STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 20.10.2018 WAŁCZ
20 października 2018 r. w Wałczu, odbyło się ósme w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu PZKaj.
W zebraniu uczestniczyło 10 Członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. T.Wróblewski. Minutą ciszy uczczono zmarłego Prezesa GKK „Szpicgat” z Gdańska
T.Oganowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej A.Kozicza. Prezes poinformował
zebranych, że w związku ze śmiercią Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nastąpią zmiany. Następną
osobą, która w wyborach w 2016 roku, uzyskała największą liczbę głosów, a nie została wybrana do
składu Komisji Rewizyjnej, jest pani J. Kwinta – delegat UKS „Olimp” z Krakowa. Po zatwierdzeniu
protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (20.06.2018 r.) przystąpiono do realizacji porządku
obrad.
Prezes T.Wróblewski, przedstawił zebranym sytuację finansową Związku i podkreślił, że obecna
polityka MSiT narzuca 5% udział środków własnych do pozyskanych dotacji. Zmusza to Związek do
pobierania dodatkowych opłat, które zasilają pulę środków własnych. Wszystkie środki jakie
pozyskuje Związek od sponsorów, partnerów i klubów, muszą być odłożone dla zabezpieczenia akcji
szkoleniowych
w pierwszym kwartale 2019 roku, kiedy jeszcze nie ma środków z dotacji. Prezes poinformował, że
w roku 2018 Związek pozyskał z MSiT dotacje w wysokości 19 mln zł, do których wkład własny
w ramach 5% wynosi 1 mln 42 tys. zł. Prezes zauważył, że jednym z rozwiązań, które pozwoliłoby na
rozliczenie dotacji, jest prośba do Ministra o obniżenie wkładu udziału własnego do 3%, która
zostanie skierowana do resortu w najbliższym czasie. Na chwilę obecną PZKaj. ma podpisane dwie
umowy z prywatnymi podmiotami handlowymi: firmą CITY z Krakowa i hotelem Duna Parque
z Portugalii. Prezes podkreślił, że określenie warunków umowy z Totalizatorem Sportowym zmierza
ku końcowi i umowa na lata 2019-2020 zostanie wkrótce podpisana. W chwili obecnej Lotto ocenia
wartość imprez PZKaj., w celu określenia wartości kwotowej umowy, która będzie obejmowała
również rok olimpijski.
Prezes poinformował zebranych, że na jednym ze szkoleń organizowanych przez Akademię
Zarządzania Sportem, PZKaj. był przedstawiany jako przykład właściwego wdrażania Kodeksu
Dobrego Zarządzania opracowanego przez MSiT. Wiceprezes Z. Kudlik ponownie zachęcał członków
Zarządu do zapoznania się z Kodeksem, ponieważ zawiera on obszary dotyczące działalności sfer
organizacji, jaką jest PZKaj. Przedstawił krótką analizę Kodeksu w stosunku do dokumentów, które
posiada PZKaj., począwszy od Statutu poprzez regulaminy i inne uregulowania wcześniej
wprowadzone podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego.
W dalszej części zebrania Przewodniczący Kolegium Sędziów W. Birecki przedstawił zgromadzonym
protokół z egzaminu R. Kaczmarka na sędziego kajakarstwa klasycznego i maratonu, który uzyskał
pozytywny wynik i zawnioskował o zatwierdzenie nadania klasy związkowej dla nowego sędziego.
Jednogłośnie zatwierdzono nadanie klasy związkowej dla R. Kaczmarka.
W kolejnym punkcie Prezes przedstawił wniosek Małopolskiego Związku Kajakowego, dotyczący
zatwierdzenia z okazji 90-lecia istnienia organizacji, przyznania odznak honorowych dla 23 osób,
których działania przyczyniły się do propagowania kajakarstwa. Wniosek dotyczył przyznania
5 złotych, 4 srebrnych i 14 brązowych odznak. Jednogłośnie zatwierdzono przyznanie odznak.
Wiceprezes Z. Szubski przedstawił ocenę sezonu grupy seniorów i U23. Poinformował zebranych, że
uczestniczył w większości zgrupowań i zawodów, dzięki czemu mógł zobaczyć z jakimi problemami
należy się zmierzyć i jakich uniknąć na kolejny sezon. Rok 2018 jest rokiem 100-lecia odzyskania
niepodległości, co zostało podkreślone podczas odbywających się w Portugalii mistrzostw świata
i zorganizowaniem Polish House z pomocą sponsora Duna Parque Hotel, gdzie gromadzili się
zawodnicy, trenerzy oraz zaproszeni goście, którzy mogli zapoznać się z historią Polski i wymienić
swoje poglądy oraz uwagi. Wiceprezes pozytywnie ocenił sezon grupy kajakarzy U23. Z. Szubski
zauważył, że grupy kobiece prowadzone przez trenera T. Kryka i współpracującego trenera
M. Juhnke, są bardzo dobrze zorganizowane, co przekłada się na wyniki. Równie dobrze swoją grupę
prowadzi trener M. Śliwiński i trener M. Szałkowski, którzy odpowiadają za wyniki kanadyjkowe.
Mimo braku satysfakcjonujących rezultatów w grupie kajakarzy, Wiceprezes umiarkowanie
pozytywnie ocenił pracę trenera M. Słowińskiego i podkreślił, że nadal powinien on pełnić funkcję

trenera kadry. Wiceprezes W. Rogulski nie podzielił entuzjazmu Wiceprezesa Szubskiego, co do pracy
trenerów i tym samym wyników grupy seniorów. Podkreślił, że przyszłoroczne mistrzostwa świata, to
już kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i wszystkim grupom trudno będzie je uzyskać.
W punkcie dotyczącym podsumowania sezonu slalomu kajakowego wiceprezes B. Popiela
przedstawił analizę grup. Sezon nie należał do najgorszych, jednakże wyniki mogły być lepsze.
Pozostaje niedosyt jeśli chodzi o zawody mistrzostw Europy i świata. Nieliczne miejsca finałowe w PŚ
i 9. miejsce M. Pasiuta na MŚ nie mogą być oceniane za sukces, chociaż w stosunku do 2017 roku
wszyscy poprawili swoje pozycje. Najsłabszą grupą w mijającym sezonie była grupa juniorów,
w której nie było wyników medalowych. Jednak znajduje się w niej kilku zawodników, którzy za dwa,
trzy lata powinni zdobywać medale w grupie młodzieżowej i seniorskiej. Wiceprezes podkreślił, że
realizowana koncepcja szkoleniowa w grupie seniorskiej zdaje egzamin i wymaga nieznacznych
modyfikacji. Zaznaczył, że z 9 osób, które brały udział w MŚ, 8 dostało się do półfinałów. B. Popiela
poinformował zebranych, że ze względu na zmianę przez ICF planowanych w Krakowie MŚ, które
miały odbyć się w roku 2020 a odbędą się w roku 2019, nastąpi zmiana pewnych koncepcji
szkoleniowych. Wiceprezes przedstawił wstępny skład trenerski i zawodniczy na rok 2019.
W dalszej części zebrania Wiceprezes W. Rogulski podsumował sezon juniorów i wyraził swoje
niezadowolenie jeśli chodzi o start zawodników na MŚ. Oprócz złotego medalu B. Grabowskiego
w K-1, był to najsłabszy występ zawodników w tych mistrzostwach. Wiceprezes nie najlepiej ocenił
również grupę dziewcząt. Największy potencjał na przyszły sezon ma grupa kajakarzy, w której aż
5 zawodników ma szansę wystartowania w przyszłorocznych zawodach. Wiceprezes zwrócił uwagę,
że juniorzy to specyficzna grupa zawodników, która jeszcze musi się uczyć i wszelkie zgrupowania
powinny być odpowiednio planowane, żeby nie kolidowały z edukacją. Młody zawodnik ma
możliwość treningu w szkole i w domu na bazie klubu macierzystego, nie zawsze musi być to
zgrupowanie zagraniczne. Trener S. Rybakowski dodał, że w szkołach nie ma selekcji na odpowiednim
poziomie i rzadko do nich przychodzą talenty kajakowe. Trener zauważył, że na zgrupowania
klimatyczne powinni jechać tylko najzdolniejsi zawodnicy.
Następnie Prezes oddał głos zaproszonemu dyrektorowi COS Wałcz Z. Ryderowi, który podzielił się
swoimi refleksjami na temat zachowań kajakarzy podczas zgrupowań w ośrodku. Dyrektor podkreślił
brak dyscypliny wśród zawodników. Zdobycie medali na zawodach międzynarodowych powoduje
gwiazdorskie zachowanie zawodnika, który nie ma szacunku dla wielu osób. Ze względu na skargi na
wyżywienie Dyrektor wyjaśnił, że ośrodek przygotowania olimpijskiego ma specjalne zalecenia
z Instytutu Sportu. Jednocześnie żaden z powołanych przez PZKaj. dietetyków nie konsultował
jadłospisu z szefem kuchni. Dietetycy innych dyscyplin zgłaszają swoje uwagi i zawsze są one brane
pod uwagę przy przygotowywaniu posiłków. Podzielił się również swoimi obserwacjami na temat
treningu. Zawodnicy pojawiają się na treningu zaspani i bez rozgrzewki schodzą na wodę. Trenerzy
grup kajakowych nie potrafią się ze sobą porozumieć w kwestii godzin treningów oraz przekazywania
motorówek. Z. Ryder poinformował, że prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Wód Polskich
na temat utworzenia zapasowego toru i przystani na drugim jeziorze.
Kolejnym punktem było omówienie sezonu dyscyplin nieolimpijskich. Dyrektor Sportowy W. Kudlik
przypomniał, że najważniejszą imprezą dla kajak polo były MŚ seniorów i U21, które odbyły się
w Welland w Kanadzie. Na mistrzostwa pojechały 4 pełne składy drużyn. Jedną grupę w całości
dofinansowała Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF), kolejne, dzięki rozmowom i staraniom
Prezesa T. Wróblewskiego, udało się dofinansować z dodatkowo pozyskanych środków MSiT. Srebrny
medal zdobyła grupa kobiet U21. Dyrektor ocenił występ drużyn w MŚ pozytywnie, zaznaczając, że
wyjazd pochłonął blisko ¾ środków dotacji przeznaczonych na wszystkie dyscypliny nieolimpijskie.
Kolejną omawianą dyscypliną był maraton. Jedną z najważniejszych imprez sezonu były ME, które
odbyły się w Metkovic na Chorwacji. Na zawody pojechało 7 zawodników, którzy wrócili
z 6 medalami. Na MŚ w maratonie do Portugalii pojechało 5 zawodników, którzy wrócili z dwoma
medalami. Występy na mistrzostwach zostały ocenione pozytywnie. Ostatnią omawianą
nieolimpijską konkurencją był freestyle. Dyrektor Sportowy W. Kudlik poinformował, że ME we
freestyle’u kajakowym odbywały się równolegle na tym samym torze, co ME w slalomie kajakowym
w Cunovo w Bratysławie. Na zawody pojechało 6 zawodników kadry narodowej i jeden zawodnik na
koszt klubu Habazie. Zawodnicy przywieźli 3 medale. W konsekwencji PZKaj. wystąpił o dodatkowe

środki na stypendia dla zawodników za wyniki w ME, pozyskane zostały również dodatkowe środki na
zakup sprzętu. Sezon freestyle’owy został oceniony pozytywnie.
Wiceprezes U. Kühn zawnioskowała, żeby na przyszłość podział środków w dyscyplinach
nieolimpijskich był bardziej przemyślany w sposób proporcjonalnych do wyników. We freestyle’u
kajakowym i maratonie medale zdobywane są regularnie, a dotacja jest symboliczna.
W dalszej części zebrania Dyrektor Sportowy przedstawił pierwszy projekt kalendarza
organizacyjnego na rok 2019 w sprincie i slalomie kajakowym, których podstawą są imprezy
z kalendarza ECA i ICF. Kalendarz zostanie uzupełniony o imprezy organizatorów regionalnych.
Prezes zobowiązał wiceprezesów, żeby na kolejny rok kalendarz imprez był już gotowy na początku
września. Podał przykład wioślarzy, których kalendarz imprez na 2019 rok opracowany jest już na
początku roku 2018. Kalendarz imprez międzynarodowych opracowany jest do roku 2020 i na jego
podstawie można już robić wstępne projekty imprez krajowych.
Kolejnym punktem zebrania była analiza sezonu kajakarstwa dla wszystkich, którą przedstawiła
Wiceprezes U. Kühn. Sezon w kajakarstwie dla wszystkich jeszcze się nie zakończył, imprezy trwają,
a te które się zakończyły cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiceprezes poinformowała, że na
2019 rok zostaną złożone wnioski na kontynuację cyklu imprez. Dodała, że w kajakarstwie
powszechnym istnieje problem dalszego szkolenia młodych adeptów kajakarstwa. Prezes
zaproponował zorganizowanie narady klubów turystycznych, będących członkami Związku, której
koszty pokryje PZKaj. i omówienie na niej podstawowych problemów z zakresu kajakarstwa dla
wszystkich.
W dalszej części zebrania Prezes powiadomił, że w dniach 22-24.11 br. w Budapeszcie odbędzie się
kongres ICF i zaproponował na delegata swoją osobę, wiceprezesa Z. Szubskiego oraz
M. Cuevas-Koseską, która w biurze zajmuje się sprawami międzynarodowymi. Poinformował
zebranych również o tym, że zostało podpisane porozumienie z federacją japońską, dotyczące okresu
przygotowawczego przed IO. Przygotowywane jest porozumienie z federacją niemiecką w sprawie
wymiany trenerskiej. Z Chinami jest zawarte porozumienie dotyczące obopólnej pomocy w sprawach
logistycznych. Informacje zostały przyjęte.
W sprawach różnych omówiono:
- wręczenie Pucharu Prezydenta RP w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku odzyskania
niepodległości. Prezes poinformował, że w gestii każdego Związku jest decyzja komu puchar zostanie
wręczony. Z sali padła propozycja, żeby ze względu na 90-lecie kajakarstwa, puchar pozostał w biurze
PZKaj. Zarząd zaakceptował tą propozycję.
- temat akredytacji dla kierowców, który został poruszony przez Wiceprezesa W. Rogulskiego. Prezes
poinformował, że nie ma najmniejszego problemu, żeby PZKaj. zgłosił dodatkową osobę do
organizatora.

- Wiceprezes Z. Kudlik poruszył temat istnienia Komisji Zawodniczej, którą narzuca Kodeks
opracowany przez MSiT. Zaproponował powołanie komisji na zasadach starego statutu, do czasu
akceptacji przez KRS lub, po akceptacji KRS nowego statutu, podjąć decyzję w formie uchwały
i określić: kto będzie mógł być powoływany do komisji, w jakim trybie i kiedy. Prezes wystąpił
z propozycją kontynuowania tematu komisji na kolejnym posiedzeniu Zarządu i podziękował
zebranym za uczestnictwo w posiedzeniu.

Na tym zebranie zostało zakończone.

