STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 26.01.2017 WARSZAWA
Dnia 26 stycznia 2017r. w Warszawie, odbyło się drugie Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu
uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj.
Tadeusz Wróblewski. Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich zebrań Zarządu (09.12.2016r.
i 10.12.2016r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na początku Wiceprezes Z.Kudlik przedstawił propozycje poprawek do Regulaminu Zarządu oraz
Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Po krótkim wyjaśnieniu, regulaminy zostały przyjęte
jednogłośnie.
Następnie Wiceprezes Z.Kudlik zaproponował, że wnioski, które były złożone na Walnym
Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków PZKaj., zostaną wyjaśnione przez
Wiceprezesów: B.Popielę (wnioski dotyczące freestyle’u), Z.Szubskiego (wnioski dotyczące kanadyjek,
dystansów) oraz Z.Kudlika (wniosek dotyczący jednostek samorządowych rejestrujących UKS-y), a ich
rezultaty zostaną przedstawione delegatom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.
Wniosek dotyczący Elektronicznego systemu zgłoszeń, jest w trakcie realizacji.
Kolejny punkt dotyczył Elektronicznego systemu zarządzania w Polskim Związku Kajakowym. Prezes
T.Wróblewski przedstawił zebranym zalety z korzystania z systemu oraz omówił projekt umowy
między PZKaj. a dostawcą systemu. Jednogłośnie przyjęto przystąpienie do współpracy z dostawcą
systemu.
W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy sportowo-szkoleniowe.
 Wiceprezes B.Popiela przedstawił koncepcję szkolenia kadry narodowej slalomu w 2017 roku.
W grupie seniorskiej nie powołano trenera głównego. Szkolenie odbywać się będzie do
najbliższych mistrzostw Europy, w trzech grupach szkoleniowych:
1. Grupa Nowosądecka – 6 zawodników pod opieką trenera B.Okręglaka
2. Grupa przy ośrodku Kolna – 10 zawodników pod opieką trenera Z.Miązka
3. Grupa Akademicka – 10 zawodników pod opieką trenera J.Żyłki-Żebrackiego.
W grupie juniorskiej na trenera głównego został powołany D.Wrzosek, który będzie ściśle
współpracował z trenerami 3 grup seniorskich.
Zebrani jednogłośnie przyjęli koncepcję szkolenia w slalomie kajakowym na rok 2017.


Prezes T.Wróblewski wyjaśnił zebranym, że decyzja o powierzeniu funkcji trenerów głównych
musiała zapaść wcześniej, ze względu na konieczność szybkiego złożenia ofert do MSiT,
dlatego został ogłoszony konkurs. Do chwili zatwierdzenia przez Zarząd trenerów na
stanowiskach, pełnili oni obowiązki trenerów głównych. Następnie Wiceprezes Z.Szubski
poinformował zebranych jakie kandydatury wpłynęły do biura PZKaj. i po krótce przedstawił
sylwetki wyłonionych w drodze konkursowej, trenerów. Na stanowisku trenera głównego
kadry kobiet nie nastąpiła zmiana i nadal tą funkcję będzie pełnił T.Kryk. Trenerem głównym
kajakarzy został M.Słowiński, kanadyjkarzy – M.Ploch, kanadyjkarek – M.Szałkowski,
trenerem juniorów w sprincie nadal pozostał R.Włodarczyk. Propozycje objęcia stanowisk
trenerów głównych zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym.



Dyrektor Sportowy K.Broniewski przedstawił zebranym uwagi MSiT i Zespołu MetodycznoSzkoleniowego do złożonej dokumentacji, dotyczącej kalendarza związkowego i środków
budżetowych. Podkreślił, że z roku na rok dokumentacja jest coraz bardziej rozbudowana pod
względem merytorycznym.



J.Andziak przedstawił kalendarz imprez na rok 2017. Poinformował zebranych, że zmian
w imprezach międzynarodowych mogą dokonać tylko organizacje międzynarodowe – ICF lub

ECA. W imprezach krajowych wszystkie terminy są uzgodnione z organizatorami i nie
powinny już ulec zmianie.


Dyrektor Sportowy K.Broniewski przedstawił regulamin powoływania do kadry narodowej.
Jest to ogólny regulamin, który dotyczy wszystkich konkurencji. Osobny regulamin posiada
grupa parakajakarzy ze względu na specyfikę. Wiceprezes B.Popiela zobowiązał się wspólnie
z Wiceprezes U.Kühn, do dopracowania regulaminu freestyle’u. Zgromadzeni przyjęli
regulaminy jednogłośnie.



Prezes T.Wróblewski poinformował zebranych, że konieczność ogłoszenia konkursu na
Dyrektora Sportowego PZKaj., podyktowana była rezygnacją z tej funkcji K.Broniewskiego. Na
konkurs wpłynęły 3 kandydatury, spośród których komisja konkursowa, w obecności zastępcy
Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, wyłoniła na
stanowisko nowego Dyrektora Sportowego PZKaj. - W.Kudlika. Członkowie Zarządu
jednogłośnie przyjęli rekomendację komisji konkursowej.



Prezes T.Wróblewski wystąpił z wnioskiem o powołanie Rady Trenerów, która wspomagałaby
decyzje Zarządu oraz ściśle współpracowała w pionem szkolenia. Na przewodniczącego rady
zaproponował trenera Z.Świderskiego, na członków - trenerów: R.Jękota, P.Pisulę, P.Szymalę,
M.Wyszkowskiego. Zebrani jednogłośnie poparli wniosek i skład Rady Trenerów.



Prezes T.Wróblewski, razem z Wiceprezesem W.Rogulskim, przedstawili Zarządowi podział
środków dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. PZKaj. otrzymał dotację z FRKF
w wysokości 6,5 mln zł, z czego zaproponowano kwotę 5 mln 210 tys. zł na szkolenie
centralne kadry narodowej a 1 mln 290 tys. zł na szkolenie grupowe w Szkołach Mistrzostwa
Sportowego. Głównym kryterium podziału środków na poszczególne SMS-y była liczba
zawodników zamiejscowych w danej placówce, a także osiągnięte wyniki w minionym
sezonie. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali podział środków.



J.Andziak po krótce omówił i przedstawił Zarządowi zasady powoływania zawodników do
reprezentacji narodowej w slalomie kajakowym. Dokumentacja w innych dyscyplinach w tym
zakresie, jest na etapie dopracowywania. Jednogłośnie przyjęto zasady powoływania
zawodników do reprezentacji narodowej w slalomie kajakowym. Następnie J.Andziak omówił
zasady kwalifikacji do reprezentacji w parakajakarstwie, które również zostały przyjęte
jednogłośnie.



J.Andziak przedstawił i omówił regulamin zdobywania klas sportowych w 2017 r., który został
jednogłośnie przyjęty. Następnie głos zabrał Dyrektor Sportowy K.Broniewski, który
poinformował zebranych, że wspólnie z prezesem T.Wróblewskim podjęli decyzję
o wystąpieniu do MSiT z wnioskiem o sparingpartnerów, żeby pomóc w ten sposób
rokującym zawodnikom, którym nie udało się zdobyć stypendium sportowego. Taka forma
pomocy objęłaby 7 zawodników i zostałaby utrzymana do najbliższych mistrzostw Europy.

Następnym omawianym punktem był punkt, dotyczący unieważnienia pełnomocnictw udzielonych
przez poprzedni Zarząd dla członków Zarządu i pracowników biura oraz zatwierdzenie nowych
pełnomocnictw dla pracowników biura PZKaj. Zarówno unieważnienie, jak i zatwierdzenie nowych
pełnomocnictw, odbyło się jednogłośnie.
W kolejnej części zebrania omówiono konieczność zmian, które należałoby nanieść w istniejącym
statucie PZKaj. Zaproponowano powołanie 4 osobowego Zespołu Statutowego, który rozpocząłby
prace w kierunku zmiany dokumentu.

Kolejne punkty dotyczyły przyjęcia w poczet członków PZKaj. 3 nowych klubów oraz zmian statusu
z członka wspierającego na członka zwyczajnego PZKaj., klubom, które przysłały odpowiednie
wnioski. Prezes T.Wróblewski zauważył, że klubom sportowym typu AZS, należy zmienić statusy
zgodnie z §65 Statutu PZKaj., ponieważ kluby te nie są w stanie dostosować zapisów swoich statutów,
zgodnie z §14 ust.1 Statutu PZKaj. ze względu na wielosekcyjny charakter. Jednogłośnie w poczet
członków PZKaj. przyjęto: UPKS Poncio-2010 z Lidzbarka, Fundację Kajakową „TOŁHAJ-GDK”
z Iwonicza Zdroju i Klub Kajakowy „Na Fali” z Krakowa oraz zmieniono status na członka zwyczajnego
PZKaj. klubom: SMW „Drako” z Wałcza, UKS „Kanu” z Katowic, UKS „Olimpijczyk” z Klinisk Wielkich,
KS AZS AWF z Katowic, Klubowi Uczelnianemu AZS Politechniki Opolskiej oraz IKS AWF z Warszawy.
Jednocześnie podjęto decyzję, że kolejne wnioski o zmianę statusu będą rozpatrywane na
najbliższych Zarządach.
Następne punkty posiedzenia Zarządu, dotyczyły wysokości opłat licencyjnych.
W związku z wdrażaniem Elektronicznego systemu zgłoszeń, Wiceprezes T.Kosiak przypomniał
o przedłużeniu ważności wszystkich licencji do dnia 30 kwietnia br. oraz zaproponował utrzymanie
opłat licencyjnych w dotychczasowej wysokości: licencja klubowa na lata 2017-2020 w kwocie 200 zł,
licencja trenerska/instruktorska na lata 2017-2020 w kwocie 100 zł, licencje zawodnicze na jeden rok:
junior – 20 zł, senior – 50 zł, duplikaty licencji w podwójnej wysokości za daną licencję. Jedyną zmianą
proponowaną przez Wiceprezesa T.Kosiaka jest opłata w wysokości 5 zł za przedłużenie licencji na
jeden rok. Wiceprezes W.Birecki zaproponował utrzymanie opłat za licencje sędziowskie na
dotychczasowym poziomie – 30 zł. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycje.
Kolejno omówiono wysokość opłat za wydanie zaświadczeń potwierdzających wyniki oraz klasę
sportową. J.Andziak poinformował zebranych, że wydanie zaświadczenia jest pracochłonne,
ponieważ dokładnie trzeba sprawdzić wyniki. Wzmożony okres wydawania dokumentów przypada na
wiosnę i jesień. Prezes T.Wróblewski zaproponował podniesienie opłaty do kwoty 35 zł od zawodnika
za zaświadczenie. Propozycja została przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących.
W dalszej części zebrania Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła protokół komisji przetargowej ze
sprzedaży busów Mercedes-Benz Vito. Poinformowała zebranych, że na przetarg w ofercie
zamkniętej dla członków PZKaj. wpłynęło 9 ofert, spośród których zostały wybrane dwie
najkorzystniejsze. Najwyższą ofertę zakupu aut zaproponował Klub Sportowy „Start” z Nowego Sącza
oraz Krakowski Klub Kajakowy. Wiceprezes B.Popiela przypomniał, że przetarg ogłoszony był po raz
drugi. Pierwszy został unieważniony ze względu na zbyt niskie oferty biorących udział w przetargu.
Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia składu Kapituły Honorowej.
Prezes T.Wróblewski zaproponował zmianę Kapituły Honorowej na Komisję Dziedzictwa i Odznaczeń.
Na przewodniczącą Komisji zarekomendował panią E.Jaworską. Członkowie w osobach: K.Kuropeski,
J.Milewskiego, I.Pracharczyka, Cz.Górki, pozostaliby bez zmian. Na nowego członka Komisji
zaproponował panią J.Suszkę. Zarząd przyjął propozycje jednogłośnie.
Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła i omówiła projekt preliminarza PZKaj. na rok 2017.
Zaznaczyła, że MSiT w tym roku wymusiło na wszystkich Związkach kilkuprocentowy udział środków
własnych w realizacji zadań zleconych. Wkład własny jest podstawą do uzyskania dotacji, co dla
PZKaj. oznacza konieczność pozyskania środków własnych na kwotę blisko 380 tys. zł. Prezes
T.Wróblewski poinformował zebranych, że spotkał się z Wiceprezesem Totalizatora Sportowego
i wstępnie zostały omówione kwestie dalszej współpracy do roku 2020. Z obecnie trwającej umowy
sponsorskiej, poprzednik J.Bejnarowicz, rozliczy się najwcześniej w kwietniu i wtedy będzie wiadomo,
jaka kwota wpłynie na konto PZKaj. z tego tytułu. Prezes T.Wróblewski zaznaczył, że w lutym
w Zakopanem, ma kolejne spotkanie z potencjalnym sponsorem.
W następnym punkcie Główna Księgowa I.Gajewska poprosiła zebranych o akceptację uchwały
pozwalającej na wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych urządzeń przeznaczonych do utylizacji

z tytułu zużycia. Uchwała pozwoli na zdjęcie ze stanów bez każdorazowej uchwały Zarządu, środków,
które już nie nadają się do użytku. Jednogłośnie zaakceptowano uchwałę.
W sprawach różnych i wniesionych omówiono między innymi:
- Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła trudną sytuację finansową Związku, wynikającą
z konieczności wkładu własnego do umów MSiT. Przedstawiła restrykcyjne zapisy w decyzjach MSiT,
które uniemożliwiają urzędującemu Prezesowi i Wiceprezesom, pobieranie wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji trenera, bądź sędziego.
- Wiceprezes U.Kühn omówiła po krótce wnioski, które zostały złożone do MSiT z pionu Kajakarstwa
dla Wszystkich. Poinformowała, że pod względem liczebności, złożone wnioski są na poziomie roku
2016. Na chwilę obecną złożone zostały 3 wnioski: „Od Kajtka do Kajetana”, „Kajaki łączą profesje”
oraz wniosek na sport osób niepełnosprawnych. W planie do złożenia są jeszcze 2 wnioski: „Kajakowy
weekend dziecka” oraz „Program edukacji kajakowej dla dzieci”, które są kontynuacją cyklów z lat
poprzednich.
- Wiceprezes B.Popiela zgłosił wniosek dotyczący powołania zespołu, który zajmowałby się sprawami
slalomu olimpijskiego. Zarząd jednogłośnie poparł skład Rady ds. slalomu olimpijskiego w osobach:
K.Kołomański, K.Szkaradek, J.Nieć, W.Kowalczyk.
- Prezes T.Wróblewski poinformował członków Zarządu, że Departament Kontroli MSiT rozważa
skargę, która została zgłoszona z Polski, podważającą ważność Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZKaj. W związku z prowadzeniem postępowania w tej
sprawie, do Departamentu Kontroli w MSiT, została złożona cała dokumentacja dotycząca zjazdu.

Na tym zebranie zostało zakończone.

