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Dnia 27 marca br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu. 

Uczestniczyło w nim 13 Członków Zarządu oraz 4 gości. Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef 

Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich zebrań - Prezydium (17.01.2012) 

oraz Zarządu (25.11.2011) przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r., które zostało 

przedstawione przez Główną Księgową I. Gajewską. Omówiono także projekt planu 

finansowego na 2012r., do którego wprowadzono drobne zmiany. Po krótkiej dyskusji 

sprawozdanie za 2011r. oraz plan finansowy na 2012r. zostały  jednogłośnie zatwierdzone.  

Kolejny punkt dotyczył dyskusji nad poprawkami i uzupełnieniami do Regulaminu Zarządu 

PZKaj. Zebrani nie wnieśli uwag do zaproponowanego projektu i Regulamin został 

jednogłośnie przyjęty. Następnie obrady przeszły do zatwierdzenia regulaminów 

sportowych. Jednogłośnie przyjęto Regulamin powoływania kadry w parakajakarstwie oraz 

Regulamin Freestyle’u. Ponadto, rozpatrzono zmiany i poprawki do Regulaminu rankingu 

PZKaj. oraz Regulaminu zasad reprezentowania i zmiany przynależności barw klubowych. 

Pierwszy przyjęto bez zastrzeżeń, natomiast w przypadku drugiego postanowiono, że należy 

zaktualizować cały blok regulaminów dot. licencji i zmiany barw klubowych. To zadanie 

zlecono Komisji,  której przewodniczy Zbigniew Kudlik. W sprawach sportowych 

zatwierdzono jeszcze korekty do składu kadry narodowej. Kierownik Wyszkolenia  Witold 

Pawelec przypomniał, że aktualnie kadra powoływana jest na rok kalendarzowy – od 1.01.do 

31.12.br. 

W dalszej części posiedzenia Kierownik Wyszkolenia omówił kandydatury zgłoszone do 

PZKaj. na stanowisko trenera juniorów.  Zarząd jednogłośnie powierzył obowiązki związane  

z prowadzeniem kadry juniorów w br. trenerom Markowi Bohdziunowi oraz Rafałowi 

Krajewskiemu. 

Kolejny temat dotyczył podziału na strefy oraz punktacji w kategorii młodzików, ustalonych 

przez Komisję Sportu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. Po przedstawieniu aktualnej 

sytuacji przez p. J. Andziaka wywiązała się dyskusja, podczas której padł wniosek Andrzeja 

Dziury o zwiększenie liczby stref. Ostatecznie wniosek nie uzyskał poparcia i uchwalono 

pozostawienie propozycji Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego tj. obowiązujących  

5 stref. 

Przewodniczący Kolegium Sędziów  Z. Olkiewicz przedstawił propozycję składu 

sędziowskiego i Jury na imprezy centralne w 2012r. Po wprowadzeniu niewielkich zmian 

propozycja obsad została zaakceptowana. 

Sprawy międzynarodowe w tym stan przygotowań do imprez ICF, które odbędą się  

w Poznaniu w 2012r., omówił Prezes PZKaj. Poinformował, że na zawody w maju jest już 

ponad 1000 zgłoszeń, a największe koszty związane są z pobytem sędziów oraz członków ICF. 

Powiadomił także o 5 godz. transmisji na żywo w Eurosporcie, co jest wielkim sukcesem 

medialnym. Zaproponował skład Komitetu Organizacyjnego w osobach: E. Bąk, A. Matczak, 

T. Wiktor, R. Piszcz, J. Łukaszyk, R. Żukowski który został przyjęty jednogłośnie. 

Na koniec przyjęto jeszcze projekt podziału sprzętu, przygotowany zgodnie z Rankingiem 

PZKaj,. oraz wnioskami, które wpłynęły do biura. Ustalono również wysokość ekwiwalentu za 

zmianę barw klubowych zawodnika Ł. Wietraka, a także przyjęto w poczet członków 

zwyczajnych 2 nowe kluby – MKS Czechowice-Dziedziece oraz CWKS Resovia Rzeszów. 

Po tym zebranie zostało zakończone. 


