
Zebranie Prezydium 17.01.2012 
Warszawa 
 
 
 17.01.2012 w Warszawie odbyło się  Prezydium PZKaj.  Uczestniczyło w nim 9 członków Zarządu, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes – Józef 
Bejnarowicz.  
Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie poprawek do Statutu, zaproponowanych przez 
Departament Prawny MSiT. Prezydium po dyskusji jednogłośnie zgodziło się na dokonanie korekt. 
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie aktualnego stanu kalendarza imprez na 2012r., który 
został omówiony przez Kierownika Wyszkolenia – Witolda Pawelca. Członkowie Prezydium wnieśli 
niewielkie zmiany w terminach przeprowadzenia wybranych zawodów. Ustalono ostatecznie, że MP 
Seniorów odbędą się w dn. 17-19.08.br. w Poznaniu a OOM i MPJ w sprincie 19-22.07 br.  
w Bydgoszczy. Kalendarz uzupełniono także o 3. Puchar Polski w kajak-polo w dn. 18-19.08.br. 
w Warszawie.  
Sek. Generalny – Tadeusz Wróblewski poinformował o złożonych do MSiT ofertach, zaznaczając, że 
nie wiadomo kiedy będzie podjęta  decyzja w sprawie przyznania środków finansowych. Prezes PZKaj. 
dodał, że bieżące szkolenie może być realizowane tylko dzięki pieniądzom od sponsora. Brak 
funduszy na plan szkoleniowy znacząco ograniczyłoby możliwość zdobycia medali na IO w Londynie. 
Przedstawił również listę trenerów nagrodzonych przez MSiT za wyniki w 2011r., informując 
jednocześnie, że Związek nie miał wpływu na przyznane kwoty. 
Rozpatrzono propozycję kandydatur do konkursu organizowanego przez PKOl – „Trenerka Roku 
2012”. Jednogłośnie postanowiono zgłosić trenera Tomasza Kryka w kategorii „Nagroda dla trenera 
pracującego z kobietami- za osiągnięcia w danym roku”. 
Na wniosek klubu TKKF „Zgoda” w Zabrzu, został on skreślony z listy Członków Zwyczajnych PZKaj. 
Jednocześnie Prezydium wyraziło zgodę na przyjęcie nowego Członka Zwyczajnego – Zrzeszenia 
Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” z Zielonej Góry. 
Dalsza cześć zebrania dotyczyła spraw szkoleniowych. Przyjęte zostały „Zasady kwalifikacji do IO  
w slalomie”, „Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski Seniorów na ME, Mł. MŚ i Mł. ME i Puchary 
Świata” oraz „Regulamin kwalifikacji do reprezentacji Polski Seniorów w sprincie kajakowym”, a także 
podjęto uchwałę zatwierdzającą normy zdobywania klas sportowych w 2012r.  
Następnie rozpatrzono wniosek trenera kadry sprinterów – Mariusza Słowińskiego, który dotyczył 
zatrudnienia trenera asystenta w osobie Andrzeja Siemiona. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
z koniecznością  przedstawienia programu szkolenia i zasad współpracy trenera współpracującego.  
Poruszono temat podziału sprzętu. Prezes PZKaj. poinformował o zakupie i rozdysponowaniu sprzętu 
z pieniędzy przyznanych przez sponsora.  Zaproponował również kryteria przekazywania  sprzętu  
w użyczenie klubom. Według proponowanego klucza  pierwszeństwo w wyborze sprzętu będzie 
miało 20 najlepszych klubów z rankingu za 2011 r., pozostałe łódki zostaną przyznane zgodnie ze 
złożonymi wnioskami, a dla nowych klubów zostanie przekazanych 10 łodzi. Propozycja została 
zaakceptowana. 
Następnie  Sekretarz Generalny przedstawił plan pracy Zarządu i Prezydium na rok 2012, który został 
przyjęty bez większych uwag.  
Prezes PZKaj. omówił  stan przygotowań do MŚ w kajak –polo , MŚ niepełnosprawnych  oraz PŚ  
i kwalifikacji olimpijskiej, które odbędą się w Poznaniu.  
Na koniec poruszono sprawę podziału kajak-polo na strefy. Podział zaproponowany przez MSiT 
powoduje znaczną utratę punktów i zmniejszenie dofinansowania, co może bardzo zaszkodzić 
dyscyplinie. Postanowiono , że nowa propozycja zostanie przygotowana przez Komisję kajak-polo. 
Na tym zebranie zostało zakończone.  
 


