Zebranie Zarządu PZKaj.
30.11.2012r. Warszawa
Dnia 30 listopada, w przeddzień Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PZKaj.,
odbyło się ostatnie w kadencji 2009-2012 zebranie Zarządu. Uczestniczyło w nim
18 Członków Zarządu oraz 5 gości. Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po
zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (12.09.2012) oraz protokołu
i uchwał z zebrania Prezydium (20.10.2012) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia kalendarza imprez na 2013r. oraz przyznania
organizacji imprez mistrzowskich. Zatwierdzono uchwałą organizatorów imprez
slalomowych, kajak polo, sprintu, freestyle’u i Smoczych łodzi. Decyzja w sprawie MP
w Maratonie, Długodystansowych MP i MP w Zjeździe została przełożona na następne
zebranie Zarządu.
W kolejnym punkcie Prezes PZKaj. omówił przebieg konferencji metodycznoszkoleniowych: sędziów (Spała 27-28.10.br.) trenerów (Wałcz 10-11.11.br.) oraz turystyki
(Augustów 09-11.11.br.). Poinformował o wyborze przewodniczących poszczególnych
komisji oraz przedstawił zastrzeżenia dot. Przewodniczącego Rady Trenerów, który nie
spełnia wymogów regulaminowych. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiono dla nowego
Zarządu.
Przewodniczący Komisji Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych T.Kosiak
przedstawił aktualizację Regulaminu reprezentowania i przynależności klubowej zawodników
PZKaj. Ze względu na późne udostępnienie dokumentu, postanowiono przełożyć jego
zatwierdzenie na następne zebranie Zarządu.
W sprawach sędziów nadano klasy sędziowskie związkowe, osobom zaproponowanym przez
Kolegium Sędziów. Wszyscy wymienieni spełnili warunki formalne.
Swoje działania przedstawiła Komisja Dyscyplinarno-Wychowawcza. Przewodniczący
A. Matczak omówił sprawy dot. trenera M. Jarlińskiego oraz zawodnika S. Miernika.
Obydwaj przyznali się do zarzutów i zostali odpowiednio ukarani.
Sekretarz Generalny T. Wróblewski omówił „Raport roczny Komisji do zwalczania dopingu
w sporcie”, podsumowując współpracę jako bardzo dobrą. Przedstawił również wnioski
o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZKaj. UKS „Pro-integracja” Wolsztyn oraz
WZSN „Start” Wrocław oraz o wykreślenie z listy członków UKS Milenium Wrocław. Klub
Milenium został skreślony natomiast wnioski nowych klubów zostały odrzucone ze względu
na niespełnienie wymogów formalnych.
Dalsza część obrad dot. stanu przygotowań do Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego (01.12.2012). Prezes PZKaj. Poruszył kwestię czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz zaproponował kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
zebrania oraz składy poszczególnych Komisji. Kandydatury zostały zatwierdzone.
Informację w sprawie środków trwałych na podstawie inwentaryzacji magazynów w Wałczu,
Gorzowie Wlkp., Krakowie i Warszawie przedstawiła Główna Księgowa oraz Sekretarz
Generalny T. Wróblewski. Poruszono temat zostawiania prywatnych łódek w magazynach
oraz nieterminowego zwrotu protokołów użyczenia. I.Gajewska przedłożyła wniosek
o skreślenie 6 urządzeń z ewidencji. Wniosek został przyjęty.
Prezes PZKaj. przedstawił informację o przebiegu Kongresu ICF (16-18.11.br.,
St.Petersburg). Pośród najważniejszych spraw wymienił decyzję, że do 2020r. nie będzie
zmiany w liczbie kobiet na Olimpiadzie, od 2017r. MŚ Juniorów będą przeprowadzane co
dwa lata, zamiast ME w sprincie odbywać się będą Igrzyska Olimpijskie Europejskie oraz, że
wybory Zarządu ICF odbywać się będą co 4 lata w roku odbywania się Igrzysk Olimpijskich.
Powiadomił również, że kolejny Kongres odbędzie się w 2014r. w Warszawie.
Prezes PZKaj. podsumował również spotkanie z Panią Minister, które odbyło się 12.11.br.
MSiT winą za wyniki w Londynie obarcza tylko Związki Sportowe. Aktualnie PZKaj. musi

przygotować dla MSiT program szkolenia na kolejne lata. Poinformował, że będą większe
możliwości przesuwania środków i nie będzie programu wspomagania imprez
międzynarodowych.
Wiceprezes G. Kotowicz przedstawił propozycje nagród resortowych dla trenerów za wyniki
w 2012r. Poinformował, że ze względu na termin, wnioski zostały już złożone do MSiT. Lista
została zatwierdzona.
P.J.Krajewski przedstawił najważniejsze wnioski szkoleniowo organizacyjne z Konferencji
Trenerów oraz przedłożył uchwały podjęte na zebraniu do zatwierdzenia przez Zarząd PZKaj.
w tym Regulamin Powoływania Zawodników do Reprezentacji Seniorów na lata 2013-2016.
Wnioski zostały zatwierdzone.
W sprawach rożnych Prezes PZKaj. poinformował o dofinansowaniu z Urzędu
Marszałkowskiego w 2013r. oraz rozliczeniu z Polską Fundacją Kajakową. Następnie
przedstawił listę klubów, które mają otrzymać zakupione przez PZKaj. kajaki. Powiadomił, że
Związek dodatkowo otrzymał 3 kajaki NELO od firmy Olimpijczyk, 2 kajaki od firmy
Tedisport oraz 5 wioseł od firmy G-Power, które będą rozlosowane przez delegatów
P.W. Bigiel podsumował spotkanie WODNIAKÓW, gdzie były poruszone m.in. wątki dot.
niespójności ustawowych przepisów i roli turystyki w sporcie. Zaproponował promocję
nagrody „Przyjazny Brzeg”. Informacja została przyjęta.
Na koniec Prezes PZKaj. podziękował wszystkim za współprace i życzył powodzenia
w wyborach na członków Zarządu.
Po tym zebranie zostało zamknięte.

