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 28.04.2012 w Wałczu odbyło się zebranie Prezydium. Uczestniczyło   

11 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes Józef Bejnarowicz. 

Zatwierdzono protokół z  zebrania Zarządu (12.09.br. Warszawa) oraz zapoznano się ze 

stanem realizacji uchwał.  

 Prezes PZKaj. omówił przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 

(01.12.br.), poruszając kwestie tj. zwrot kosztów przejazdu, odznaczenia  

i przedłużenia obrad do 2 grudnia. Ustalono, że koszty przejazdu będą zwracane wszystkim 

delegatom w relacji TLK, a obrady zostaną przeprowadzone ciągu 1 dnia.  Prezes 

zaproponował, żeby w tym roku wyróżnić jedynie medalistki olimpijskie i ich trenera,  

a pozostałych działaczy w następnym roku podczas obchodów 85-lecia PZKaj. Wiceprezes  

Z. Kudlik przedstawił projekt Regulaminu i Porządku obrad, które po wprowadzeniu kilku 

uwag zostały zatwierdzone.   

Kolejny punkt dotyczył realizacji budżetu za 3 kwartały i zmian w planie finansowym. Prezes 

PZKaj wyjaśnił kwestie wpływów na działalność statutową, rozliczenia MŚ w Poznaniu oraz 

udziału własnego PZKaj.w imprezie. Wyjaśnił  wszystkie pozostałe wątpliwości  

i budżet został zaakceptowany. 

W dalszej części omówiono start na MŚ w maratonie (21-23.09.br. Rzym). Występ został 

oceniony jako słaby. Od strony organizacyjnej zawody pozostawiały dużo do życzenia - 

warunki do pływania były złe, ceremonia otwarcia nieudana, a zmiana godzin startu nastąpiła 

w ostatniej chwili. Zawody uznano za jedne z najgorszych w historii. 

W sprawach szkoleniowych przesunięto nowelizację Regulaminu reprezentowania oraz  

i przynależności barw klubowych oraz zatwierdzono  klasy sportowe za 2012 r. przygotowane 

przez Przewodniczącego Komisji T. Kosiaka. Zatwierdzenie Rankingu Klubów ze względu 

na brak wszystkich danych zostało przełożone na następne obrady Zarządu. Kwestię 

kalendarza imprez 2013 zaprezentował Szef Wyszkolenia W. Pawelec. Poinformował, że do 

rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze miejsce imprez mistrzowskich. Ustalono, że ostateczne 

terminy będą zatwierdzone po publikacji kalendarza europejskiego i po konferencji trenerów 

w Wałczu. 

W. Rogulski poruszył  problematykę  szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. 

Poinformował o problemie naboru do SMS, zmniejszonych środkach finansowych, a także 

dopasowaniu edukacji do potrzeb SMS. Sekretarz Generalny T. Wróblewski przedstawił 

punkt dot. nowelizacji Regulaminu Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj. oraz Instrukcji 

szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj. Poinformował, że wszystkie uwagi  

z poprzedniego zebrania Zarządu zostały uwzględnione. Regulamin oraz Instrukcja zostały 

przyjęte. Złożył wniosek o wykreślenie z listy członków zwyczajnych PZKaj. Klubu Sportów 

Wodnych i Rowerowych PEGAZ Wrocław  oraz przyjęcie w poczet członków zwyczajnych 

PZKaj. Towarzystwa Sportowo Turystycznego przy Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich 

Kogeneracja Wrocław. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

Prezes PZKaj   poinformował o przebiegu konsultacji w MSiT dot. oceny startu w IO. 

MSiT oceniło występ jako słaby. Pod względem punktów olimpijskich PZKaj. jest aktualnie 

najlepszym związkiem.  

W sprawach różnych Prezes PZKaj. zaproponował, żeby przekazać klubom wiosła – 1 lub 2 

szt.  w zależności od liczny zawodników w juniorach biorących udział w konsultacjach oraz 

zakup z dodatkowych pieniędzy 50 kajaków dziecięcych do nauki pływania. Wniósł także  

o przyznanie nagród ze środków własnych dla medalistek oraz dla trenera T. Kryka za wyniki 

na IO w Londynie. Wnioski zostały zaakceptowane.  



W sprawach międzynarodowych Prezes PZKaj. poinformował o złożeniu oferty organizacji 

Kongresu ICF w 2014r. we Wrocławiu lub Warszawie oraz planowanych imprezach 

międzynarodowych w 2016 i 2017r. w Polsce.  Powiadomił, że wraz z Wiceprezesem  

Z. Kudlikiem jedzie na spotkanie organizowane przez ECA dn. 02.11.br. w Paryżu. Spotkanie 

dotyczy programu sprintu i slalomu oraz przygotowania stanowiska Europy na kongres ICF  

w listopadzie br.  

Ostatnie uwagi dotyczyły Konferencji Sędziowskiej. Prezes PZKaj. zauważył, że na liście są 

osoby, które prawdopodobnie nie przyjadą oraz, że brak jest sędziów międzynarodowych w 

smoczych łodziach – mimo wcześniejszych uzgodnień.  

W sprawie Konferencji Trenerskiej nie było uwag i Prezydium zatwierdziło program. 

Ustalono, że Przewodniczący Rady Trenerów ustali miejsce w oparciu o koszty, a informację 

przekaże do biura PZKaj.  

Na koniec został przyjęty wniosek Rafała Krajewskiego dot. uzupełnienia Kadry Narodowej 

Juniorów i Kadetów w sprincie oraz zapoznano się informacja  o przyznanych stypendiach. 

Prezes PZKaj. zakończył zebranie. 

 

 

 

 


