Streszczenie obrad Zarządu z dnia 22.02.2013 w Warszawie.
Dnia 22 lutego 2013 roku odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Związku Kajakowego.
W zebraniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji rewizyjnej
oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził początkowo Wiceprezes Grzegorz Kotowicz,
następnie prowadzenie przejął Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz który wrócił wraz
Sekretarzem Generalnym Piotrem Markiewiczem ze spotkania w Ministerstwie Sportu.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, a Protokół z ostatniego zebrania Zarządu został
zatwierdzony. Wyrażono zgodę na organizację imprezy przez Organizację Środowiskową
Akademickiego Związku Sportowego, lecz pod inną nazwą. Zarząd zaproponował dla tej
imprezy nazwę „ Międzynarodowy Zimowy Puchar Polski” Wykreślono ze składu członków
PZKaj. UKS „Delfin” Ślesin. Wnioski klubów o przekazanie sprzętu startowego dla
zawodniczek przekazano do Komisji Sprzętowej. Sprzęt będzie wydawany na konsultacji
wiosennej. Zarząd wyraził zgodę na ujęcie w programie MPS w sprincie wyścigu C-2 500 m
kobiet, pod warunkiem, że będzie to zgodne z regulaminem.
Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek o zmianę terminu MP w maratonie na 07-09.09.2013,
ze zwróceniem uwagi, aby w przyszłości zachowywać wszelkie terminy, ponieważ w wyniku
zmian tworzą się później różne problemy. Zarząd nie wyraził zgody na zmianę terminów
MPS i II RES na 21-23.06.2013 oraz MłMP na 12-14.07.2013 , natomiast zaaprobował
przeniesienie ich z Poznania do Bydgoszczy.
Następnie Główna Księgowa Pani Irena Gajewska zreferowała wszelkie informacje dotyczące
dotacji i dofinansowania oraz przyjęcia rozliczenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok
2013. Przedstawiony został także projekt budżetu na 2013 rok, który został zatwierdzony
jednogłośnie. Omawiano wniosek Szkół Mistrzostwa Sportowego dotyczący rozliczenia
zadania zleconego. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wszczęcie poszukiwania nowego
miejsca na nową siedzibę Polskiego Związku Kajakowego. Przychylono się do wniosku
członka poprzedniego zarządu dotycząca odsprzedania komputera za symboliczną kwotę 200
zł brutto. Nie wyrażono zgody na wniosek zawodnika dotyczący udostępnienia informacji
dotyczącej szczegółowego finansowania zadań gdyż jest to nie możliwe dla jednego
zawodnika
Odrzucono jednogłośnie wniosek o umorzenie składki członkowskiej za 2012 r. dla jednego
z UKS, ponieważ wszystkie kluby muszą wywiązywać się z tego obowiązku. Odnośnie
zaproponowanej oferty wynajęcia toru slalomowego przez Krakowski Klub Kajakowy przed
Mistrzostwami Polski Seniorów w Krakowie, Zarząd stwierdził że imprezy mistrzowskie
są dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, lecz wymagany jest także wkład
własny. Obowiązkiem organizatora jest się w tym przypadku znalezienie sponsora.
Zarząd zaakceptował jednogłośnie skład Komisji Kajak Polo na lata 2013 – 2016,
z przewodniczącym Piotrem Książkiem. Ma on przygotować odpowiednią dokumentację
z wyborów oraz program Komisji Kajak Polo. Odnośnie wsparcia finansowego kadry
mężczyzn w kajak polo stwierdzono, że możliwości finansowe na ten cel będą znane
po zamknięciu budżetu na 2013 rok. Jeżeli będzie taka konieczność to zostaną dołożone
pieniądze pozyskane od sponsorów.
Zmiany w regulaminach zawodów we Freestyle oraz Kajakarstwa Klasycznego zostały
dostosowane do wymogów ICF. Wprowadzono tam też drobne zmiany stylistyczne oraz

skreślono punkty budzące spory w interpretacji. Wszelkie zmiany wraz ze składami
sędziowskimi zatwierdzono jednogłośnie. Wniosek zawodnika o skrócenie kary zawieszenia
w prawach zawodnika został odrzucony. .
Plan pracy Zarządu będzie opierał się na spotkaniach kwartalnych. Odnośnie zmian
w regulaminie wynagrodzenia Pracowników PZKaj. Zarząd zatwierdził zmiany dotyczące
nagród jubileuszowych. Ustalono że obchody 85-lecia mają być przeprowadzone
czterokrotnie w tym roku podczas imprez międzynarodowych – trzy razy w Poznaniu oraz raz
w Krakowie. W trakcie imprez będą odbywały się okolicznościowe spotkanie połączone
z rozdaniem okolicznościowych medali. Ustalono, że zostanie wykonane 400 sztuk.
Zatwierdzenie kandydatów PZKaj. na Prezesa i członków Zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Na funkcje
Prezesa Zarząd PZKaj. zaproponował Pana Andrzeja
Kraśnickiego, a na członków Zarządu PKOL desygnowani zostali Józef Bejnarowicz
i Piotr Markiewicz.
Zatwierdzenie decyzji Komisji Konkursowej w sprawie stanowiska trenerów kadry oraz
Dyrektora Sportowego. Członkami Komisji Konkursowej byli: Piotr Markiewicz, Grzegorz
Kotowicz, Krystyna Głażewska, Zbigniew Kudlik, Andrzej Dziura oraz Wacław Birecki.
Członkowie Komisji Konkursowej wybrali następujących trenerów:
Rafał Rogoziecki - trener kanadyjkarzy mężczyzn
Michał Brzuchalski - trener główny kajakarstwa klasycznego na 200 m i 1000 m
który
ma dobrać z pozostałych kandydatur osoby współpracujące / Mariusz Słowiński, Marek
Głomski, Piotr Lewandowicz lub inni /
Janusz Żyłka-Żebracki – pełniący funkcję trenera głównego w kajakarstwie slalomowym.
Dyrektorem sportowym /szefem wyszkolenia został wybrany Jarosław Andziak. Trenerzy
w sprincie juniorów zostaną wybrani w terminie do 3 miesięcy, na podstawie
szczegółowej analizy kandydatur .
Zatwierdzono skład delegacji PZKaj. na kongres ECA w osobach Piotr Markiewicz
i Zbigniew Kudlik. Podjęto również uchwałę o zleceniu dostosowania brzmienia Statutu
PZKaj. do aktualnego stanu prawnego, zwłaszcza zapisów Ustawy o Sporcie.
Prezesowi Zarządu powierzono również funkcję Dyrektora Biura PZKaj.
Przyjęto w poczet członków wspierających PZKaj. następujące kluby KS Powiśle Warszawa,
KU AZS PO oraz KS AMBER. Prezes PZKaj. przedstawił pozytywne wyniki kontroli
Komisji Antydopingowej. Postanowiono powołać Komisję Dyscyplinarną
z przewodniczącym Tadeuszem Wróblewskim. Reszta członków zostanie powołana
w późniejszym terminie.
Prezes PZKaj. przedstawił wnioski o przyznanie odznak honorowych. Wszystkie wnioski
zostały zatwierdzone.
Na koniec działacze na rzecz kajakarstwa w Polsce, którzy odeszli w ostatnim czasie zostali
uczczeni minutą ciszy.
Na tym zebranie zakończono.

