
Zebranie Zarządu 18.06.2014 Warszawa 
Dnia 18 czerwca 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 
(24.03.2014r.) 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. wysokość dotacji ze środków 
FRKF i środków budżetowych. Poinformowała również o złożonych wnioskach o dodatkowe środki. 
Prezes przedstawił wysokość dotacji z UM Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego na MŚ w Smoczych Łodziach. Poinformował, że organizacja zawodów jest bardzo 
kosztowna i nie ma jasnych zasad organizacji, dlatego imprezy Smoczych Łodzi powinna przejąć IDBF. 
Preliminarz został jednogłośnie zatwierdzony. 
 
Kolejny punkt obrad dotyczył projektu Statutu PZKaj. Prezes PZKaj. przypomniał, że projekt zawiera 
uwagi wniesione na Zarządzie w Wałczu w grudniu 2013r. Zaproponował rozesłanie projektu  
w Polskę oraz jego publikację na stronie internetowej Związku z terminem nadsyłania uwag do końca 
sierpnia. Zebrane uwagi zostaną omówione na specjalnym spotkaniu z prawnikiem. Przypomniał 
także, że termin nadsyłania dokumentów rejestrowych członków PZKaj. upływa 30.06 i po tym 
terminie będą wysłane jeszcze 2 wezwania w odstępie 2 tygodni. Na Zarządzie we wrześniu na 
podstawie zebranych dokumentów zostanie zaktualizowana lista członków PZKaj. oraz ustalony 
termin Walnego Zebrania. Propozycja ścieżki i  terminów działania została przyjęta jednogłośnie. 
 
Omówiono zakończone zawody międzynarodowe. Prezes PZKaj. poinformował, że dotychczas 
zdobyto 30 medali, ale najważniejsze są wyniki z MŚ Seniorów w slalomie i sprincie, gdyż na ich 
podstawie będzie przygotowany budżet dla Związków na kolejne dwa lata. Wśród problemów 
związanych z udziałem w zawodach wymienił m.in. zbyt dużą liczbę zawodników zgłaszanych na 
wyjazdy w slalomie i związany z tym chaos, jak również obniżanie standardów imprez i wysokie 
koszty udziału. W celu uporządkowania zgłoszeń w slalomie zostanie przygotowana informacja do 
klubów z procedurami naboru na kolejne PŚ. 
Następnie omówiono i zatwierdzono składy na MEJ&U23 w sprincie (Mantes-en-Yvelines), MES w 
sprincie (Brandenburg), MEJ&U23 w slalomie (Skopje). Ze względu na dobre wyniki reprezentacji 
maratonu w ME zdecydowano zgłosić ekipę również na MŚ, pod warunkiem znalezienia dodatkowych 
środków. 
 
W dalszej części zebrania zatwierdzono Regulaminy Komisji Dyscyplinarnej, Regulamin zakupu  
i dystrybucji sprzętu, ubiorów sportowych, treningowych dla członków reprezentacji Polski oraz osób 
współpracujących z PZKaj., a także załącznik do Regulaminu kajak polo.  
Przewodniczący Kolegium Sędziów, W. Birecki omówił sprawozdania sędziów głównych z regat 
centralnych, podkreślając konieczność utrzymania standardów organizacji regat. Rozpatrzono 
pozytywnie wniosek o akredytację kursów szkoleniowych na stopień instruktora sportu  
i trenera kajakarstwa organizowanych przez Kurs Sport A.Rynkiewicz.  
Kolejnym punktem obrad było wykreślenie z listy członków PZKaj. Małopolskiego Okręgowego 
Związku Kajakowego i Lubelskiego  Związku Kajakowego, przyjmując w ich miejsce Małopolski 
Związek Kajakowy i Lubelski-Podkarpacki Związek Kajakowy. 
 
Prezes PZKaj. omówił stan przygotowań do Kongresu ICF i  umowę z ICF.  
Prezes PZKaj. zaproponował zmianę struktury Zarządu PZKaj. powierzając  Panu T. Wróblewskiemu 
funkcje Wiceprezesa ds. współpracy z terenem, a Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmiany. 
 
W sprawach różnych Prezes PZKaj. zaproponował przekazanie każdemu trenerowi współpracującemu 
z PZKaj. po dresie reprezentacyjnym. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Omówiono pismo 
zawodnika K.Gondka o ujęcie go w składzie reprezentacji na Młodzieżowe ME w slalomie. Po 
zapoznaniu się ze sprawą, Zarząd podtrzymał decyzje trenera J.Miczka i pozostawił skład bez zmian.  
 
W sprawach sprzętowych zdecydowano, że sprzęt zostanie rozdysponowany na jesieni -  zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami. Na koniec podjęto uchwałę o powierzeniu T.Wróblewskiemu funkcji  
kierownika ekipy na Akademickie MŚ w Mińsku. 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


