Zebranie Zarządu PZKaj.
06.06.2012r. Warszawa
Dnia 6 czerwca 2012r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu PZKaj. Uczestniczyło w nim
10 Członków Zarządu oraz 5 gości. Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po
zatwierdzeniu protokołów z poprzednich zebrań - Prezydium (28.04.2012) oraz Zarządu
(27.03.2012) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Zebranie rozpoczęto od zapoznania się z projektem zaktualizowanych zasad polityki
rachunkowości. Główna Księgowa I. Gajewska omówiła zmiany zgodnie z wymogami MSiT.
Zarząd przyjął do wiadomości informację, a zatwierdzenie przełożono na kolejne zebranie po
zaopiniowaniu zasad polityki przez Ministerstwo.
Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw szkoleniowych. Zarząd ocenił ostatnie starty w II kwalifikacji europejskiej (16-17.05.br Poznań) oraz Pucharach Świata (18-20.05.br
Poznań i 25-27.05.br. Duisburg). Sekretarz Generalny T. Wróblewski podsumował występy
w kwalifikacjach na słabsze niż oczekiwano. Polska zdobyła tylko jedno dodatkowe miejsce –
C-2 1000m (T. Kaczor i M. Grzybowski). Na PŚ pochwalił szczególnie grupę kobiet.
Następnie omówiono występ grupy slalomu w ME w Augsburgu (29.04. 2012). Prezes PZKaj.
poinformował, że MSiT nie było zadowolone z wyników i negatywnie wypowiedziało się na
temat startu w zawodach. Uwagi dotyczyły przede wszystkim wyjazdu dodatkowych
zawodników, którzy pojechali na własny koszt oraz niesatysfakcjonujących założeń
wynikowych.
Start na MŚ niepełnosprawnych w Poznaniu oceniono za bardzo dobry – Polska ulokowała
się na IV miejscu wśród 30 uczestniczących krajów.
Poruszono również sprawę A. Jezierskiego. Zarząd jeszcze raz podkreślił, że w żaden sposób
nie utrudnił zawodnikowi walki o miejsce w reprezentacji. A. Jezierski po RES sam
zrezygnował nie podając powodów.
W dalszej kolejności jednogłośnie zatwierdzono składy sprintu na ME Seniorów (22-24.06.br.
Zagrzeb) oraz MŚ Juniorów (10-15.07.br Wausau). Przyjęto również projekt składu na MEJ
i U-23 (12-15.07.2012 Montemor-o-Velho). Zdecydowano, że ostateczny skład zostanie
zatwierdzony po REJ w Bydgoszczy.
Prezes PZKaj. przedstawił i omówił wstępny skład reprezentacji na IO w Londynie. Prezes
PZKaj. poinformował, że jego oficjalnie prezentowane stanowisko to zdobycie na IO
w Londynie 4 medali olimpijskich z tego min. 1 złoty. Dodał, że za przygotowanie i uzyskane
wyniki wpierw odpowiadają trenerzy a następnie Zarząd Związku, który zapewnił najlepsze
z możliwych warunki do szkolenia kadry olimpijskiej.
Rozpatrzono
wniosek
o
rozszerzenie
grupy
parakajakarzy
na
MPS
w Poznaniu o zawodników z zagranicy. Wniosek został jednogłośnie zatwierdzony.
W przypadku wniosku WKS Zawisza Bydgoszcz dot. ekwiwalentu za zawodniczkę A. Kordas
został on odrzucony jako bezpodstawny ze względu na to, że żadne pismo dot. zmian
klubowych zawodniczki nie wpłynęło do Komisji Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZKaj.
Sekretarz Generalny przedstawił wyniki kontroli Komisji Inwentaryzacyjnej w magazynie
w COS Wałczu. Podkreślił najważniejsze sprawy do wyjaśnienia, tj. nadwyżka sprzętu,
prywatne kajaki w magazynie oraz nieoznaczony sprzęt. Dodał, że tegoroczna akcja
przekazywania sprzętu przebiegła pomyślnie i została już zakończona
Prezes PZKaj. omówił sprawy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Ustalono, że
odbędzie się w terminie 27/28.10.2012r, a do celów organizacji powołano specjalną komisję
w składzie: Z. Kudlik (Przewodniczący), W. Birecki, T. Wróblewski, P. Markiewicz i R. Piszcz.

Prezes Honorowy E. Serednicki przedstawił informację o odznaczeniach i medalach na
Zebranie, dodając, że wnioski będą przyjmowane tylko do końca lipca.
W sprawach różnych poruszono tematy: dofinansowanie w ramach programu MSiT ”Sport
wszystkich Dzieci”, podział miejsc na OOM na podstawie w REJ oraz dołączono Bartosza
Łęgosza (LKK Drzewica) do składu kadry narodowej w slalomie. Wśród wnisoków
dotyczących kajak polo przyjęto korektę składu kadry, zatwierdzono przekazanie
nieużywanego sprzętu z magazynu w Krakowie zgodnie z wnioskiem Komisji Kajak polo oraz
powołano P. Kalinowskiego na stanowisko trenera współpracującego z kadrą narodową
mężczyzn.
Na koniec poruszono kwestię bieżącej sytuacji w parakajakarstwie. Prezes PZKaj. oraz
p. W. Birecki omówili aktualne problemy tej grupy. Ustalono, że w trybie pilnym zostanie
zorganizowanie spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych w celu wyjaśnienia
wątpliwości związanych z SSI Start w Poznaniu oraz zasad kwalifikacji do kadry.
Po tym zebranie zostało zakończone.

