STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 09.12.2016 WARSZAWA
Dnia 09 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyli
wszyscy Członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (15.10.2016r.)
przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na początku Kierownik Wyszkolenia przedstawił wersję kalendarza imprez na rok 2017, informując
o drobnych korektach. J.Andziak przedstawił kilka propozycji zmian terminów zawodów: 22-24.04
konsultacja szkoleniowa seniorów, 28-30.04 konsultacja szkoleniowa juniorów, 09-11.06
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 01-03.09 Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Mistrzostwa Polski
Prezes J.Bejnarowicz zaproponował wprowadzenie dwóch zmian w kalendarzu imprez. Pierwsza
dotyczy Krakowa i Mistrzostw Polski we freestyle’u po uzgodnieniu z organizatorem dokładnej daty,
druga – organizacji olimpiady młodzieży w Drzewicy. Kierownik Wyszkolenia poinformował
zebranych, że jeżeli chodzi o organizatorów imprez, to w tej kwestii nie ma żadnych zmian
w stosunku do ostatniego zebrania Zarządu, gdzie organizatorzy zostali zatwierdzeni.
Kolejnym punktem było podsumowanie przez Dyrektora Sportowego K.Broniewskiego, konferencji
metodyczno-szkoleniowej, która odbyła się w Bydgoszczy, w dniach 28-30.10.2016 r.
Dyrektor Sportowy podsumował 3 dni trwania konferencji, podczas których zaprezentowano 28
prezentacji, 10 wystąpień trenerów głównych i prowadzących, 17 wystąpień profesorów, doktorów
i magistrów, które miały wspomóc proces szkoleniowy trenerów. Zauważono, że pod koniec
konferencji powinny zostać wydawane certyfikaty uczestnictwa, które podnoszą rangę spotkania.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
W dalszej części spotkania W.Birecki omówił przebieg konferencji sędziowskiej, która była połączona
z wyborami do Kolegium Sędziów oraz kursokonferencją trenerską. W.Birecki poinformował, że
Kolegium pozostało niemal w niezmienionym składzie: M.Stanny reprezentuje kajakarstwo klasyczne
i maraton, A.Stanuch – slalom, J.Rzepka – smocze łodzie, M.Bugaj – kajak polo, E.Jaworska –
kajakarstwo dla wszystkich, U.Kühn – freestyle, osobą współpracującą ds.sędziów międzynarodowych
została I.Stebner. W.Birecki powiadomił zebranych, że ponownie został obdarzony zaufaniem i został
wybrany na przewodniczącego Kolegium Sędziów.
Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia składu Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich, który przedstawiła
U.Kühn, w osobach: U.Kühn – przewodnicząca, E.Jaworska – wiceprzewodnicząca, L.Drygalska –
członek ds.weryfikacji odznak, B.Kalinowska – członek ds.rozliczeń, T.Kowalczyk – członek
ds.środowiska akademickiego, I.Książek – członek ds.organizacyjnych, M.Raczyński – członek
ds.wizerunku, J.Świtek – członek ds.szkoleń instruktorów. U.Kühn poinformowała jednocześnie
zebranych, że został dopracowany regulamin dotyczący freestyle’u. Propozycja składu Komisji
Kajakarstwa dla Wszystkich oraz poprawek w regulaminie freestyle’u, zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Prezes J.Bejnarowicz przedstawił scenariusz, dotyczący przebiegu Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego. Poinformował zebranych, że
każdy uczestnik WZSW otrzyma zestaw zawierający, m.in. sprawozdanie z czterolecia działalności
Związku, kalendarze związkowe oraz notatniki i długopisy przygotowane przez Komisję Kajakarstwa
dla Wszystkich we współpracy z Polską Fundacją Kajakową. Podczas zebrania zostaną wręczone
odznaczenia państwowe oraz nagrody i medale okolicznościowe dla medalistek olimpijskich, a także
Mistrzów Świata w slalomie kajakowym.
Prezes J.Bejnarowicz i Wiceprezes T.Wróblewski, przedstawili propozycje imienne osób, które
weszłyby do składów komisji WZSW oraz osób przewodniczących Zgromadzeniu. Wiceprezes Z.Kudlik
zaproponował zmiany w regulaminie obrad, dotyczące zwiększenia liczby członków poszczególnych
komisji, co pozwoli na znaczne skrócenie procesu liczenia głosów na poszczególnych kandydatów na

prezesa, do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej. Propozycja została przyjęta
jednogłośnie.
Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła stan środków finansowych Związków w roku 2016. Nie
zgłoszono żadnych uwag i dokument został jednogłośnie przyjęty.
Sekretarz Generalny P.Markiewicz przedstawił informacje o przebiegu kongresu ICF, który odbył się
w Baku w dniach 22-27.11.2016 r. Poinformował zebranych, że podczas wielu dyskusji i debat,
najważniejsze zmiany dotyczyły Zarządu oraz egzekutywy, które badały m.in. propozycje ze strony
biura, dotyczącą rezygnacji z funkcji Skarbnika, które w ostateczności zostało utrzymane. Kolejna
zmiana dotyczyła 1., 2. i 3. wiceprezydenta na trzy równoważne stanowiska wiceprezydentów, w tym,
z godnie ze statutem, stanowisko wiceprezydenta przypadło jednej kobiecie. Następnie P.Markiewicz
przedstawił 14-osobową grupę przedstawicieli dyscyplin olimpijskich, w której znalazło się 5
przedstawicieli kontynentalnych, przedstawiciel komisji zawodniczej oraz Sekretarz Generalny.
W całości szeroki Zarząd ICF liczy 30 osób. Podjęto również zmiany dotyczące wydłużenia kadencji
Zarządu do 4 lat, czyli pełnego cyklu olimpijskiego. Prezes J.Bejnarowicz dodał, że zmiany dotyczące
liczby przedstawicieli oraz wydłużenia czasu trwania kadencji, zostały zmianami zgłoszonymi przez
Polski Związek Kajakowy. W systemie zarządczym Prezydium ICF będzie zbierało się co 3 miesiące
a Zarząd co 2 lata. Kolejną sprawą omawianą na kongresie, był program olimpijski na Tokio oraz
parytety. Zaproponowano, żeby w slalomie pojawiły się dwie męskie i dwie żeńskie konkurencje
indywidualne w K1 i C1; w sprincie pojawiła się propozycja C1 200m i C2 500m kobiet, na dystansie
200 m pozostałaby konkurencja K1 mężczyzn i kobiet, na 500m pozostałoby jak jest obecnie, czyli
jedynka, dwójka i czwórka kobieca oraz pełen program mężczyzn w K1, K2 i K4, a także w C1 i C2.
Propozycje te zostaną zatwierdzone w maju 2017 r. na kongresie MKOl. Sekretarz Generalny
poinformował zebranych, że uchwalono wiele ogólnych zmian dotyczących regulaminów oraz
budżetu. Tytułem uzupełnienia Wiceprezes Z.Kudlik poinformował, że szczegółowe zmiany dotyczące
przepisów technicznych slalomu pojawią się na stronie ICF. Wstępnie można powiedzieć, że wagi
łodzi zostały podniesione w dwóch kategoriach: C1 i K1, uściślono zasady zadawania pytań podczas
zawodów – w finale nie będzie ich można zadawać. W celu uatrakcyjnienia zawodów i wypełnienia
przerw między konkurencjami, dodano nową konkurencję, która polegałaby na wyścigu czterech
łodzi na trasie slalomu, ale wyścig odbywałby się między sześcioma bojami ustawionymi na trasie.
Podsumowując wyjazd, Prezes PZKaj. J.Bejnarowicz poinformował zebranych, że był to zjazd
szczególny ze względu na zmianę systemu zarządzania Federacją Światową, co zwiększy siłę
oddziaływania na interesujące Polskę zagadnienia. Udało się pozyskać w 2018 r dla Krakowa,
zorganizowanie Pucharu Świata Seniorów, w 2017 r. we Wrocławiu odbędą się duże zawody The
World Games i jest szansa jeszcze na pozyskanie Mistrzostw Europy organizowanych w Polsce. Na
chwilę obecną w Poznaniu, żeby zorganizować Mistrzostwa Europy, należałoby zmienić system
startowy i system pomiaru czasu. Prezes J.Bejnarowicz poinformował, że wstępne rozmowy
z Prezydentem Miasta zostały przeprowadzone i można wynająć sprzęt do pomiaru czasu z Niemiec.
Nowy Zarząd przeprowadzi na ten temat rozmowy z przewodniczącym komisji sprintu F.Garnerem.
Omówiono przebieg akcji szkoleniowych w IV kwartale w kajakarstwie klasycznym i slalomowym.
Dyrektor Sportowy K.Broniewski poinformował, że akcje odbyły się głównie na terenie kraju, ale było
też kilka zagranicznych zgrupowań klimatycznych. Odnosząc się do głosu ze środowiska, dotyczącego
szkolenia grup młodzieżowych, Polski Związek Kajakowy, przesunął środki z zaplanowanych akcji,
które wymuszałyby zwolnienia młodzieży z nauki, na dofinansowanie akcji odbywające się w klubach.
PZKaj. opracował założenia, które pozwoliły na przygotowanie takich akcji. Trenerzy mogli
zorganizować na terenie klubu, bądź miejsca zamieszkania.

W wolnych głosach i wnioskach zaproszonych gości, omówiono między innymi:
- nieporozumienia wśród delegatów, dotyczące liczby posiadanych głosów. Prezes J.Bejnarowicz
wyjaśnił zapis w statucie PZKaj., który gwarantuje dodatkowy głos każdemu klubowi posiadającemu
ważną licencję klubową. Członkowie nie rozróżniają kwestii płaconych składek członkowskich, które
licencjami klubowymi nie są. Licencję klubową trzeba dodatkowo wykupić. Na WZSW zgłosiło się
tylko trzech delegatów nie mających prawa głosu, którzy nie mają uregulowanych formalności
związanych z zapisami w swoich statutach, dotyczących działalności w kajakarstwie oraz rezygnacji
z bycia członkiem wspierającym. Prezes J.Bejnarowicz zasugerował, żeby nowy Zarząd rozpatrzył
podniesienie stawek za wydanie licencji sportowej, ponieważ MSiT wymusza na związkach kilku
procentowy wkład środków własnych w stosunku do otrzymanej dotacji, co na chwilę obecną
przekłada się nie na tysiące a na setki tysięcy złotych, dlatego podniesienie stawek za wydanie licencji
sportowych, jest koniecznością.
- wniosek członka Komisji Rewizyjnej A.Kozicza o podniesienie na WZSW uchwały, dotyczącej nadania
tytułu Członka Honorowego Polskiego Związku Kajakowego, wiceprezesowi A.Dziura za zasługi dla
PZKaj. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na zakończenie zebrania Prezes PZKaj. J.Bejnarowicz podziękował wszystkim członkom Zarządu za 4
lata pracy oraz Komisji Rewizyjnej za pracę dla polskich kajaków. Wyraził nadzieję, że dalej będą oni
działaczami, wspierającymi polskie kajakarstwo. Podsumował 4 lata działalności, jako dobrze
wykorzystany okres, który przyniósł sukcesy. Podkreślił, że na arenie międzynarodowej, Polski
Związek Kajakowy zajmuje znaczącą pozycję, a osiągnięcia wskazują jednocześnie na to, że złoty
medal Igrzysk Olimpijskich jest w zasięgu możliwości polskich sportowców. Złoty medal został
zdobyty w parakajakarstwie, którego historia w Polsce rozpoczęła się w Poznaniu na Mistrzostwach
Świata Seniorów w 2010 r. Parakajakarstwo jest dyscypliną, która na arenie międzynarodowej
zdobywa coraz silniejszą pozycję, jest sposobem na życie i pozwala uwierzyć zawodnikom
w pokonanie przeciwności i słabości w dążeniu do celu.

Na tym zebranie zostało zakończone.

