STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 19.12.2019 WARSZAWA
19 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyło się czternaste w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu PZKaj.
W zebraniu uczestniczyło 9 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj.
T. Wróblewski, który na wstępie podsumował karierę zawodową J. Andziaka kończącego z dniem
31.12.2019 r. kilkudziesięcioletnią współpracę z Polskim Związkiem Kajakowym i w imieniu Zarządu
podziękował za pracę oraz czas poświęcony na rozwój dyscypliny, wręczając medal 90-lecia PZKaj.
Główna księgowa przedstawiła aktualną sytuację finansową Związku i podkreśliła, że z dwunastu
podpisanych umów na kwotę ponad 19 mln. zł, do końca roku zostały do zrealizowania cztery
zadania. Na wniosek PZKaj. do głównej umowy zostały przyznane dodatkowe środki w wysokości 250
tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. I. Gajewska poinformowała zebranych,
że Związek wystąpił do ministerstwa o zmniejszenie wkładu własnego do umów z 5 na 3%. Zgoda
została udzielona tylko do wniosków o dodatkowe środki. Dodała, że kolejna prośba do resortu
dotyczyła zmniejszenia wkładu środków własnych do umów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
z 2 na 1%. Związek otrzymał zgodę tylko do umowy dotyczącej szkolenia centralnego, ale to pozwoliło
zaoszczędzić kwotę ponad 50 tys. zł. Główna księgowa nadmieniła, że zgoda resortu na obniżenie
wkładu własnego z 2 na 1% spowodowała przekroczenie wydatków i wystąpienie straty. Prezes
podkreślił, że zmuszanie związków sportowych do wykazywania i wydawania własnych środków
do pozyskanych dotacji, osłabia ich siłę w działaniach, ponieważ muszą one starać się o pozyskanie
funduszy, zamiast skupiać się na rozwoju dyscyplin i pomoc klubom. Wiceprezes Z. Kudlik zauważył,
że wobec takiej sytuacji Związek musi dyscyplinować obecnych członków i roztropniej przyjmować
w poczet nowych, ponieważ gros klubów nie wywiązuje się ze statutowego obowiązku regulowania
składki członkowskiej, która stanowi część budżetu środków własnych. Część członków reguluje
składkę po pierwszym monicie, a dopiero w roku wyborczym wszyscy się mobilizują, żeby móc
uczestniczyć w walnym zgromadzeniu podsumowującym kadencję Zarządu. Prezes dodał,
że za nieopłacenie składki członkowskiej będą wyciągane konsekwencje w postaci niedopuszczenia
zawodnika zalegającego z płatnością klubu, do rywalizacji sportowej oraz brak mandatu i delegata na
walne zgromadzenie. Informacje zostały przyjęte.
Kolejno podjęto uchwałę o przyjęciu w struktury PZKaj. Raciborskiego Towarzystwa Wioślarskiego,
zatwierdzono: „Regulamin pracy Polskiego Związku Kajakowego”, „Wewnętrzną procedurę
antymobbingową”, „Kodeks etyczny Polskiego Związku Kajakowego”, „Regulamin wolontariatu”
i „Politykę antykorupcyjną”.
W bieżących sprawach sportowych zatwierdzono: organizację I Mistrzostw Polski młodzików w kajak
polo przy organizacji Mistrzostw Polski seniorów w kajak polo, ostateczne wersje kalendarzy imprez
sportowych na 2020 w sprincie kajakowym, slalomie kajakowym i kajak polo. Podjęto uchwałę
o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązkowego stosowania kamizelek asekuracyjnych
dla grupy wiekowej młodzików podczas wszystkich organizowanych w Polsce regat w kajakarstwie
klasycznym oraz uchwałę o rozdzieleniu roczników w kategorii młodzik w konkurencji K-1 podczas
Długodystansowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym.
Kontynuując punkt wiceprezes Z. Szubski przedstawił aktualną sytuację szkoleniowo-organizacyjną
w grupie seniorów trenera R. Włodarczyka, zaznaczając, że ta grupa zawodników jest najsłabszą
a R. Włodarczyk objął funkcję trenera po rezygnacji M. Słowińskiego ze stanowiska. Następnie
wiceprezes B. Popiela przedstawił zebranym aktualną sytuację szkoleniową grupy slalomu
informując, że całe szkolenie przebiega zgodnie z założeniami. Informacje zostały przyjęte.
Kolejno wiceprezes U. Kühn przedstawiła informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
w kajakarstwie powszechnym, zaznaczając, że pierwszy etap polegający na elektronicznym złożeniu
wniosku, został zakończony. Informacje zostały przyjęte.
W dalszej części zebrania zatwierdzono sędziów głównych i składy jury na imprezy mistrzowskie
w roku 2020. Następnie Zarząd zatwierdził likwidację zużytego sprzętu Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Wałczu, zgodnie z przedstawionym protokołem likwidacji oraz zatwierdził likwidację
zatopionego kajaka zgodnie z przedstawionym protokołem. Kolejno dyrektor biura i wiceprezes
U. Kühn przedstawili stan realizacji umowy z Totalizatorem Sportowym.

W sprawach różnych omówiono:
- informacje o przebiegu rozmów z prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego w sprawie
organizacji w 2020 roku imprez w Bydgoszczy;
- datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, które zostało zaplanowane na dzień 25
kwietnia 2020 r. w Wałczu podczas II Pucharu Polski;
- zmiany w Pionie Sportowym związane z zakończeniem pracy w PZKaj. J. Andziaka i przyjęciem
nowego pracownika bura K. Nowackiej;
- zasady przetargów i konkursu ofert na zakup biletów lotniczych, odżywek i suplementów diety,
transportu zawodników i sprzętu na zgrupowania oraz zakup odzieży sportowej dla kadry narodowej;
- działania w sprawie budowy toru slalomowego w Ścinawie w woj. dolnośląskim;
- uporządkowanie spraw związanych z używaniem prawidłowego logotypu PZKaj.;
- w imieniu prezesa PKOl wręczono wiceprezesowi Z. Szubskiemu srebrny medal za zasługi dla
polskiego ruchu olimpijskiego.
Na tym zebranie zostało zakończone.

