STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 02.07.2019 WARSZAWA
2 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się jedenaste w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu PZKaj.
W zebraniu uczestniczyło 9 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj.
T. Wróblewski.
Główna księgowa I. Gajewska podsumowała wykonanie pierwszego półrocza i przedstawiła analitykę
poszczególnych pozycji. Na dzień 2 lipca plan został wykonany w 45%. Informacje dotyczące aktualnej
sytuacji finansowej Związku zostały przyjęte.
Następnie w zastępstwie za dyrektora biura K. Broniewskiego punkt dotyczący przebiegu realizacji
umowy pomiędzy Totalizatorem Sportowym, a Polską Fundacją Rozwoju Kajakarstwa, przedstawił
M. Farecki, który zajmuje się nadzorem nad harmonogramem działań i postanowień zapisów umowy
oraz ma pieczę nad ich realizacją z ramienia biura PZKaj. Zwrócił uwagę na szereg zobowiązań, które
zawarte zostały w umowie, a także podkreślił, że szczególnym i wymagającym punktem umowy
są zapisy dotyczące kalendarza imprez PZKaj. i obsługi blisko 60 pozycji wskazanych przez Lotto:
18 imprez kajakarstwa klasycznego, 19 imprez slalomu kajakowego, 1 impreza freestyle’u
kajakowego, 2 imprezy kajak polo i 19 imprez z kalendarza kajakarstwa dla wszystkich, nad którymi
szczególny i skuteczny nadzór ma wiceprezes U. Kühn. Zaznaczył, że po każdej imprezie musi być
sporządzony raport szczegółowo zawierający dokumentację zdjęciową z realizacji zapisów umowy,
który stanowi część składową raportu końcowego, będącego podstawą ubiegania się o świadczenia
pieniężne zawarte w punktach umowy z Totalizatorem Sportowym. M. Farecki dodał, że na dzień
Zarządu zostały zrealizowane 24 imprezy w ramach umowy, a ze strony Lotto odbyły się dotychczas
dwie wizytacje, które spotkały się z pozytywnym odbiorem realizacji zadań zawartych w umowie.
Nadmienił, że dzięki dyrektorowi biura K. Broniewskiemu Związek pozyskał partnera flotowego firmę
PSA Retail, która przekazała 2 busy mające wspomóc obsługę imprez wskazanych przez Lotto.
Samochody zostały oklejone z uwzględnieniem logotypu partnera strategicznego, którym jest Lotto
i jest to dodatkowe działanie wychodzące poza zapisy umowy. Innym tego typu dodatkowym
świadczeniem na rzecz Lotto jest zamieszczenie na stronie internetowej PZKaj. banneru promującego
partnera. Na zakończenie omawianego punktu M. Farecki podkreślił, że bez zaangażowania
pracowników biura i działaczy PZKaj. wykonanie zapisów umowy byłoby niemożliwe
do zrealizowania. W uzupełnieniu przedstawionych informacji wiceprezes U. Kühn dodała,
że w kajakarstwie dla wszystkich w ramach kalendarza Lotto zostało zrealizowanych 8 imprez,
do końca lipca zostaną zrealizowane jeszcze 4 spływy. Informacje dotyczące realizacji umowy
z partnerem strategicznym w pierwszym półroczu, zostały przyjęte.
Kolejno Prezes T. Wróblewski przedstawił wnioski klubów ubiegające się o członkostwo w PZKaj.
W poczet członków zwyczajnych przyjęto Uczniowski Klub Sportowy Silvant Kajak Elbląg oraz
Stowarzyszenie sUpONE z Utraty, które zajmuje się propagowaniem nowej dyscypliny, jaką jest SUP,
czyli pływanie na desce z użyciem wiosła.
W dalszej części zebrania dyrektor sportowy W. Kudlik przedstawił wnioski z Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczego członków PZKaj., które zostały złożone przez M. Fidzińską oraz wniosek kancelarii
prawnej reprezentującej M. Fidzińską, w którym zostały powtórzone pytania z Walnego
Zgromadzenia. Poinformował zebranych, że kancelaria prawna dostała odpowiedź na zadane pytania.
Wnioski z Walnego Zgromadzenia zostały odrzucone przez Zarząd.
W kolejnym punkcie zostały omówione bieżące sprawy sportowe. Wiceprezes Z. Szubski podsumował
pierwsze półrocze sprintu kajakowego po dwóch pucharach świata (Poznań, Duisburg) oraz
po II Igrzyskach Europejskich w Mińsku. Dyrektor sportowy przedstawił stan przygotowań
reprezentacji Polski do mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy juniorów. Wiceprezes B. Popiela
podsumował aktualną sytuację w slalomie kajakowym po ME w Pau oraz 3 pucharach świata
(Londyn, Bratysława, Tacen). Kontynuując wiceprezes Popiela przedstawił projekt Krajowych Zasad
Kwalifikacji do reprezentacji Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 w slalomie kajakowym,
które zostały zatwierdzone przez Zarząd.

Następnie członek Zarządu J. Sztuba przedstawił wniosek dotyczący organizacji I Mistrzostw Polski
U21 w kajak polo, argumentując wniosek tym, że w tej kategorii wiekowej rozgrywane są zawody
na świecie (MŚ, ME i PE). Zawody odbyły by się przy MP juniorów młodszych, które są zaplanowane
we wrześniu w Choszcznie. Prawo do startu w kategorii wiekowej U21 mieliby zawodnicy w wieku
juniora starszego (17-18 lat) i młodzieżowca (19-21 lat), co pozwoli klubom zgłoszenie większej liczby
drużyn do zawodów i poprawi frekwencję, jednocześnie podwyższając poziom rywalizacji. Zarząd
zatwierdził termin I Mistrzostw Polski U21 w kajak polo.
W sprawach różnych omówiono:
- wniosek KTW Kalisz o wsparcie finansowe Międzynarodowych Mistrzostw Kalisza w kajak polo oraz
III edycji Pucharu Polski, który został odrzucony ze względu na brak środków.
- propozycję terminu kolejnego Zarządu, który zorganizowany zostanie w Nowym Sączu 17.08.2019 r.
- wnioski dotyczące zmiany barw klubowych: KS Drukarz, który kwestionuje przynależność dwóch
zawodniczek do MOS Wrocław i wniosek przejścia jednej zawodniczki z AKS Sparty Augustów do UKS
Dojlidy Białystok. Wnioski zostały przekazane do wyjaśnienia wiceprezesowi T. Kosiakowi, który jest
przewodniczącym Komisji Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych.
- prośbę trenera J. Heneczkowskiego o przekwalifikowanie zawodniczki z rocznika 2007 do startu
na Mistrzostwach Polski Młodzików w kategorii młodzików. Wniosek został odrzucony.
- poruszono kwestię braku specjalisty od marketingu w PZKaj., zwłaszcza w kontekście podpisanej
umowy z Lotto zawierającej szereg zapisów, które obligują PZKaj. do szczególnej dbałości
o wizerunek. Wiceprezes U. Kühn podkreśliła, że Prezes bardzo dobrze działa jeśli chodzi
o ministerstwo czy samorządy, jednakże potrzebne jest spojrzenie na Związek od strony medialnej
i sponsoringowej. Informacja została przyjęta.
Na tym zebranie zostało zakończone.

