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1. Życiorys kandydata w skrócie
58 lat, żonaty
A. Edukacja - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończone
wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu i PR.
B. Doświadczenie zawodowe :
W zakresie zarządzania wykonawczego i kontrolno-doradczego.
Od 1995 - Prezes Zarządu MADBEX Sp. z o.o. ,członek wielu rad
nadzorczych i doradca zarządów spółek prawa handlowego, między
innymi – członek rady nadzorczej EURO-Poznań 2012
C. Działalność społeczno-gospodarcza na rzecz:
• Rozwoju Gospodarczego Kraju:
Miedzy innymi: Pełnomocnik
Wojewody Wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej
Komisji
Dialogu Społecznego, Pełnomocnik Zarządu Związku
Pracodawców - Business Centre Club w Warszawie
• Integracji Europejskiej - Koordynator w Wielkopolsce, Europejskiej
Ligi Współpracy Gospodarczej w Brukseli
D. Znajomość języków obcych - angielski, rosyjski, niemiecki,

2. Działalność w Sporcie
1968 - 1982 Wielokrotny medalista i Mistrz Polski w kajakarstwie
1982 - 1986 Kierownik sekcji kajakowej
1993 - 2001 Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego
1997 - 2001 Członek Zarządu Polskiej Fundacji Olimpijskiej
1993 - 2005 Członek Zarządu Polskiego Związku Kajakowego
1993 - 2005 Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego
Od 2008 -

Członek Rady do Spraw Sportu Powiatu Poznańskiego

Od 2009 -

Członek Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Od 2009 -

Prezes Zarządu Polskiego Związku Kajakowego

Od 2012 -

Członek Rady Patronów Polskiego Komitetu Olimpijskiego

3.Proponowany schemat organizacyjny
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4. Modyfikacja zakresu działania organów PZKaj.
Przywrócenie wiary trenerów i działaczy w osiągniecie sukcesu przez wszystkich
pracujących i poświęcających życie dla kajakarstwa to cel główny.
Jeżeli chodzi o trenerów to udało się to połowicznie, trenerzy kadry ok. trenerzy
klubowi nie do końca a jak oceniają tą realizację działacze dowiemy się po
głosowaniach.
Co roku zebranie sprawozdawcze wraz z oceną zarządu, trenerów, sędziów, działaczy i
nagradzaniem najlepszych – Zostało zrealizowane
Organizowanie raz w roku „konferencji szkoleniowej” dla trenerów, sędziów, działaczy i
pracowników biura. Były realizowane - jakość spotkań do dyskusji
Organizacja w najbliższym możliwym czasie zebrania statutowego aby w przyszłości
każdy członek zwyczajny miał prawo do udziału w zebraniu sprawozdawczo wyborczym./zlecenie przygotowania zmian statutowych/
Zostało to zrealizowane i dlatego dzisiaj mamy tylu przedstawicieli na sali !!!!!!!!!!!!!
Jasne i czytelne kryteria rozdziału sprzętu sportowego dla wszystkich klubów wraz z
gwarancją otrzymania tego sprzętu z wyprzedzeniem aby kluby mogły planować
własne zakupy/Powołanie komisji sprzętowej -zakup i redystrybucja/
Kryteria są, ale nie do końca przejrzyste dla wszystkich i jest to do poprawienia,
zwłaszcza że jest co rozdawać.

Wsparcie pionu medycznego dodatkowymi środkami finansowymi, zarówno dla
poprawy opieki medycznej jak i dostępności dozwolonych środków wspomagających.
Zatrudnionych zostało paru dodatkowych lekarzy i masażystów ale nie wszyscy się
sprawdzili, leków i odżywek według oświadczeń osób odpowiedzialnych nie
brakowało dla wszystkich grup szkoleniowych
W zgrupowaniach i zawodach z udziałem zawodników kadry będą brali udział
obligatoryjnie przedstawiciele zarządu /Utworzenie listy działaczy zainteresowanych
współpracą / Z tym był największy problem a szczególnie z osobami władającymi
obcymi językami.Lista nie powstała gdyż w dzisiejszych czasach trudno namówić kogoś
aby poświęcał swój wolny czas na stresujące wyjazdy a na dodatek bez żadnej
rekompensaty
Sędziowie z uprawnieniami międzynarodowymi będą brali udział we wszystkich
możliwych zawodach poza Polską na koszt związku. Za dobrą pracę na zawodach w
Polsce sędziowie będą również specjalnie nagradzani.
Udało się częściowo jeżeli chodzi o sędziów zagranicznych, natomiast w Polsce mamy
dużo do poprawy. W tym roku zakupiono 600 sztuk koszulek sędziowskich Adidas a w
planie jest pozyskanie od sponsora lub zakup kurtek i czapek.
Powołanie Rady Związku – organ doradczy zarządu PZKaj - Nie udało się mimo mojej
próby, teraz będzie chyba łatwiej
W skład zarządu PZKaj. wejdą przedstawiciele większości okręgów. Do zarządu PZKaj.
weszli wszyscy chętni do pracy, rezerwy nie było

5.Wnioski skierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki
1.Program szkolenia 3 lub 4 letni, z corocznymi ocenami i korektami./
wielkość dotacji i rozpoczęcie realizacji programu w miesiącu lutym każdego
roku nie daje praktycznie szans na pełną realizacje programu i założeń
szkoleniowych/.
2.Program stypendialny według wskazań związku sportowego na podstawie
indywidualnych decyzji Ministra Sportu a nie wyłącznie na podstawie
rozporządzeń Ministerstwa Sportu./zawodnik 9 na IO nie ma stypendium a 6
na ME ma stypendium na podstawie przepisów MS/
3.Pozostawienie w gestii związku sportowego zakresu finansowania Szkół
Mistrzostwa Sportowego, Akademickich CSS, Wojskowych CSS itp.
4.Całoroczny program szkolenia kadry juniorów i młodzieżowej / aktualnie
wielkość środków finansowych na szkolenie tej grupy nie jest gwarantowane/

5.Utworzenie funduszu na wspieranie organizacji imprez sportowych typu
Puchar Świata, Mistrzostwa Świata i Europy./ Związkom sportowym musi
zależeć na ściąganiu imprez sportowych do Polski które obniżają koszty
szkolenia i udziału w zawodach a zwłaszcza pomagają w pracy szkoleniowej i
promują dyscypliny sportowe wśród dzieci i młodzieży/
6.Specjalna premia uznaniowa dla zawodniczek/zawodników medalistów
ostatniej imprezy głównej będąca w gestii związku sportowego / premia w
wysokości 3000zł miała funkcjonować od 2010 roku i do dzisiaj nie została
wdrożona w życie/ ma być 1600 zł./
7.Wprowadzenie indywidualizacji wynagrodzenia dla lekarzy- fizjologów,
psychologów, medycyny sportu, fizjoterapeutów i osób niezbędnych
w programie szkolenia.
8. Wsparcie trenerów w klubach zajmujących się szkoleniem dzieci
i młodzików / aktualnie ta grupa trenerska jest najgorzej wynagradzana.
Utworzenie funduszu wsparcia /około 40 osób z dodatkiem 500 zł
miesięcznie, jest do odwrotnego załatwienia przez zarząd PZKaj. przy
aktualnych zasobach i prognozach finansowych związku./ w roku 2012 nasze
oszczędności na organizacjach akcji na koniec tego kwartału wyniosły około
320. 000,- zł

6. Reorganizacja zasad funkcjonowania biura PZKaj.
Wszystkie dane o pracach zarządu, biura i trenerów pracujących dla PZKaj. będą
dostępne na bieżąco w Internecie / Jest realizowane ale z dużym oporem materii
ludzkiej – jest to do dalszego poprawiania
Zmiana systemu funkcjonowania biura PZK. Biuro będzie służyć pomocą wszystkim
członkom zwyczajnym PZKaj. Zmiana jest zauważalna, nastąpiła duża poprawa
zwłaszcza przez wprowadzenie imiennej odpowiedzialności.
Ograniczenie kosztów obsługi biura, racjonalizacja wydatków i zakupów. Korzystanie
z pośrednictwa firm zewnętrznych tylko w ostateczności. To przyniosło wymierne
efekty przedstawione w sprawozdaniu a zwłaszcza ilości akcji i wyposażeniu
wszystkich grup zawodniczych i trenerskich.
Organizacja funkcjonowania pracy związku w oparciu o opublikowane preliminarze
i szczegółowe plany finansowe, dające wszystkim dyscyplinom i komisjom PZKaj. na
początku roku budżety i podstawy zasad funkcjonowania. Zostało wprowadzone,
zwłaszcza przez przyspieszenie terminów organizacji zebrań sprawozdawczych
i dzisiejszego zebrania sprawozdawczo – wyborczego.
Podniesienie rangi okręgów i klubów kajakowych poprzez organizację zebrań Zarządu
PZKaj. na terenie ich działania podczas których, Zarząd PZKaj. będzie składał okresowe
sprawozdania i konsultował planowane działania. Nie do końca udało się zrealizować,
kilka zebrań odbyło się w terenie ale też nie było zbyt wielu ofert.

7. Propozycje dotyczące funkcjonowania pionu szkolenia PZKaj.
Nie mam zamiaru zastępować w pracy organizacyjnej i szkoleniowej
wiceprezesów i trenerów odpowiedzialnych za poszczególne dyscypliny.
Ten pion miał dużą samodzielność i nie sprawdził się do końca. Postawa
aktualnie pracujących trenerów nie jest do końca akceptowalna i być może
trzeba będzie rozpisać nowe konkursy lub dokonać zmian poszukując nowych
osób lub zmieniając im zakres pracy.
Oczywiście będą musieli pracować według zatwierdzonych przez Zarząd
planów z pełną odpowiedzialnością za ich realizację. Na przeszkodzie stanęło
Ministerstwo Sportu z programem „Londyn 2012” dającym pełnię władzy
zawodnikom, niektórym wydawało się że już są mistrzami olimpijskimi przed
dopłynięciem do mety.
Trener jest najważniejszym ogniwem w łańcuchu szkoleniowym i musi być za
swoją dobrą pracę dobrze wynagrodzony. Trenerzy otrzymują maksymalne
stawki i nie było narzekania na wysokość wynagrodzenia a niektórzy
otrzymują nawet dodatki z kosztów obsługi zadań a także nagrody.

Trzeba zmienić system oceny i nagradzania trenerów. Pieniądze muszą pójść za
trenerem który pracując w klubie pokazał że nie tylko znalazł diament ale jeszcze go
oszlifował. Oczywiście w zgodzie z przepisami Ministerstwa Sportu. Na razie nie ma na
to zgody Ministerstwa Sportu, biurokracja i brak współodpowiedzialności pracowników
ministerstwa nie pomaga zarządowi związku w realizacji programu autorskiego.
Będę proponował powrót do szkolenia liniowego od juniora do seniora. Realizowane z
opóźnieniem po zakończeniu IO w Londynie
Czas walki o miejsce w kadrze będzie oznaczony i równy dla wszystkich. System
kwalifikacji do kadry na podstawie z góry ustalonych zasad i terminów. Mistrzostwa
Polski jako jeden z etapów kwalifikacji – System nie do końca się sprawdził gdyż
walczyliśmy z programem Londyn a dotychczasowe zasady kwalifikacji muszą ulec
zmianie. Może trzeba zrezygnować z konsultacji jesiennej dla seniorów a zwiększyć
ilość badań
Organizowanie indywidualnych zgrupowań dla najlepszych zawodników na podstawie
wyników ze sprawdzianów i konsultacji a nie zasług z przeszłości. Na przykład: zamiast
jednego zgrupowania-10 zgrupowań dla mniejszych grup – Było realizowane z
powodzeniem ale u niektórych trenerów kadry tęsknota za towarzystwem klubowym
psuła dobre założenia, chyba lepiej poświecić czas szkolenia dla 5 niż 10 zawodników.

To samo dotyczy najlepszych i rokujących nadzieję na medale olimpijskie
młodzieżowców, którzy muszą być objęci specjalną opieką aby nie zmarnować wielu
lat pracy trenerów klubowych. Zrealizowano częściowo, widać ich i mają duże szanse
w przyszłości jak będą wiedzieli o co walczą.
W celu znalezienia najlepszej formuły organizacji szkolenia będą współpracowali z
trenerami klubowymi, którzy otrzymają uczciwe pieniądze za zaangażowanie w
szkolenie kadrowiczów w zależności od możliwości finansowania i statusu
grupy./dyscyplina olimpijska - nie olimpijska/ Było to realizowane z częściowym
powodzeniem / kajak Polo i Maraton, slalom, a także grupa Londyn.
Zmiana systemu stypendialnego w zależności od indywidualnych wyników. Zawodnik
/zawodniczka/ najlepszy w jedynce musi dostawać większe pieniądze za swoja pracę i
wyniki/ oczywiście jak będzie startował na jedynce/ Przy aktualnych przepisach
Ministerstwa jest to nie możliwe chyba że ze środków własnych.
Będzie stworzony system oceny i nagradzania zawodników i klubów za osiągnięte
wyniki przy pomocy sprawnej rady trenerów . Rada a zwłaszcza je przewodniczący
ciężko pracowali ale system nie powstał i jest to moja wina.

8. Współpraca z mediami.
Osobiście będę odpowiadał za kontakty medialne i promocję kajaków, mam
na uwadze przede wszystkim zawodników i trenerów. Zrealizowane w 200 %
Przykłady prasowe i telewizyjne chyba dobrze to obrazują. Mamy wkładki do
gazet i artykuły, filmy promocyjne i reklamowe
Kontynuacja i rozwój wydawnictwa związkowego – Kajakarstwa – Zaniechano,
nie było osoby która zdeklarowałaby się to prowadzić.
Odbudowa więzi z przedstawicielami mediów, prasy, radia i telewizji –
Zrealizowano w 90 %, brakuje jeszcze wyników takich jak w 2011 roku które
można by sprzedawć medialnie każdego roku. /złoty medal olimpijski/
Produkcja artykułów sponsorowanych i zamieszczanie ich w mediach
centralnych i regionalnych w celu promocji związku, zawodników oraz
klubów ; Przy pomocy Polskiej Fundacji Kajakowej udało się to zrealizować w
100 %, próbka załączona do otrzymanych przez Państwo materiałów
zjazdowych i pokazana w prezentacji.

9. Sponsoring
Za marketing będę odpowiadał również osobiście, gdyż zdobycie dodatkowych
środków będzie priorytetem nowego zarządu !
Czy nam się udało? Musicie Państwo ocenić sami , materiałów pomocnych w ocenie
pokazaliśmy bardzo dużo i jeszcze wiele mamy do pokazania.
Jako przedsiębiorca w latach 90 byłem sponsorem PZKaj. i klubów kajakowych a także
pozyskiwałem sponsorów ze dobrym skutkiem , ale tak jak już mówiłem w prezentacji
sprawozdania byłoby o wiele łatwiej gdyby nie działania niektórych członków zarządu i
komisji rewizyjnej żeby się nam się nie udało a prezes PZKaj. poniósł porażkę a tym
samym zrezygnował z funkcji i o mały włos by im się to udało.
Te zapewnienia wynikają przede wszystkim z osobistych dobrych doświadczeń
i prywatnych kontaktów z szefami wielu firm oraz znajomości administracji miejskiej i
wojewódzkiej w całej Polsce.
Miasto Kraków zadeklarowało że w 100 % sfinansuje przebudowę toru i organizację
Mistrzostw Europy Seniorów w Slalomie w 2013 roku.
Prezydent Miasta Poznania i Dyrektor Wydziału Sportu zadeklarowali 150.000 wsparcia
przy organizacji zawodów w 2013 roku w Poznaniu a Marszałek Województwa
Wielkopolskiego i Dyrektor Wydziału Sportu zadeklarowali wsparcie na poziomie
100.000,-. Dotyczy to wyłącznie akcji organizowanych przez PZKaj. Tego w poprzednim
czteroleciu nie było i nie czujemy kryzysu w naszych wspólnych kontaktach.

10. Kontakty międzynarodowe.
Bardzo dobry profesjonalny i rodzinny kontakt z Prezydentami ICF i ECA oraz
większością działaczy międzynarodowych jest gwarantem pozyskiwania kolejnych
imprez sportowych dla Polski i dobrych wzajemnych relacji w przyszłości.
Ilość zorganizowanych imprez w ostatnim czteroleciu przebiła wszystkie prognozy i
przyniosła nam określone profity ale to nie koniec gdyż rok 2013 to kolejne 4 imprezy
prestiżowe i dochodowe dla kajaków/ Polski Związek Kajakowy zgodnie z prawem nie
osiąga dochodów na organizacji żadnych zawodów– robi to z powodzeniem Polska
Fundacja Kajakowa.
Mamy przyznane organizacje zawodów do 2016 roku a w tym Mistrzostwa Świata w
Smoczych Łodziach 2014, Mistrzostwa Świata do lat 23 w Slalomie „Kraków 2016” i
Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Kajakowej w „Warszawa 2014” roku co
jest kolejnym dowodem że jesteśmy szanowana federacją z mocnymi reprezentantami
naszego kraju w społeczności światowej
Dobrym udokumentowaniem tego faktu mogą być moje akredytacje olimpijskie gościa
o najwyższym statucie podczas minionych 3 kolejnych I.O.

11. Podsumowanie
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Zwracam się dzisiaj o obdarzenie mnie zaufaniem i poparcie mojej kandydatury na
funkcję prezesa Polskich Kajaków.
Byłem zawodnikiem, działaczem sportowym a teraz jestem przede wszystkim
doświadczonym managerem i mogę zagwarantować że będę dalej dobrym
reprezentantem wszystkich członków polskiego kajakarstwa i wykonawcą uchwał
Zarządu PZKaj.
Deklaruje pełne zaangażowanie i cały swój dostępny czas dla dobra i wspólnego
sukcesu naszej organizacji.
Chcę dalej zmieniać obraz polskich kajaków. Kieruje mną tylko chęć osiągnięcia
sukcesu nas wszystkich bo wiem że mogę dużo pomóc polskim kajakom a przede
wszystkim trenerom i klubom w Polsce.
Nie chcę niczego burzyć a jedynie zmodernizować, wykorzystując wszystkie
możliwości jakie sam posiadam i zaproponowani przeze mnie członkowie zarządu.
Wraz z zarządem będę wspierać wszystkie rodzaje działalności PZKaj. Przy priorytecie
dyscyplin olimpijskich (Kajakarstwo klasyczne i Slalom) będziemy również dbać o
pozostałe dyscypliny i oczywiście turystykę kajakową.

Najważniejsze są kluby a zwłaszcza małe klubiki i UKS-y a głównym zadaniem
po realizacji celów szkoleniowych PZKaj. będzie wspieranie trenerów klubowych
i regionalnych w ich bardzo trudnej i ciężkiej pracy w terenie.
Jednocześnie oświadczam ze moja sytuacja materialna nie uległa zmianie ani
pogorszeniu i posiadam pełne zabezpieczanie materialne na kontynuowanie mojej
działalności i pełne zaangażowanie dla pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Związku
Kajakowego.
Nie posiadam długów, zastawów, nie jest wobec mnie ani mojej rodziny prowadzone
żadne postępowanie komornicze lub egzekucyjne.
Nie byłem skazany z powództwa publicznego.
Jedynym problemem który mi przeszkadzał i przeszkadza w pełnym zaangażowaniu się
dla kajaków są sprawy sądowe w większości wygrane. Nie miałem doświadczenia w
sprawach sądowych jako osoba prawna i fizyczna przed objęciem funkcji Prezesa Pzkaj.
teraz już wiem jak walczyć i wygrywać sprawy dla Pzkaj i być może dla siebie.
Mam jeszcze jedna sprawę z powództwa cywilnego wytoczona przez kontrkandydata
która toczy się od 4 lat i będzie się jeszcze toczyła, ale teraz już mam większe
doświadczenie i wiem jak sobie z tym problemem poradzić.
Jest to skrót mojego programu jaki będę chciał realizować w przypadku otrzymania
zaufania i wyboru na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Kajakowego.

Dziękuję za uwagę

