
STRESZCZENIE ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ. 18.12.2015 WARSZAWA 

Dnia 18 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 10 
Członków Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef 
Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (26.09.2015r.) 
przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
Na początku zatwierdzono aktualizację preliminarza na 2015 rok oraz omówiono uchwałę dotyczącą 
podziału środków pozyskiwanych przez Związek, którą przekazano do zaopiniowania przez prawnika i 
dalszego dopracowania. Powołano również Komisję Likwidacyjną, która ma za zadanie przygotować 
listę sprzętu, który stracił wartość i powinien być zdjęty z ewidencji środków trwałych. 
 
W dalszej części omówiono wnioski po kursokonferencji szkoleniowej w sprincie i slalomie, które 
odbyły się w listopadzie br. W sprawach sprintu swoje uwagi przedstawiła Wiceprezes K. Głażewska, 
która zwróciła uwagę m.in. na potrzebę zatrudnienia nauczyciela na zgrupowania Kadry Juniorów, 
zmianę programu MP, nieobecność trenera U.Parfenovicha na kursokonferencji, starty C-4 na MŚ i 
ME, zmiany w I RES na 1000 i 500m, potrzebę elektronicznej systemu zgłoszeń, zmian i badań, 
zwrócenie uwagi organizatorom regat by dobrze przygotowali tor oraz termin przyszłorocznej 
kursokonferencji. Swoje uwagi wniósł również Przewodniczący Kolegium Sędziów W. Birecki. 
Zaproponował powrót do czytania nazwisk zawodników podczas procedury startowej, utworzenie 
elektronicznej bazy danych zawodników, zmianę sposobu pomiaru czasu, realizowanie wyścigów 
długodystansowych na zasadzie 1 okrążenia o długości 2 km i 3 okrążeń po 1 km, pozyskanie 
dodatkowego dofinansowania na działalność sędziów, położenie większego nacisku na edukację 
poprzez rozpowszechnianie Regulaminu wyścigów w uproszczonej formie dla dzieci oraz 
wprowadzenia rejestracji wideo w czasie regat. Kursokonferencję slalomu omówił Wiceprezes Z. 
Kudlik, oceniając ją bardzo wysoko pod względem organizacyjnym i merytorycznym. 
 
Następnie wybrano organizatorów regat i zatwierdzono kalendarz imprez sportowych na 2016 r. 
Slalom:  Młodzieżowe MP –LKK Drzewica, MP Juniorów i OOM –LUKS Kwisa Leśna. Zjazd: MPSiJ – 
LUKS Kwisa Leśna.  Kajak polo: MP Seniorów – UKS Set Kaniów, MPJ – UKS Set Kaniów. Sprint: MP 
Seniorów – Poznań, Młodzieżowe MP i MP Młodzików -  Bydgoszcz, OOM  - Poznań. MP we 
freestyle’u zostały przyznane dla KKK Kraków. Rozpatrzono również wniosek SMW Drako o 
organizację MP Weteranów w sprincie. Ustalono, że impreza zostanie przyznana pod warunkiem, że 
klub przyjmie członkostwo w PZKaj. Zarząd podjął również uchwałę zatwierdzającą kwotę licencji 
upoważniającej do wpisania innych imprez międzynarodowych /komercyjnych do kalendarza PZkaj.   
w wysokości 5 tys. zł/ kwota może być negocjowana/. 
 
W kolejnej części zebrania zatwierdzono regulaminy Sportowe: Normy zdobywania klas sportowych, 
Regulamin powoływania do kadry Narodowej wraz załącznikiem – Zasadami kwalifikacji do rezerwy 
KN, Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski Juniorów w sprincie, Regulamin dla zawodów 
kwalifikacyjnych do reprezentacji narodowej w sprincie oraz aktualizację Zasad kwalifikacji do IO Rio 
w slalomie. 
 
Pozytywnie rozpatrzono wnioski koordynatora parakajakarstwa M.Starczewskiego w sprawie 
wpisania do kalendarza imprez: I kwalifikacji do KN, II kwalifikacji do KN, zawodów kwalifikacyjnych 
do IP, Igrzysk Paraolimpijskich, MPP oraz zatwierdzono Regulamin powoływania KN i reprezentacji w 
parakajakarstwie na 2016 r. Zarząd wyraził również zgodę na uzyskanie członkostwa PZKaj. w Polskim 
Komitecie Paraolimpijskim. 
 
Wśród innych spraw poruszono m.in. temat utworzenia SMS Gorzów Wlkp., na co Zarząd wyraził 
zgodę, z rejestru członków PZKaj. wykreślono SKS „Paprocany” Tychy, TG „Sokół” Sieradz, CWKS 
„Resovia” Rzeszów oraz Olsztyński Klub Smoka. Podjęto również uchwały dotyczące przyznania 



pomocy finansowej dla zawodnika R. Rosolskiego pod warunkiem posiadania środków oraz dotyczącą 
zatrudnienia J. Grąbczewskiego na stanowisku trenera współpracującego. Podjęta została również 
uchwała w sprawie obciążenia zawodnika opłatą za wydanie decyzji o przyznaniu stypendium.  
Ze względu na brak środków Zarząd PZKaj. odrzucił wnioski KKK o dofinansowanie Krakowskich 
Slalomów, wniosek D. Popieli o sfinansowanie zgrupowania w Emiratach Arabskich oraz prośbę KKW 
1929 o wsparcie finansowej dla zawodniczki A. Włosik. 
Na koniec zatwierdzono Regulamin sędziowania na imprezach sportu powszechnego przedstawiony 
przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów  W. Bireckiego. 
Na tym zebranie zakończono.  
 
 
 
 
 
 


