STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 10.12.2016 WARSZAWA
Dnia 10 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, Zebranie Zarządu PZKaj.
W zebraniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście.
Obrady prowadził Prezes PZKaj. Tadeusz Wróblewski.
Prezes PZKaj. przedstawił propozycję ukonstytuowania się Zarządu. Zaproponował, aby nowy Zarząd
pracował w bardzo mocnym układzie wiceprezesów. Jeżeli taki układ się nie sprawdzi, to po roku
będzie można wprowadzić korektę nadanych funkcji. Propozycja została przyjęta jednogłośnie
i zarząd ukonstytuował się następująco:
Tomasz Kosiak - Wiceprezes ds. klasyfikacji, licencji i zmiany barw klubowych
Zdzisław Szubski - Wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych kajakarstwa klasycznego
Zbigniew Kudlik - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Wacław Birecki - Wiceprezes ds. sędziowskich, nadzór nad komisją dyscyplinarną
Uta Kühn - Wiceprezes ds. kajakarstwa dla wszystkich
Waldemar Rogulski - Wiceprezes ds. kajakarstwa młodzieżowego i szkół sportowych
Bogusław Popiela - Wiceprezes ds. kajakarstwa slalomowego
Leszek Nowacki - Członek
Jacek Sztuba - Członek
Wiesław Rakowski - Członek
Kolejnym punktem była informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący
komisji – Andrzej Kozicz- przedstawił funkcje poszczególnych członków: Ryszard Oborski został
mianowany sekretarzem a Lesław Duma pozostał członkiem komisji. A.Kozicz objął funkcję w komisji
po raz czwarty i przypomniał, że zadaniem Komisji Rewizyjnej jest pomoc Związkowi i opiniowanie.
W sprawach różnych omówiono między innymi:
- trudną sytuację w grupach szkoleniowych. Poza grupą kobiet, która nadal pracuje i ma plan
działania, właściwie szkolenia nie ma i są sprawy, które nie mogą czekać. Prezes PZKaj. T.Wróblewski
zwrócił uwagę, że należy podjąć mądrą decyzję w obsadzeniu stanowisk trenerskich grup kajakarzy,
kanadyjkarzy, grupy kanadyjkarek oraz slalomu., dlatego zaproponował przesunięcie terminu
składania aplikacji trenerskich, do dnia 22 grudnia br. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia Prezes PZKaj. T.Wróblewski podkreślił, w kontekście zakończonego
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, że w żadnym Związku nie ma tylu delegatów,
co w PZKaj. i w przyszłości należałoby te sprawy, poprzez nowelizację statutu, również uregulować.
Omówiono naganne zachowanie trenera kadry kobiet podczas wystąpienia na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Członków PZKaj., jednocześnie Prezes T.Wróblewski zapewnił, że plany
zawodowe nie ulegną podziałowi i trener dalej będzie mógł realizować plan szkoleniowy.
Kolejną sprawą było zaproponowanie przez Prezesa PZKaj. T.Wróblewskiego, powołanie Rady
Trenerów, która miałaby być organem wnioskująco-opiniującym i poprosił Zarząd o jak najszybsze
przedstawienie propozycji jej składu. Wiceprezes Z.Kudlik zauważył, że należy dokładnie wszystko
przemyśleć, bez pośpiechu, z czym zebrani się zgodzili.
Na tym zebranie zostało zakończone.

