Zebranie Zarządu PZKaj.
20.06.2013r. Warszawa
Dnia 20 czerwca 2013r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu PZKaj. Uczestniczyło
w nim 9 Członków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu
z poprzedniego zebrania Zarządu (22.02.2013r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Główna
Księgowa – I. Gajewska omówiła bilans oraz rachunek wyników, informując, że za rok 2012r.
Związek odnotował nadwyżkę przychodów nad kosztami. Prezes PZKaj. dodał, że wskazane
koszty ze środków własnych wynikają z niezbędnego udziału procentowego w stosunku do
środków Ministerstwa na rzecz szkolenia. Podkreślił, że przychody z tytułu sponsoringu
w przyszłych latach zmniejszą się, w związku z czym należy zacząć myśleć o oszczędnościach
i innych dodatkowych źródłach przychodów. Poinformował o rozmowach prowadzonych ze
sponsorami. Po krótkiej dyskusji zatwierdzono również preliminarz przychodów i wydatków
na 2013r.
Następnie omówiono zakończone zawody międzynarodowe: PŚ w sprincie, MES w sprincie
i slalomie, ME w maratonie, Puchary Europy w kajak polo. Prezes PZKaj. podsumował PŚ
w sprincie w Poznaniu, zwracając uwagę na problem z transmisją telewizyjną i zachowanie
zawodników. Ocenił zawody jako bardzo dobre, co zostało potwierdzone również przez ICF.
Wiceprezes A. Dziura pochwalił sportową postawę M. Grzybowskiego, który startował na
5 km. Zauważył, że zawodnicy nie chcą startować w nieolimpijskich dystansach. MES
w slalomie w Krakowie zostały podsumowane organizacyjnie przez członków Zarządu,
biorących udział w imprezie jako dość chaotyczną. Ponadto, wystąpiły poważne problemy
z kontrolą wody. Dodał, że podobne uwagi zostały zawarte w raporcie delegata technicznego
ICF. Podkreślił, że trzeba zadbać o najwyższy poziom organizacji, w innym przypadku niski
poziom będzie przypisywany wyłącznie PZKaj. i utrudni ubieganie sie o kolejne imprezy
międzynarodowe. T.Wróblewski poruszył sprawę komentarza w telewizji. Komentator nie
był obiektywny i przedstawiał Związek w złym świetle. Uznano, że Związek powinien mieć
wpływ na wybór rzetelnego komentatora. Na koniec zatwierdzono skład reprezentacji Polski
na MEJ i U-23, które odbędą się 27-29.06.2013 w Poznaniu.
W dalszej części zebranie po krótkiej dyskusji zatwierdzono normy zdobywania klas
sportowych, Regulamin powoływania do kadry narodowej i reprezentacji
w parakajakarstwie oraz zapowiedź II Międzynarodowych MP w parakajakarstwie.
Przewodnicząca Komisji Turystyki – U.Kuhn przedstawiła zaktualizowane zasady organizacji
kajakowych imprez turystycznych. Zarząd nie wniósł uwag i regulamin został zatwierdzony.
Kolejny punkt obrad dotyczył trenerów kadry juniorów. Do czasu Konsultacji Jesiennej
zatwierdzono następujących trenerów kadry juniorów w kajakarstwie klasycznym: I.Szpynda
– grupa kanadyjkarzy, R.Krajewski – grupa kajakarzy, M.Bohdziun – grupa kobiet. Trenerem
kadry juniorów w slalomie został B.Okręglak.
W poczet PZKaj. przyjęto 6 nowych klubów: Klub Kajakowy „JEZIORO” Tarnobrzeg,

Warszawski Klub Kajakowy, Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa, UKS „PROINTEGRACJA” Wolsztyn, UKS „Olimpijczyk” Kliniska Wielkie, UKS FAN SPORT Kraków.
Z rejestru członków wykreślono SWRiSW „GWAREK” Czechowice-Dziedzice.
Rozpatrzono wnioski o dofinansowanie kursu trenera II klasy. Ze względu na
niewystarczające środki wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ustalono jednak, że
w przyszłości zostanie utworzona specjalna rezerwa na dofinansowanie szkoleń.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej T.Wróblewski omówił działanie Komisji w I półroczu
2013r. Poruszył m.in. sprawy zawodników M.Wojtunika oraz P.Siemionowskiego, na których
zostały nałożone kadry dyscyplinarne. Przewodniczący Komisji Licencji, Klasyfikacji i Zmiany
Barw Klubowych T.Kosiak przedstawił aktualny stan licencji i poinformował o bieżących
pracach Komisji. Informacje zostały przyjęte bez uwag.
W sprawach różnych Zarząd zatwierdził dofinansowanie sportowych wakacji, przyznał pomoc
na leczenie M.Kłysa oraz zatwierdził skład i dofinansowanie reprezentacji na wyjazd MŚ we
Freestyle’u do USA. Pozytywnie rozpatrzył również wniosek N. Watkowskiego o zakup
kapoków oraz zabezpieczenie zgrupowania przed ME w kajak polo. Omówiono również
wniosek o konsultacji terminów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików kajak polo
z Komisją Kajak polo. Podjęto decyzję, że przed ustalaniem kalendarza imprez, będzie on
przesyłany do zaopiniowania przez Komisję KP. W związku z dobrymi wynikami zawodników
kadry Zarząd zaakceptował wniosek trenera J.Zyłki- Żebrackiego o wystąpienie do MSiT
o stypendia.
Zarząd nie przychylił się do wniosków KU Politechniki Opolskiej o zwolnienie z opłat za
przyjęcie zawodników UKS MOS Opole oraz o dopuszczenie poza konkursem zawodników
z Chile do MP seniorów w kajakarstwie klasycznym. W sprawie pisma z AZS AWF Gorzów
o przekazanie kajaków maratońskich ustalono, że decyzja dotycząca rozdziału sprzętu będzie
podjęta po MP w maratonie.
Na tym zebranie zostało zakończone.

