Zebranie Zarządu 24.03.2014 Warszawa
Dnia 24 marca br. w Warszawie odbyło Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 9 członków
Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj.
J. Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (07.12.2013r.)
przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Główna Księgowa –Pani
I. Gajewska omówiła poszczególne elementy sprawozdania i poinformowała o wyniku finansowym.
Dodała, że do 31.03.2014r. będzie gotowa opinia biegłego rewidenta. Prezes PZKaj. podsumował
przeprowadzone kontrole z MSiT i NIK informując, że aktualnie Związek czeka na wnioski pokontrolne
z NIK. Dodał, że w wyniku kontroli z MSiT PZKaj. musiał zwrócić ponad 100 tys. zł, a zakwestionowane
wydatki były wcześniej zaakceptowane przez Ministerstwo i w większości dotyczyły zakupionych
medali na Mistrzostwa Polski. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawozdanie finansowe za 2013r.
zostało jednogłośnie przyjęte.
Następnie p. I. Gajewska przedstawiła projekt preliminarza na 2014r. Prezes poinformował
o niepewnej sytuacji Związku ze względu na brak ostatecznej informacji o wysokości środków
przyznanych z MSiT, zauważając, że w podobnej sytuacji są wszystkie Związki Sportowe. Podkreślił, że
przychody PZKaj. oparte są o działanie Fundacji, ale nie jest to przypływ stały, a środków na szkolenie
wciąż brakuje. Po krótkiej dyskusji preliminarz przychodów i wydatków na 2014r został przyjęty.
Kolejne punkty obrad dotyczyły zatwierdzenia aktualizacji Regulaminów Biura PZKaj., Zarządu,
Instrukcji magazynowej i Regulaminu magazynu w Wałczu. Główna Księgowa omówiła również
potrzebę wprowadzenia norm zużycia sprzętu i odzieży oraz procedur zakupu i dystrybucji leków
i odżywek. Ustalono, że dokumenty zostaną przygotowane i zatwierdzone po konsultacji z innymi
Związkami sportowymi.
W sprawach sportowych zatwierdzono skład reprezentacji Polski na MŚ J&U-23 w slalomie
w Australii. Jednogłośnie zatwierdzono 10-osobowy skład oraz ustalono, że udział M. Okręglaka
zostanie sfinansowany pod warunkiem, że zawodnik dostanie się do finału. Omówiono również
propozycję finansowania zawodników kadr wojewódzkich podczas konsultacji wiosennej juniorów.
Zdecydowano, że PZKaj. pokryje koszty ustalonej listy zawodników/około 70 osób /.
Zatwierdzono regulaminy sportowe: Regulamin powoływania zawodników do reprezentacji
narodowej seniorów, Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski juniorów, Regulamin powoływania
do kadry i reprezentacji narodowej we freestyle’u kajakowym i parakajakarstwie oraz korekty:
Regulaminu powoływania do kadry narodowej i Norm zdobywania klas sportowych. W przypadku
regulaminów powoływania do kadry narodowej seniorów podjęto uchwałę o zmianie i wprowadzeniu
określenia rezerwy kadry narodowej. Ustalono, że kadra narodowa będzie powoływana na wniosek
trenera i po akceptacji przez Zarząd PZKaj. Jednocześnie zatwierdzono skład kadry i rezerwy kadry
narodowej na 2014 rok.
Zarząd zatwierdził zapowiedzi imprez centralnych, które omówił Kierownik Wyszkolenia – J.Andziak.
Prezes PZKaj. poinformował o problemie z finansowaniem medali, które MSiT przerzuciło na Związek.
Postanowiono, że propozycja budżetowania imprez centralnych zostanie przedstawiona
organizatorom imprez po 1 kwietnia br. Zatwierdzono również zmianę terminu MPS w kajak polo
z 05-07.09 na 12-14.09.2014r.
Kolejne wnioski dotyczyły powierzenia obowiązków trenera koordynatora parakajakarstwa
M. Starczewskiemu oraz przyznania tytułu sponsora firmie „Tedi Sport”. Obydwa wnioski nie zostały
zatwierdzone. Wnioski Kolegium Sędziów dotyczące obniżenia wieku kategorii dzieci do 10 lat oraz
zamieszczenia w zapowiedziach regat zapisów dotyczących list zbiorczych, zawierających
oświadczenie organizacji zgłaszającej zawodników o spełnieniu przez nich niezbędnych do startu
wymogów zostały rozpatrzone pozytywnie, podobnie jak wniosek o nadanie VI Ogólnopolskiemu
Maratonowi Kajakowemu Szklakiem Bł. Jana Pawła - Puchar Polski w Długodystansowym Zjeździe
Kajakowym nazwy „I Puchar Polski w Długodystansowych Biegach Górskich”. Rozpatrzono kolejno
sprawy zmian klubowych P. Kulety w związku błędnym zaadresowaniem wniosku. Po omówieniu
sytuacji przez Przewodniczącego Komisji Licencji T. Kosiaka postanowiono, że dopuszcza się zmianę

przynależności klubowej, która zostanie wykonana zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu poza termin
31.03.2014 - do czasu jej zakończenia.
W dalszej części zebrania przyjęto w poczet PZKaj. nowych członków: KS GWARDIA Opole, UKS
WŁÓKNIARZ Chełmża i Organizacja Środowiskowa AZS Poznań. W związku kontrolą przeprowadzoną
przez NIK Prezes PZKaj. przedstawił projekt pisma do wszystkich członków PKZaj, które obliguje
organizacje do przedstawienia aktualnych dokumentów rejestrowych i przesłania ich do PZKaj. do
30.06.2014. Propozycja została jednogłośnie zatwierdzona.
Prezes PZKaj. poinformował o przygotowaniach do Kongresu ICF, który odbędzie się w listopadzie br.
w Warszawie. Powiadomił, że umowa na organizację Kongresu jest w trakcie negocjacji, ponieważ
ICF chce, żeby Związek pokrył wszystkie koszty - w tym nie tylko koszty samego Kongresu, ale
również dodatkowego pobytu przedstawicieli ICF.
W sprawach różnych Prezes PZKaj. poinformował o możliwości udziału Przewodniczącego Kolegium
Sędziów W. Bireckiego w seminarium na sędziego międzynarodowego ICF. Zarząd jednogłośnie
wyraził zgodę. Przedstawił propozycję zawodników na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Nanjing
2014, przygotowaną przez trenera R. Włodarczyka, która została jednogłośnie przyjęta.
W sprawie prośby LUKS KWISA Leśna o wsparcie w ukończeniu stadionu kajak polo postanowiono
porozumieć się z klubem w kwestii omówienia szczegółów. Przełożono również decyzję w sprawie
zmiany statusu członka KS AMBER do czasu weryfikacji dokumentów wszystkich członków PZKaj.
Wnioski OTK Opole dotyczący zmiany kategorii startowej A. Buczek oraz UKS Świerklaniec
o umorzenie składki za 2013r. zostały odrzucone. Natomiast wniosek WZKaj. o organizację
Mistrzostw Mastersów w Sprincie Kajakowym oraz STiRK DUNEJEC o objęciem patronatem LXXIII
Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. T. Pilarskiego zostały rozpatrzone pozytywnie.
Prezes PZKaj. zaproponował przekazanie po 1 dresie reprezentacyjnym dla aktywnie działających
trenerów z całej Polski. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Po tym zebrani zostało zakończone.

