STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 02.04.2019 WARSZAWA
W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się dziesiąte w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu
PZKaj.
W zebraniu uczestniczyło 7 Członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj.
Tadeusz Wróblewski.
Podsumowania finansowego za 2018r dokonała główna księgowa Irena Gajewska. Poinformowała
zebranych, że zostało podpisanych 15 umów na kwotę 19 mln zł, zaś wniesiony - wymagany przez
MSiT wkład własny wyniósł blisko 840 tys. zł. W/w kwocie ponad 200 tys. zł stanowiły umowy
zawarte z członkami Zarządu w ramach ustawy o wolontariacie. Mimo podpisanych umów
o wolontariacie Polski Związek Kajakowy zmuszony był wystąpić z prośbą do MSiT o zmniejszenie
procentowe wkładu własnego zawartego w decyzji z 5% na 3% . Resort przychylił się do prośby PZKaj.
Pod względem merytorycznym i finansowym wszystkie rozliczenia w ramach zawartych umów zostały
w całości przyjęte przez MSiT.
W dalszej kolejności Irena Gajewska przedstawiła informacje dotyczące działań związanych
z zawarciem i podpisaniem umów w 2019 r. Poinformowała, że na chwilę obecną zostało
podpisanych 7 umów na kwotę 17 mln zł. Podkreśliła, że podpisane umowy zobowiązują Związek do
wniesienia wkładu własnego w wysokości 864 tys. zł. Podobnie jak w roku ubiegłym zaproponowała
podpisanie umów o działalność wolontariacką z członkami Zarządu. Pozwoli to zmniejszyć
wydatkowanie środków własnych, pozwalając na wykazanie wkładu własnego w ramach dotacji
otrzymanych z MSiT.
W dalszej części wystąpienia Irena Gajewska omówiła sprawozdanie finansowe za 2018r., które
zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie, jako zgodne
z ustawą o rachunkowości, zaś dane przedstawione w informacji dodatkowej są prawidłowe
i wynikają z przedstawionych ksiąg rachunkowych. Na zakończenie omawianego punktu Irena
Gajewska zaproponowała ustanowienie kwoty 5 tys. zł na wydatki reprezentacyjne dla Prezesa
Tadeusza Wróblewskiego. Podkreśliła, że wydatki związane są z działalnością statutową i częstymi
wyjazdami w delegacje, których koszt do tej chwili Prezes ponosił we własnym zakresie.
W odniesieniu do przedstawionej informacji Prezes Tadeusz Wróblewski poinformował, że Polska
Fundacja Rozwoju Kajakarstwa poprzez swoją działalność zgromadziła na koncie blisko 120 tys. zł.
Środki zostały pozyskane od kontrahentów polskich i zagranicznych. Prezes zauważył, że pieniądze
Fundacji, to również pieniądze Związku. Jednocześnie poinformował, że umowa z Lotto jest bardzo
trudna, wyraził jednak nadzieję, że zostanie zrealizowana w całości.
Zarząd zatwierdził przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 r., przedstawione przez główną
księgową i zbadane przez biegłego rewidenta.
W kolejnym punkcie Prezes Tadeusz Wróblewski przedstawił zebranym informacje dotyczące
członków zwyczajnych PZKaj. Wykreślono ze struktur PZKaj następujące kluby: KK „Niezatapialni”
z Zielonejgóry, UKS „Maratończyk” z Rudy. Przyjęto natomiast w struktury PZKaj następujące kluby:
Klub Wioślarski z roku 1904 z Poznania oraz Klub Sportowy „Kajak Polo Team Poznań”.
W dalszej części zebrania Zarząd PZKaj podjął uchwały dotyczące zmian w Regulaminie Instruktora
Turystyki i Rekreacji PZKaj. Zatwierdzone zmiany dotyczą reformy systemu szkoleń oraz zmian
w Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego i w Regulaminie Kajak Polo, które wynikają
głównie ze zmian przepisów w międzynarodowej federacji kajakowej (ICF).
W kolejnym punkcie dyrektor Biura PZKaj. Kajetan Broniewski przedstawił zebranym informacje
dotyczące kontroli przeprowadzonej w PZKaj. przez Najwyższą Izbę Kontroli /NIK/. Poinformował, że
kontrola rozpoczęła się w Polskim Związku Kajakowym 3 stycznia br. i równocześnie w Polskim
Związku Towarzystw Wioślarskich. Kontrola obejmowała swoim zasięgiem 2018 r. i dotyczyła
„Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem
zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem
w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 roku”. Kajetan Broniewski
podkreślił, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez PZKaj. dotacji, nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie sformułowano wniosków pokontrolnych. Zarząd PZKaj.
z zadowoleniem przyjął informację dotyczącą kontroli NIK.

Dyrektor Sportowy Wojciech Kudlik przedstawił i omówił bieżące sprawy sportowe
Poinformował zebranych, że wszystkie akcje szkoleniowe są realizowane zgodnie z kalendarzem
złożonym i zatwierdzonym w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wszystkie grupy szkolenia centralnego
kończą zgrupowania zagraniczne i rozpoczną pobyt w Centralnych Ośrodkach Sportu Ośrodkach
Przygotowań Olimpijskich, przygotowując się do najważniejszych startów sezonu. Poinformował
zebranych, że proces szkoleniowy przebiega bez większych zakłóceń poza drobnymi i normalnymi
przy takiej ilości obciążeń, kontuzjami. Przypomniał, że w grupie kobiet Marta Walczykiewicz
i Dominika Włodarczyk wróciły do szkolenia centralnego po okresie leczenia kontuzji, natomiast
Paulina Paszek nadal leczy kontuzję i przygotowuje się do sezonu indywidualnie poza grupą szkolenia
centralnego. W kadrze slalomu Klaudia Zwolińska przez pewien czas była wyłączona z treningów, po
unormowaniu sytuacji zdrowotnej zawodniczka wróciła do szkolenia centralnego.
Wiceprezes Zbigniew Kudlik omówił i przedstawił projekt porządku obrad, projekt regulaminu oraz
zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków PZKaj. Przedstawił
zebranym propozycję terminu oraz miejsca Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków
PZKaj. Zaproponował aby Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbyło się 11 maja br. na Torze
Regatowym Malta w Poznaniu. Zarząd PZKaj. zatwierdził miejsce i termin WZS oraz obowiązujące
dokumenty.
W dalszej części zebrania Michał Jakobsche koordynator ds. parakajakarstwa, przedstawił zebranym
informacje o przygotowaniach parakajakarzy do zawodów głównych. Poinformował, że zostało
zrealizowanych 6 zgrupowań krajowych, 1 zgrupowanie klimatyczne we włoskiej Sabaudii. Realizacja
zgrupowań przebiegła bez zakłóceń, jednocześnie zawodnicy zostali wyposażeni w niezbędny sprzęt
sportowy.
W dalszej części spraw sportowych Prezes Tadeusz Wróblewski poinformował zebranych, że PŚ, który
odbędzie się w dniach 24-26 maja br. w Poznaniu, zorganizowany zostanie bez dotacji ze strony MSiT.
Sytuacja związana jest z niewielką ilością środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa
w tym roku na program „Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu
wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce
w roku 2019”. Natomiast wniosek o dofinansowanie ME parakajakarzy został rozpatrzony
negatywnie. Prezes przedstawił krótko skład komitetu organizacyjnego ME parakajakarzy i PŚ.
W sprawach różnych omówiono:
- wniosek ZKS Olimpii z Elbląga, dotyczący zwolnienia z opłaty transferowej pozyskanej zawodniczki.
Nie wyrażono zgody;
- propozycję renowacji sztandaru PZKaj.;
- zasady przedłużania kończących się licencji zawodniczych;
- dyskutowano nad kwestią dotyczącą wnoszenia opłat startowych przez kluby i nieprzestrzeganiu
regulaminowych zapisów dotyczących uiszczania opłat;
- ujednolicenie logotypu PZKaj.;
- trudną sytuację KS Ostróda po śmierci wiceprezesa A.Kozicza;
- przyjęto informacje o podpisaniu na kolejne lata umowy z MCC Medale, który jest głównym
dostawcą medali na imprezy PZKaj., o przygotowywanym projekcie medalu na 90-lecie PZKaj. i dla
zasłużonego sędziego oraz o odświeżeniu znaczka PZKaj. i wykonaniu na jesieni.
Na tym zebranie zostało zakończone.

