
Zebranie Zarządu 07.12.2013 Wałcz 

 

Dnia 7 grudnia br. w Wałczu odbyło się ostatnie w 2013r. zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu 

uczestniczyło 10 Członków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 

Obrady prowadził Prezes J. Bejnarowicz. 

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (27.09.2013r.) przystąpiono do 

realizacji porządku obrad. 

Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia zaktualizowanego preliminarza przychodów i wydatków, który 

omówiła Gł.Księgowa – p. I.Gajewska. Prezes poinformował, że do końca roku wszystkie akcje 

szkoleniowe są zabezpieczone, a ostatnia zamyka się 22.12.br. Dodał, że budżet na przyszły rok jest w 

trakcie opracowywania i tworzony jest na podstawie wniosków od trenerów.  

Kolejny punkt dotyczył omówienia propozycji zmian w Statucie PZKaj. Zaproszony prawnik –  

p. M.Radziewski omówił projekt nowego Statutu, wyjaśniając wszystkie wątpliwości oraz 

odpowiadając na pytania. Poinformował, że celem proponowanych zmian jest dopracowanie 

aktualnego Statutu ze względu na zaistniałe problemy w praktyce oraz pewne niedoprecyzowania. 

Główne tematy dyskusji dotyczyły stażu kandydackiego, definicji współzawodnictwa sportowego, 

przydziału głosów dla delegatów oraz  uprawnień Członków Zarządu.   

Omówiono propozycję podziału sprzętu sportowego. Prezes poinformował, że do rozdziału jest  

8 łódek i, jeżeli uda sie pozyskać dodatkowe środki, zostanie zakupionych jeszcze 50 szt. kajaków typu 

mini-kajak. Ustalono, że sprzęt zostanie rozdysponowany po ewentualnym zakupie dodatkowych 

kajaków. 

Kolejne sprawy dotyczyły wniosku TST Kogeneracja Wrocław o rozszerzenie MP Młodzików  

o konkurencję C-1 młodziczek, który został pozytywnie rozpatrzony, oraz zatwierdzenia zmian  

w Regulaminie Rady Trenerów. Zatwierdzono również listę osób do przyznania odznak honorowych  

z zastrzeżeniem, że kolejne odznaki będą przyznawane jedynie z okazji jubileuszu, a wniosek musi być 

złożony przez OZKaj. lub Zarząd. Prezes PZKaj. przedstawił propozycję zatrudnienia dziennikarza do 

pisania artykułów na stronie. Kandydatura została jednogłośnie przyjęta. Rozpatrzono wniosek AZS 

Politechniki Poznańskiej o przyjęcie w poczet członków PZKaj. w miejsce zlikwidowanego KS 

BUDOWLANI. Ustalono, że AZS musi przysłać  komplet dokumentów rejestracyjnych. Przewodniczący 

Kolegium Sędziów W.Birecki przedstawił wniosek o nadanie klasy związkowej sędziemu J.Nieciowi. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Prezes PZKaj. omówił sprawy związane z World Games 2017. Powiadomił o spotkaniu, które odbyło 

się  20.11.br. we Wrocławiu. Poinformował, że Prezydent Miasta nie uczestniczył w spotkaniu i było 

ono jedynie krótką prezentacją dyscyplin. Ponadto, nie wiadomo czy maraton  znajdzie się programie 

WG 2017. 

W dalszej części zebrania Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Kierownika Wyszkolenia J.Andziaka  

w sprawie błędnie złożonych wniosków stypendialnych oraz zatwierdził projekt punktacji na 

konsultację młodzików juniorów młodszych i juniorów. Ustalono, że ostateczna wersja zostanie 

przyjęta po dodatkowych konsultacjach z Wiceprezes K. Głażewską oraz trenerem R. Włodarczykiem. 

W związku z deregulacją Kierownik Wyszkolenia zaproponował program przygotowania kadr 

trenerskich. W celu szczegółowego opracowania zasad deregulacji powołano Komisje w składzie:  

Z. Kudlik, K.Głażewska oraz A.Dziura. 

W sprawach różnych Prezes PZKaj. powiadomił o planach zakupu mikrobusu oraz samochodu typu 

combi do jazdy służbowej po Warszawie pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków. 

Propozycja została przyjęta. Ponadto, w związku z zakupem strojów ze środków pochodzących od 

Totalizatora Sportowego, poruszono temat wykorzystywania wizerunku zawodnika do reklam. 

Podjęto uchwałę upoważniającą Fundację do reprezentacji PZKaj. w zawieraniu umów ze sponsorami 

w celu wykorzystywania wizerunku zawodników kadry. 

 

Omówiono projekt kalendarza imprez na 2014r.  i zatwierdzono organizatorów zawodów: 

- slalom: MPS – KKK Kraków, Mł.MP i MP Młodzików– LKK Drzewica, MPJ i OOM – LUKS KWISA Leśna;  

- zjazd:  MPSiJ – KS PIENINY Szczawnica; 

- sprint: MPS-RES oraz MP w parakajakarstwie – WZKaj. Poznań, Mł.MP i MP Młodzików – KPZKaj. 

Bydgoszcz, MPJ i OOM – KPZKaj, Bydgoszcz, Długodystansowe MP – KS ADMIRA Gorzów Wlkp.; 

- Maraton: Międzynarodowe MP – OZKaj. Opole; 

- Kajak polo: MPS i MPJiJMł.– UKS SET Kaniów, MP Weteranów LUKS KWISA Leśna; 



- smocze łodzie: Zimowe Międzybnarodowe MP – WZKaj. Poznań, MP – KPZKaj. Bydgoszcz 

- Freestyle: MP – KKK Kraków. 

 

Na koniec Zarząd zapoznał się z wnioskami z wojewódzkich federacji sportu dot. obsługi kadry 

narodowej juniorów B. Zdecydowano, że decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu informacji o 

wysokości dofinansowania z MSiT oraz listy zawodników do szkolenia, które opracowuje trener 

R.Włodarczyk. 

Wybrano kandydatów do konkursów organizowanych przez PKOl. Do konkursu Nadziei Olimpijskich 

im E.Pietrasika nominowano osadę W.Słomiński/M.Kamiński, a do Honorowej Nagrody Sportowej 

PKOl im. P.Nurowskiego w kategorii sportowiec roku - M.Walczykiewicz, drużyna roku - 

K.Naja/B.Mikołajczyk, trener roku - T.Kryk. Pozostałe sprawy różne dotyczyły zatwierdzenia listy 

sprzętu do likwidacji  oraz aktualizacji regulaminu wynagradzania. 

Na koniec Prezes PZKaj. poinformował o wyborze przez Komisję Konkursową J.Miczka na stanowisko 

trenera koordynatora slalomu. Na tym zebranie zostało zakończone. 

 


