STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 12.05.2017 POZNAŃ
12 maja 2017r. w Poznaniu, odbyło się III Zebranie Zarządu. Uczestniczyło 8 Członków Zarządu oraz
zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj. Tadeusz Wróblewski. Po zatwierdzeniu protokołu
z poprzedniego zebrania Zarządu (26.01.2017r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Główna Księgowa I.Gajewska przedstawiła wykonanie budżetu za rok 2016 w części: dotacje i środki
własne oraz sprawozdanie finansowe opracowane przez audytora. Informacje zostały przyjęte
jednogłośnie.
Następnie Główna Księgowa przedstawiła projekt preliminarza na rok 2017. Podkreśliła, że rok 2017
jest rokiem zmian w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które znacząco wpłyną na stan finansów
Związku. Do przyznanych dotacji resort wymaga kilkuprocentowego wkładu własnego, co wiąże się
z koniecznością pozyskania od sponsorów kilkuset tysięcy złotych. Prezes T.Wróblewski razem
z Główną Księgową, zaproponowali budżety dla istniejących komisji PZKaj., zaznaczając, że w miarę
możliwości finansowych, będą mogły być one podwyższone. Propozycja przyjęcia budżetu na rok
2017 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.
Kolejny punkt dotyczył omówienia projektu Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej, który ma zostać
przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków PZKaj.
Projekt został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia omówiono zasady wynajmowania sprzętu sportowego z magazynu
PZKaj. w COS Wałcz oraz przyjęto cennik, dotyczący wynajmu tego sprzętu klubom zrzeszonym
w PZKaj., które wykorzystają go do szkolenia zawodników. Ustalono następujące stawki dobowe za
wypożyczenie sprzętu:
- K-1, C-1 – 10 zł
- K-2, C-2 – 15 zł
- K-4, C-4 – 20 zł
- ergometr – 10 zł
- ponton – 30 zł
- ponton z silnikiem – 60 zł
Zebrani jednogłośnie przyjęli „Ogólne zasady wypożyczania sprzętu sportowego”.
Następny był punkt dotyczący zatwierdzenia składu Reprezentacji Polski w slalomie na MESen.
w Tacen. Dyrektor Sportowy W.Kudlik przedstawił nazwiska zawodników, którzy znaleźli się
w szerokim składzie reprezentacji, wyjaśniając jednocześnie, że wąska grupa zawodników zostanie
powołana dopiero po zakończeniu kwalifikacji. Wstępny skład przewiduje wysłanie na MESen. 18
zawodników, po 3 łodzie w kategorii: K1 kobiet, C1 kobiet, K1 mężczyzn, C1 i C2 mężczyzn. Do składu
przewidziany jest również udział 8 osób towarzyszących, wśród których znajdą się: lekarz,
fizjoterapeuta, trenerzy. Propozycja składu została zatwierdzona jednogłośnie.
W kolejnej części zebrania został omówiony przebieg Kongresu ECA, który miał miejsce 01.04.2017 r.
w Bukareszcie. Prezes T.Wróblewski poinformował, że w Zarządzie ECA nastąpiły zmiany personalne.
Przy okazji Kongresu omówione zostały sprawy związane z przyznanymi Mistrzostwami Świata
w Krakowie. Dopóki nie będzie unormowany system monitorowania poziomu wody w trakcie
zawodów, mistrzostwa mogą być Polsce odebrane. Omówiono również sprawy ewentualnych
Mistrzostw Europy w Poznaniu zaplanowane na lata 2021 i 2022. Warunkiem przyznania mistrzostw
jest jednoznaczne stanowisko miasta Poznania.
Wiceprezes U.Kühn przedstawiła przebieg Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym udział wziął również Prezes T. Wróblewski oraz
T. Wróbel - Prezes AZS Opole. Wybory przebiegły szybko, Prezesem PKOl ponownie został A.Kraśnicki.

Prezes T.Wróblewski dodał, że do Zarządu PKOl weszły dwie osoby ze środowiska kajakowego:
T.Wróblewski i E.Urbańczyk-Baumann.
W dalszej części zebrania przedstawiono ocenę przygotowań reprezentacji kajak polo do startu w The
World Games. Trener J.Andziak poinformował, że podczas The World Games finał drużyn kajak polo
przewidziany jest w dniach 26-30.07 br. Z Polski zgłoszone są dwa zespoły (kobiety i mężczyźni) po 8
zawodników + trener. Łącznie na zawodach startuje po 7 zespołów w kobietach i mężczyznach.
Przygotowania realizowane są zgodnie z harmonogramem. W dniach 12-14.05 br. we Wrocławiu
miały odbyć się turnieje sprawdzające, ale z powodu braku odbioru technicznego obiektu, zostały
odwołane. J.Andziak zapewnił, że jest szansa w obu zespołach na zdobycie miejsca na podium.
Kolejno zostały omówione zakończone zawody konsultacyjne seniorów i juniorów, które odbyły się
w Wałczu w terminach: 21-23.04 br. i 28-30.04 br. Celem obu konsultacji było sprawdzenie formy
zawodników po okresie przygotowawczym oraz wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy będą
kandydowali do reprezentacji Polski. Problemem konsultacji juniorskich jest złe nastawianie
zawodników do prób ogólnorozwojowych. Prezes T.Wróblewski zwrócił uwagę, że Rada Trenerów
dostrzegła problem i zamierza przeprowadzić ogólnopolską ankietę, która pomoże w dyskusji nad
dalszym planowaniem kolejnych sprawdzianów dla juniorów.
Kolejne punkty dotyczyły przyjęcia w poczet członków PZKaj. 2 nowych klubów oraz zmiany statusu
z członka wspierającego na członka zwyczajnego PZKaj. Jednogłośnie w poczet członków PZKaj.
przyjęto: UKS „Maratończyk” z Rudy i UKS ZSS z Człuchowa oraz zmieniono status na członka
zwyczajnego PZKaj. klubowi UKS „Pro-Integracja” z Wolsztyna.
W dalszej części posiedzenia Dyrektor Sportowy W.Kudlik przedstawił wniosek Pionu SportowoSzkoleniowego PZKaj. o włączenie konkurencji C-1 500 m kobiet do programu Mistrzostw Polski
seniorów w 2017 roku. Propozycja wpłynęła od trenera M.Stannego i została omówiona na spotkaniu
w Warszawie w marcu br. Konkurencja ta została włączona do programu Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wiceprezes U.Kühn poinformowała zebranych, że po raz pierwszy w tym roku, dzięki przychylności
i zainteresowaniu Prezesa T.Wróblewskiego, na targach „Wiatr i Woda” udało się pozyskać stoisko
dla Polskiego Związku Kajakowego. Wiceprezes przedstawiła w skrócie sytuację w kajakarstwie
powszechnym. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało złożonych 5 wniosków na imprezy
związane z upowszechnianiem kajakarstwa. Po raz pierwszy w historii 4 wnioski zostały odrzucone.
Udało się pozyskać pieniądze tylko na wniosek sportu osób niepełnosprawnych. Pozostałe zostały
odrzucone ze względów merytorycznych. Pozytywnym aspektem całej sprawy jest fakt, że kluby,
które podjęły się organizacji imprez, nadal je będą robić we własnym zakresie. Prezes T.Wróblewski
poinformował, że był na spotkaniu w MSiT w sprawie odrzuconych wniosków. Wynikiem spotkania
jest złożenie pisma z prośbą o ponowne rozpatrzenie odrzuconych wniosków.
W punkcie dotyczącym Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj., omówiony został
przebieg zgromadzenia oraz przedstawiono propozycje osobowe do prezydium i składów komisji,
które zostały zaakceptowane jednogłośnie.
W sprawach różnych omówiono między innymi:
- Prezes T.Wróblewski przedstawił zebranym nową odmianę kajakarstwa SUP (Stand of Paddle) –
pływanie z wiosłem na desce. Federacje międzynarodowe wyrażają zainteresowanie dyscypliną.
Prezes T.Wróblewski dodał, że na razie PZKaj. będzie się przyglądać rozwojowi tej dyscypliny
w Polsce. Ze strony Zarządu osobą wyznaczoną do kontaktu jest Wiceprezes Z.Szubski, który
zapewnił, że PZKaj. jest zainteresowany sprawą, jednak na chwilę obecną brak jest możliwości
dofinansowania nowej dyscypliny.

- Omówiono prace nad elektronicznym systemem. Prezes poinformował zebranych, że podczas
konsultacji juniorskiej w Wałczu, odbyło się już jedno z kilku zaplanowanych szkoleń, dotyczących
działania elektronicznych zgłoszeń. J.Andziak dodał, że odbyło się już szkolenie wstępne, a szkolenia
praktyczne odbędą się po dopracowaniu szczegółów systemu.
- Prezes T.Wróblewski przedstawił informację z Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego
o wykreśleniu z rejestru członków klubu MLUKS Wel-Bis Lidzbark Welski. Do PZKaj. nie wpłynęła
oficjalna informacja z klubu o zaprzestaniu działalności i rozwiązaniu sekcji kajakowej. Klub nie bierze
udziału we współzawodnictwie sportowym od dłuższego czasu. Prezes T.Wróblewski zaproponował
wstrzymanie się z wykreśleniem klubu przez okres 6 miesięcy i obserwowanie sytuacji. Zebrani
zgodnie zadecydowali o półrocznej karencji dla klubu.
- Prezes T.Wróblewski przedstawił zebranym propozycję budowy toru slalomowego w Sromowcach.
Prezes pozytywnie określił wynik rozmów i poinformował, że powstał Komitet ds. budowy toru,
w którym przedstawicielem środowiska slalomowego będzie Wiceprezes B.Popiela.
- Prezes T.Wróblewski poinformował zebranych o spotkaniu w Centralnym Ośrodku Medycyny
Sportowej, które miało na celu omówienie stosunków między PZKaj. a COMS. Otrzymano
zapewnienie, że COMS pomimo krytycznych uwag wygłoszonych przez trenera kadry po I.O w Rio,
pozostaje w pełni do dyspozycji zawodników PZKaj.
- Prezes T.Wróblewski przedstawił wynik rozmów z Prezydentem Krakowa. Spotkanie dotyczyło
wzmocnienia działań Krakowskiego Klubu Kajakowego i przyznanych Mistrzostw Świata, które
odbędą się na terenie Krakowa w 2020 roku. Prezydent przychylnie ustosunkował się do inicjatywy
i poprał wszelkie działania związane z zawodami.
- Prezes T.Wróblewski poinformował zebranych, że brał udział w rozmowach z Dyrektorem
Programowym i Dyrektorem Sportowym Telewizji Polsat. Stacja zainteresowana jest kajakarstwem
slalomowym i freestyle’em. Prezes przedstawił stacji terminy zawodów, a ta zobowiązała się do
nagrania reportażu.
- Prezes T.Wróblewski przedstawił zgromadzonym potrzebę szkolenia instruktorów w systemie
e-learning i zaproponował, żeby dać możliwość zrobienia kursu e-learningowego
w części teoretycznej instruktorom, którzy mają problemy materialne, finansowe i organizacyjne
związane z dojazdem na kurs. Uczestnicy zebrania pozytywnie przyjęli propozycję częściowego
szkolenia instruktorów w systemie e-learning.
- Sekretarz Generalny W.Rakowski zwrócił uwagę na problem dotyczący braku ramowego programu
Szkół Mistrzostwa Sportowego opracowanego przez PZKaj. Prezes T.Wróblewski zobowiązał
Dyrektora Sportowego i J.Andziaka, do opracowania takiego programu do 20 czerwca br.
- Prezes T.Wróblewski przedstawił trudną sytuację w środowisku parakajakarzy. Brak porozumienia
między niektórymi zawodnikami, trenerami a trenerem koordynatorem, powoduje ogólne napięcie
i rozłam w dalszym szkoleniu. Prezes powierzył Wiceprezesowi Z.Szubskiemu nadzór nad tą grupą
i zobowiązał do wyjaśnienia sytuacji w tym szczególnym środowisku.

Na tym zebranie zostało zakończone.

