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Dnia 27 września br. w Warszawie odbyło Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyli wszyscy 
członkowie Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził Prezes J. Bejnarowicz. 
Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (20.06.2013r.) przystąpiono do 
realizacji porządku obrad. 
Zebranie rozpoczęto od zatwierdzenia zaktualizowanego preliminarza. Omówiono również pozostałe 
sprawy finansowe tj. dofinansowanie przez patronów, dotacje z MSiT i zabezpieczenia akcji 
szkoleniowych kadry do końca bieżącego roku. 
Kolejny punkt dotyczył organizacji Walnego Zebrania. Prezes poinformował, że zmiany w Statucie są 
w końcowej fazie opracowywania przez prawników. W nowelizacji ustawy o sporcie nie zostały ujęte 
uwagi Polskich Związków Sportowych a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego , a główne problemy 
dotyczą udziału członków zarządu na walnych zebraniach jako delegatów. Ustalono wstępny termin 
Walnego Zebrania na 16-17.11.2-13 lub 30.11-01.12.2013. Miejsce zostanie wybrane i zatwierdzone 
do końca najbliższego tygodnia. 
Omówiono również programy zebrania Rady Trenów i Kolegium Sędziów. Ustalono, że zebranie Rady 
Trenerów odbędzie się dzień przed Walnym Zebraniem, kursokonferencja Sędziów Slalomu  
25-27.10.br. w COS Zakopane, a termin kursokonferencji sędziów sprintu i maratonu pozostaje do 
ustalenia. 
Kolejna część zebrania dotyczyła oceny zakończonych zawodów mistrzowskich w sprincie, slalomie, 
maratonie, kajak-polo i freestyle’u. Prezes poinformował, że w 2013 roku na ME i MŚ zostało 
zdobytych 51 medali, co wskazuje na znaczny postęp. W stosunku do roku poolimpijskiego 2009 
postęp jest nawet znaczny, gdyż w 2009 roku na Mistrzostwach Świata Seniorów zdobyliśmy tylko       
2 medale na dystansach nie olimpijskich, a w tym roku zdobyliśmy 8 medali w tym 3 medale na 
dystansach olimpijskich. Problemy w kadrze dotyczą przede wszystkim kwestii dyscyplinarnych, 
organizacyjnych w relacjach trener-zawodnik  i antydopingowych. Do rozwiązania pozostaje także 
sprawa nie używania podczas startów  przez zawodników strojów narodowych mimo posiadania ich 
w znacznej ilości.  Na koniec części podsumowującej zawody zatwierdzono listę nagród trenerskich  
i zawodniczych oraz zatwierdzono przedstawione propozycje stypendiów dla zawodników za wyniki 
sportowe oraz dokonano oceny kadry szkoleniowej.  
Zarząd rozpatrzył propozycje zmiany kadry szkoleniowej. Postanowiono pozostawić trenera kadry 
kajakarzy – M. Brzuchalskiego jako trenera odpowiadającego za całość kajakarzy, który będzie 
powoływać trenerów współpracujących na poszczególne akcje. Trener M. Słowiński został odwołany 
ze stanowiska. Z pewnymi uwagami i na określonych warunkach  zdecydowano o pozostawieniu 
trenera kanadyjkarzy R. Rogozieckiego. Przedstawiono również uwagi dot. kadry szkoleniowej 
slalomu. Wywiązała się dyskusja, która zakończyła się podjęciem decyzji przez Zarząd o odwołaniu 
trenerów – J.Żyłki-Żebrackiego i K.Bieryta, fizjoterapeuty - J.Miczka, lekarza – S.Kity. Do czasu 
znalezienia trenera koordynatora w slalomie, organizacja zaplanowanych akcji zostanie zlecona 
klubom w oparciu o wspólne uzgodnienia i plany organizacji szkolenia. 
Zmiany w organizacji szkolenia kadr wojewódzkich były kolejnym punktem zebrania. Prezes PZKaj. 
zaproponował jako koordynatora kadr wojewódzkich R. Włodarczyka., który po odwiedzeniu 
wszystkich okręgów miałby przygotować system szkolenia i konkretny program. Zarząd zatwierdził 
zlecenie R. Włodarczykowi  objęcie stanowiska koordynatora kadr wojewódzkich oraz trenera 
koordynatora kadry juniorów od dnia 01.10.br. 
Omówiono wnioski na organizację imprez 2014-2015. Dotychczas wpłynęły 3 wnioski w sprawie 
organizacji zawodów w latach 2014 -2016. Z KKK - Kraków, Wielkopolskiego ZKaj. oraz KS ADMIRA 
Gorzów. Przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń o 2 tyg., a pisma  w  tej sprawie zostaną wysłane do 
OZKaj. w całej Polsce.  
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej T. Wróblewski omówił bieżące sprawy dyscyplinarne –           
W. Głazunowa, D.Chlebka i D. Węglarza  oraz P.Kaczmarka. Zarząd zdecydował utrzymać orzeczenie 
Komisji w sprawie D. Chleba i D. Weglarza. Sprawa P.Kaczmarka jest w toku, a ostateczna decyzja 
zależy od decyzji Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz od wyniku postępowania 
wyjaśniającego w Człuchowie na początku października. Przewodniczący poinformował również  
o problemie z odżywkami w szkołach, które stanowią duże zagrożenie  użyciem niedozwolonych 
środków dopingowych. Szkoły powinny się dostosować do list zatwierdzonych przez lekarzy kadry. 



Następnie zatwierdzono listy do przyznania medali za zasługi dla PZKaj. z okazji 85-lecia Związku oraz 
listy do odznak honorowych. Przyznano również klasę związkową sędziego PZKaj. W. Szczedrykowi 
oraz wykreślono z listy członków KS BUDOWLANI Poznań. 
Ustalono, że konsultacja jesienna seniorów nie odbędzie się. Poinformowano o pozytywnych 
wynikach egzaminu na wyższe klasy trenerów R. Włodarczyka, B. Popieli, P. Szczeszka oraz  
o możliwości zgłaszania propozycji organizacji imprez międzynarodowych  na lata 2016-2018. 


