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29.08.2011 w Centralnym Ośrodka Sportu w Warszawie na Torwarze odbyło się zebranie Zarządu 
Polskiego Związku Kajakowego.  Uczestniczyło 16 Członków Zarządu oraz  4 gości. Obrady prowadził  
Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich zebrań Prezydium 
(21.06.2011) i Zarządu (19.07.2011) przystąpiono do realizacji 21 punków porządku zebrania.   
Omówiono sprawozdanie i ocenę startu z ME w maratonie  
w Saint Jean de Losne (20-24.07.2011).  Zarząd PZKaj. ocenił występ polskiej ekipy za bardzo dobry.  
Cztery medale zdobyte przez reprezentacje zostały uznane za wynik dobrze rokujący na 
nadchodzących MŚ w Singapurze. Również występ polskiej ekipy podczas MŚ Juniorów  
w Brandenburgu (29-31.08.2011) uznano za pozytywny, ze wskazaniem jednak na zbyt małą liczbę 
medali.  
Kolejnym istotnym punktem zebranie była ocena startu na MŚ Seniorów  w Szeged (18-21.08.2011), 
które były  okazją do zdobycia kwalifikacji olimpijskich. Członkowie Zarządu, obecni  
w Szeged, podsumowali całokształt zawodów, pracę trenerów oraz start zawodników , dokonując 
oceny zdobytych 9 medali i zakwalifikowania 5 zawodników do IO w Londynie. Uczestniczący  
w zawodach stwierdzili że mimo kilku wpadek organizatorów impreza była bardzo dobrze 
przygotowana medialnie, a występ reprezentacji pod kątem ilości zdobytych medali  za dobry.  
W podsumowaniu Zarząd PZKaj. ocenił występ kajakarzy w K-1 na 200 i 500m za bardzo dobry, kadry 
kobiet za dobry, natomiast kadry kajakarzy i kanadyjkarzy za niedostateczny. W konsekwencji  
w związku ze słabymi wynikami na dystansach olimpijskich uchwałą Zarządu PZKaj. zostali odwołani 
dotychczasowi trenerzy główni kadry narodowej kajakarzy i kanadyjkarzy – Robert Włodarczyk  
i Stanisław Rybakowski. Zarząd powierzył opiekę nad kadrą sprinterów-kajakarzy /dystans 200m/ 
Mariuszowi Słowińskiemu a dystans 1000m Michałowi Brzuchalskiemu. Rafała Rogozieckiego 
zatwierdzono jako  odpowiedzialnego za szkolenie kanadyjkarzy. Nominacje nowych prowadzących 
kadrę musza zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zarząd nagrodził  
zawodników i trenerów,   premiami z dochodów pozyskanych od sponsorów  za wyniki sportowe w 
łącznej kwocie 82 tys. zł.  
Zarząd nie zapomniał także o zawodnikach niepełnosprawnych, którzy zdobyli 2 medale. W ich 
sprawie zostaną złożone wnioski o nagrody z MSiT.  Prezes  PZKaj. przypomniał, że dzięki staraniom 
Związku, już wkrótce w Poznaniu oprócz kwalifikacji olimpijskiej w dniach 15 -16.05.2012r. odbędą się 
MŚ w parakajakarstwie w trakcie zawodów o Puchar Świata w terminie 18 -20.05.2012r. 
Następnie Zarząd po burzliwej dyskusji wywołanej  sprzecznymi informacjami otrzymanymi od trenera 
kadry slalomu Janusza Żyłki Żebrackiego a także przedstawicieli Komisji Slalomu podjął uchwałę,  
zatwierdzającą skład reprezentacji na MŚ w slalomie w Bratysławie  w oparciu o wniosek trenera, w 
liczbie 14 zawodników  w tym  5 na koszt klubów.  
Zatwierdzono również składy reprezentacji zgodnie z wnioskami trenerów na nadchodzące ME  
w kajak-polo w Madrycie (8-11.09.2011) oraz MŚ w maratonie w Singapurze (21-23.10.2011)  
W kolejnym punkcie zebrania Główna Księgowa Irena Gajewska przedstawiła informacje dot. realizacji 
budżetu w 2011r. Zarząd nie miał zastrzeżeń co do bieżącego stanu finansów Związku. 
Zaprezentowano także  informacje o proponowanych zmianach stypendialnych członków kadry 
narodowej od września 2011r. które zostały przyjęte przez zarząd jednogłośnie. Nie omówiono 
sprawozdań sędziowskich ze względu na brak wszystkich sprawozdań  a także nieobecność 
przewodniczącego Kolegium Sędziów. 
W sprawach różnych zatwierdzono  porządek oraz regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania, który odbędzie się 26-27.11.2011 w Warszawie oraz przyjęto SSI „Start” w Poznaniu  
w poczet członków zwyczajnych PZKaj. Taki krok pozwoli na lepszą koordynacje sportu osób 
niepełnosprawnych. Jednocześnie O/PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni został wykreślony z listy 
członków PZKaj. Zatwierdzona została także uchwała dot. stosowania Modelowych Reguł 
Antydopingowych, co związane było z wymaganiami WADA, która uznała, że nowa ustawa o sporcie 
nie określa w sposób wystarczający spraw antydopingowych. 
Na zakończanie zebrania Przewodniczący Kapituły Honorowej  Edward Serednicki przedstawił wnioski 
o nadanie odznaczeń honorowych i resortowych które zostały zatwierdzone przez Zarząd 
jednogłośnie. 


