STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 09.10.2019 WARSZAWA
9 października 2019 r. w Warszawie odbyło się trzynaste w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu
PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 5 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. T. Wróblewski.
W zastępstwie za główną księgową dyrektor biura K. Broniewski przedstawił aktualną sytuację
finansową Związku i podkreślił, że najistotniejszym punktem w realizacji budżetu PZKaj. jest przyjęcie
w całości przez resort rozliczenia I półrocza wszystkich umów. Dyrektor dodał, że Związek wystąpił
z wnioskami na dodatkowe środki do umów: budżetowej na kwotę 42 tys. zł na stypendia sportowe,
funduszowej na kwotę 35 tys. zł na szkolenie, nieolimpijskiej na kwotę 27 tys. zł i parakajakarzy
na kwotę 47 tys. zł na stypendia sportowe i szkolenie. Poinformował, że za wyniki na MŚ w Szeged
został złożony wniosek i MSiT przyznało 375 tys. zł, które zostaną przekazane na szkolenie z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Prezes podsumował punkt informacją, że na konto Polskiej Fundacji
Rozwoju Kajakarstwa wpłynęła ostatnia rata z umowy z portugalskim partnerem Duna Parque
i na rok 2020 zostało przygotowane nowe porozumienie. Informacje dotyczące aktualnej sytuacji
finansowej Związku zostały przyjęte.
Kolejno podjęto decyzję o wykreśleniu ze struktur PZKaj. Gdańskiego Klubu Kajakowego „Szpicgat”,
z którym nie ma żadnego kontaktu. Prezes dodał, że uzyskał informację z okręgu o zaprzestaniu
działalności klubu, a biuro PZKaj. wielokrotnie podejmowało bezskuteczne próby kontaktu
na posiadany adres poczty elektronicznej oraz na posiadany adres do korespondencji tradycyjnej.
W bieżących sprawach sportowych przedstawiono ocenę startu reprezentacji Polski po MŚ
w sprincie kajakowym i parakajakarstwie w Szeged, ocenę startu reprezentacji Polski po ME w kajak
polo w Coimbrze, ocenę startu reprezentacji Polski po MŚ w slalomie kajakowym w La Seu d’Urgell
oraz zatwierdzono projekty kalendarzy imprez sprintu i slalomu kajakowego na rok 2020. Następnie
omówiono punkt dotyczący zmian w kadrze szkoleniowej kajakarzy seniorów i w kadrze juniorów.
Dyrektor sportowy W. Kudlik poinformował, że trener Śliwiński zaproponował do włączenia
do szkolenia grupy U23 kanadyjkarzy od kwietnia przyszłego roku trenera S. Rybakowskiego,
a największe zmiany w kwestii szkoleniowców dotyczą grupy kajakarzy. Z powodu braku efektów
w postaci zakładanych wyników grupy, trener M. Słowiński po trzech latach pracy został odwołany
ze stanowiska. Propozycję poprowadzenia grupy seniorów do IO dostał trener R. Włodarczyk, grupę
juniorów poprowadzi trener P. Pilarski we współpracy z trenerem Z. Kowalczukiem, trenerem
A. Kamińskim i trenerem P. Marońskim. W uzupełnieniu prezes T. Wróblewski zaproponował
doradztwo trenera J. Francika z Hanoveru i współdziałanie polskiej grupy z niemiecką grupą
kajakarzy. Informacje zostały przyjęte.
Kolejno Prezes prezes T. Wróblewski przedstawił informacje dotyczące testu olimpijskiego sprintu
i poinformował, że razem z trenerem M. Juhnke wizytowali miejscowość Ena, w której ma odbyć
się zgrupowanie przed IO. Podczas tej wizyty zostało podpisane porozumienie między PZKaj.
a władzami miasta, dotyczące szczegółów organizacji pobytu zawodników sprintu przed startami
w najważniejszych zawodach czterolecia. Podobne porozumienie dotyczące pobytu grupy slalomowej
przed IO w Tokio zostanie podpisane we wrześniu. Prezes T. Wróblewski ocenił stan przygotowań
do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 na poziomie właściwym i dodał, że w PKOl nastąpiły zmiany
personalne, co utrudnia pozyskanie niezbędnych informacji i Związek musi opierać się na własnych
kontaktach i doświadczeniach, żeby zająć się wstępnymi działaniami dotyczącymi przyszłorocznego
wyjazdu do Tokio. Informacje zostały przyjęte.
W dalszej części zebrania dyrektor biura K. Broniewski przedstawił informacje dotyczące realizacji
zapisów umowy z Totalizatorem Sportowym i poinformował, że sponsor wskazał 60 imprez z prawie
każdej gałęzi dyscypliny, z których powinny pojawić się relacje w mediach społecznościowych
i na stronie oraz wszelkie kwestie związane z logotypem Lotto. Na dzień posiedzenia Zarządu odbyły
się 53 imprezy wskazane w umowie (19 spływów, 17 imprez slalomu kajakowego, 14 imprez
kajakarstwa klasycznego, 2 imprezy kajak polo i 1 impreza freestyle’u). Informacje zostały przyjęte
przez Zarząd.

Następnie Zarząd przyjął rezygnację J. Andziaka z funkcji prezesa Polskiej Fundacji Rozwoju
Kajakarstwa i podjął uchwałę, że od 1 grudnia br. funkcję tą przejmie K. Broniewski.
W dalszej części obrad prezes WZKaj. I. Pracharczyk przedstawił informacje o przebiegu delegacji
technicznej na MŚ smoczych łodzi w Kijowie, a p.o. przewodniczącego Kolegium Sędziów J. Rzepka
przedstawiła najważniejsze zmiany w regulaminie licencji sędziów, które zostały zaakceptowane
przez Zarząd.
Kolejno jednogłośnie podjęto uchwałę dotycząca podtrzymania powierzenia funkcji pełniącej
obowiązki przewodniczącego Kolegium Sędziów J. Rzepce z zadaniem uporządkowania spraw
regulaminowych oraz zorganizowania w roku 2020 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Kolegium Sędziów. Podjęto również decyzję o wstąpieniu PZKaj. w struktury Polskiego Komitetu
Sportów Nieolimpijskich, następnie powołano Zespół ds. SUP oraz zatwierdzono przyznanie Odznak
Honorowych dla działaczy KTW Kalisz. Zatwierdzono również opłaty w wysokości 35,00 zł
za wydawanie zaświadczeń ogólnych (przynależność do KN, rekomendacje, np.: do programu Team
100).
W sprawach różnych omówiono:
- przynależność klubową sióstr Bębenek - prezes zobowiązał dyrektora biura do polubownego
zakończenia sprawy zawodniczek i poinformowania o wyniku rozmów na kolejnym posiedzeniu
Zarządu.
- propozycję terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZKaj. w roku
2020. Dokładna data Walnego nie została ustalona.
Na tym zebranie zostało zakończone.

