Złożył 
wniosek o powołanie Rady Polskiego Związku Kajakowego która będzie równoznaczna  
z radą Polskiej Fundacji Kajakowej i będzie ciałem doradczym. Propozycja została 
jednogłośnie przyjęta.  
Zarząd zapoznał  się z protokołem z Walnego-Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Po 
uwzględnieniu drobnych uwag protokół został jednogłośnie przyjęty. 
W dalszej części omówione zostały sprawy szkoleniowe. W pierwszej kolejności 
zatwierdzono skład kadry narodowej na 2013r., a następnie listę stypendystów. Zarząd podjął 
uchwałę o podwyższeniu wysokość stypendium dla T. Kaczora  
 M. Grzybowskiego i P. Kulety/ ze środków własnych/ 
Ostatecznie wyznaczono organizatorów imprez mistrzowskich w 2013r. Przyznano 
organizację MP w zjeździe dla LUKS KWISA Leśna, MP w Maratonie dla OZKaj. Opole 
oraz Długodystansowe MP dla Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego w Bydgoszczy 
pod warunkiem otrzymania pisma od Prezydenta Miasta, że Tor w Brdyujściu będzie gotowy 
na przeprowadzenie mistrzostw  w maju. 
Przewodniczący Komisji Licencji T. Kosiak przedstawił propozycje systemu licencyjnego  
w PZKaj. W związku z potrzebą opracowania nowych dokumentów i sposobów przedłużania 
licencji, wszystkie licencje mocą uchwały zostały przedłużone do 31.03.2013r. 
Przewodniczący także przedstawił  propozycje zmian w Regulaminie zasad reprezentowania  
i zamiany przynależności klubowej zawodników w PZKaj. Najważniejsze zmiany dot. zasad 



przechodzenia zawodnika do innego klubu z powodu studiów, ustalania wysokości 
ekwiwalentu oraz okresu w którym można zmienić barwy klubowe. Regulamin został 
przyjęty. 
W kwestii ważności wyborów do Rady Trenerów ustalono, że Przewodniczący Rady 
Trenerów nie spełnia regulaminowego wymogu posiadania tytułu trenera. Postanowiono 
zweryfikować jeszcze raz Regulamin i  ewentualnie zrobić ponowne wybory podczas 
konsultacji wiosennej. 
W sprawach międzynarodowych Prezes PZKaj. przedstawił informację o wyborach do 
Zarządu ECA oraz zgłoszeniach do organizacji imprez. W związku z dobrymi stosunkami  
z przedstawicielami władz ECA, w przypadku wniosku o ich reelekcji, zaproponował nie 
zgłaszać nikogo. W innym przypadku zaproponował swoją kandydaturę lub kandydaturę       
P. Markiewicza. Prezes poinformował również, że składane będą oferty na wszystkie możliwe 
zawody europejskie, pod warunkiem, że Związek nie będzie musiał do nich dopłacać. 
Wnioski zostały przyjęte. 
Przewodniczący Kolegium Sędziów W. Birecki przedstawił listę sędziów nominowanych na 
regaty międzynarodowych w sezonie 2013. Lista została przyjęta i będzie uzupełniona  
o slalom. Kolejny wniosek dot. składu Komisji Turystyki Rekreacji PZKaj. w kadencji 2013-
2016. Skład został przyjęty. W kwestii składki członkowskiej na 2013 postanowiono 
pozostawić ją na poziomie z 2012r. tj. 200 zł.  
W sprawach różnych zapoznano się z pismami od M. Twardowskiego i P. Olszewskiego dot. 
indywidualnego programu szkolenia. Ze względu na wytyczne MSiT nie będzie już 
programów indywidualnych  a tylko ścieżki indywidualne umożliwiające wsparcie 
najlepszych zawodników i zawodniczek w szkoleniu klubowym. W związku z powyższym 
wnioski nie mogły być uwzględnione. Również wniosek fizjoterapeuty T. Kowalczyka  
o zmianę wysokości wynagrodzenia został nie uwzględniony ze względu na rozporządzenie 
MSiT  które określa maksymalne stawki.  
Przyjęto w poczet członków Zwyczajnych Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego 
Niepełnosprawnych „Start” we Wrocławiu, który uzupełnił dokumentację o pismo 
potwierdzające członkowstwo w OZKaj. 
Prezes PZKaj. przedstawił wniosek Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” Mrągowo 
o dofinansowanie sekcji kajakarstwa. Poinformował, że jedyną formą dofinansowania jest 
wystąpienie do MSiT, jednak proces trwa min. 1 rok. Ustalono, że o możliwościach 
dofinansowania Szkoła zostanie powiadomiona drogą pisemną 
Omówiono także sprawy Kolegium Sędziów, które jest w trakcie opracowywania nowych 
wniosków, warunków przyznawania nowych licencji, a także podziału punktów dla UKS 
„Motława” Gdańsk podczas zawodów w sprincie w ramach MMM Człuchów 29.09.2012r. 
Zdecydowano, że MRKS Gdańsk  i Szpicgat  Gdańsk powinny wystąpić z pismem, które 
udokumentuje że zawodnicy, którzy zdobyli pkt. na MMM byli członkami ich klubów  
i należą im się pkt. zabrane UKS Motława Gdańsk. 
Na koniec zebrania Pan Tadeusz Wróblewski w związku z przejściem na emeryturę  
i zakończenie pracy w biurze związku z dniem 31.12.2012r.  podziękował za dotychczasowa 
współpracę na stanowisku Sekretarza Generalnego. 
Prezes PZKaj. powiadomił o śmierci Otokara Balcy oraz Marii Zwierzchowskiej  - 
wieloletnich działaczy na rzecz kajakarstwa w Polsce. Zmarli zostali uhonorowani minutą 
ciszy. Na tym zebranie zostało zakończone. 


