Zebranie Zarządu 02.09.2014 Warszawa
Dnia 2 września br. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyło
9 członków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził
Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
(18.06.2014r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia aktualizacji preliminarza na 2014r. Główna Księgowa – Pani
I. Gajewska omówiła zmiany, które zaszły od poprzedniego zebrania tj. podpisanie umów na 2 nowe
zadania, zmianę wysokości pozycji KTiR oraz nieprzewidzianych wydatków. Prezes PZKaj.
poinformował o planowanym terminie podpisania umowy ze sponsorem, dodając że kwota
dofinansowania zależy od wyceny wartości promocyjnej PZKaj., która zostanie przeprowadzona na
jesieni. Poinformował, że cześć pieniędzy od sponsorów została już przeznaczona na zakup sprzętu,
natomiast cały sprzęt zostanie rozdysponowany na konsultacji jesiennej.
Kolejny punkt obrad dotyczył oceny zakończonych zawodów. Członkowie zarządu PZKaj. omówili
Mistrzostwa Europy i Świata w sprincie i slalomie. Ocenili organizację ME jako słabą, a wyniki jako
niezadowalające, poruszyli także temat kierowników ekip. W przypadku MŚJ i U23 pochwalili dobre
wyniki zdobyte na dystansach olimpijskich, natomiast wyniki z MŚS uznali za niesatysfakcjonujące w
grupie mężczyzn. Poinformowali również problemach w współpracy z trenerem i fizjoterapeutą
kadry kajakarzy.
Akademickie MŚ omówił Wiceprezes T. Wróblewski, oceniając wyniki jako zadowalające.
Poinformował jednak o nagannym zachowaniu zawodników po zakończeniu zawodów i podczas
powrotu do kraju - szczególnie zawodników grupy kajakowej. Kwestie ukarania zawodników
pozostawiono Zarządom klubów macierzystych.
Jednocześnie powołano Zespół ds. uporządkowania pracy trenerów i zdyscyplinowania kadry
kajakarzy w składzie: J.Bejnarowicz, T.Wróblewski i G.Kotowicz.
W dalszej części omówiono udział polskiej reprezentacji w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich,
gdzie reprezentacja polskich kajakarzy nie zdobyła medali. MEJiU23 w slalomie i ME we freestyle’u.
Wiceprezes Z.Kudlik posumował, że grupa juniorów w slalomie dobrze rokuje, natomiast U.Kuhn
zauważyła, że wyniki we freestyle’u są coraz lepsze i warto zainwestować w dalsze szkolnie.
MŚ w Smoczych Łodziach omówił Prezes PZKaj. Podsumował, że organizacja była na najwyższym
poziomie, co potwierdzają opinie uczestników. Dodał, że sama impreza jest bardzo kosztowna i
więcej nie będzie rekomendacji na organizację takich zawodów w Polsce. Do 2016r. nie są już
planowane żadne imprezy międzynarodowe w Poznaniu. Zarząd zatwierdził składy na MŚS w slalomie
i MŚ w kajak polo.
Prezes PZKaj. omówił status parakajakarstwa w Polsce. Ocenił, że system klasyfikacji nie działa
prawidłowo, a zawodnicy nie szkolą się w dystansach olimpijskich. Dodał, że do czasu zatwierdzenia
nowego systemu klasyfikacji nie ma możliwości zmian w tym systemie. Powiadomił, że planowane
jest spotkanie z trenerami parakajakarstwa w celu omówienia programu współpracy. Poruszono
temat J. Tokarza na MŚ w Moskwie. Prezes PZKaj. poinformował, że zgodnie z przepisami ICF
zawodnik musi bezwzględnie podporządkować się decyzji klasyfikatorów, nawet jeżeli miałoby to być
przed samym startem.
W dalszej części zebrania Prezes PZKaj. zaproponował zorganizowanie Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Statutowego w Warszawie do połowy grudnia. Zebranie będzie 1-dniowe (niedziela),
natomiast dzień wcześniej (sobota) odbędzie się zebranie Zarządu oraz spotkanie z prezesami
okręgów, osobami współpracującymi i trenerami. Propozycja została przyjęta.
Omówiono projekt nowego Statutu. W związku z uwagami członków Zarządu postanowiono
przedłużyć termin składania propozycji zmian do projektu do 16.09.br. i następnie zorganizowanie
spotkania z prawnikiem w celu omówienia propozycji.
Po weryfikacji listy członków PZKaj. podjęto uchwałę o wykreśleniu: PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia
Góra, O /Regionalny PTTK „Wiadrus” Wrocław, Bolesławiecko – Lwówecki KS BoLwater, UKS
„Debeściaki” Świecie, UKS” Jedynka” Sieradz, TKKF ”Carlina” Rabka Zdrój, KKG „Retendo” Kraków,
UKS „Frajda” Augustów, O/Zakładowy PTTK Stoczni – Gdynia, UKS Canoe – Kobylnica

Wiceprezes T.Wróblewski zaproponował uzupełnienie treści umowy stypendialnej dotyczącej m.in.
zapisu o systematycznym, zdyscyplinowanym i aktywnym uczestnictwie w treningach i innych
zajęciach programowych, prowadzenia sportowego trybu życia oraz bezwzględnego przestrzegania
Kodeksu i Przepisu Antydopingowych. Omówił również podjęte orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w
sprawie zawodnika K.Klimcy z karą zasadnicza upomnienia i ogłoszenia orzeczenia na stronie
internetowej.
Prezes PZKaj. poinformował o przygotowaniach do kongresu ICF. Aktualnie zgłoszonych jest 28
krajów i ok. 50 delegatów. Zaproponował następujący skład polskiej delegacji: J.Bejnarowicz,
Markiewicz, Z.Kudlik. Propozycja została jednogłośnie przyjęta.

W sprawach różnych p.U.Kuhn przedstawiła aktualizację załącznika nr 1 do Regulaminu zawodów
freestyle’u. Aktualizacja została przekazana do zaopiniowania Kolegium Sędziów. Na wniosek
W. Bireckiego zatwierdzono Regulamin Smoczych Łodzi. Poruszono również temat odżywek dla SMS
Walcz. Zdecydowano, że szkoła przygotuje wniosek na konkretny preparat do zatwierdzenia przez
lekarza kadry. Prezes PZKaj. poinformował o bezpodstawnym pobraniu odszkodowania za sprzęt
przez zawodnika slalomu. Sprawa została przekazana Komisji Dyscyplinarnej do dalszych wyjaśnień.
W sprawach sprzętowych ustalono, że termin rozdziału sprzętu odbędzie się podczas konsultacji
jesiennej juniorów. Po ponownym zapoznaniu się z wnioskiem KS AMBER o zmianę członkowstwa,
sprawę postanowiono przegłosować na kolejnym zebraniu zarządu. Na koniec zatwierdzono zakup
pucharów na zakończeniu Pucharu Polski w slalomie.
Na tym zebranie zostało zakończone.

