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Szanowni Państwo ,Koleżanki i Koledzy 

 

 

W otrzymanym droga elektroniczna i papierową sprawozdaniu otrzymaliście 

Państwo podsumowanie  i informacje z najistotniejszych sprawach związanych 

z działalnością Związku w mijającej kadencji 2009-2012. 

 

W moim wystąpieniu chciałbym się odnieść do niektórych części tego 

sprawozdania i dołożyć kilka szczegółów na temat działalności prezesa i całego 

zarządu, pokazując również różnice miedzy kadencjami 2005 – 2008                   

i 2009 – 2012.  

W sprawozdawczym okresie odbyło się 40 spotkań kierownictwa związku. 

Wszystkie odbyły się pod moim przewodnictwem. Posiedzenia zarządu i 

prezydium były rejestrowane elektronicznie i z każdego zebranie istnieje 

protokół pisemny którego streszczenie zamieszczane było na stronie 

internetowej Związku .  

W biurze PZKaj w Warszawie spędzam średnio 1 dzień w tygodniu. 

Cały czas monitoruję korespondencje pocztową i elektroniczną. Jako Prezes 

Zarządu odebrałem parę tysięcy  maili skierowanych do biura PZKaj. i do mnie. 

Na większość starałem się odpowiedzieć osobiście lub za pośrednictwem  

pracowników. Mój telefon był zawsze dostępny dla każdego zainteresowanego. 

W biurze PZKaj. które realizuję uchwały i decyzje zarządu pracuje 10 osób. 

Każdy pracownik posiada przydzielone zadania i ponosi indywidualną 

odpowiedzialność za swoje zakresy obowiązków. Prezes związku pełni funkcję 

kierownika zakładu pracy, i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt  

działań związku, biura PZKaj i jego pracowników. 

W celu usprawnienia przygotowania materiałów aplikacyjnych w celu 

pozyskania organizacji imprez międzynarodowych zostało utworzone                 

2 osobowe biuro  w Poznaniu które zajmuje się również pozyskiwaniem dotacji 

z Urzędu miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego oraz sponsoringiem i 

obsługa medialną związku.   

W ostatnich czterech latach mojej działalności jako członek Prezydium Zarządu 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego brałem udział w prawie wszystkich 

posiedzeniach Prezydium i Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Byłem 

również członkiem delegacji PKOl podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 

gdzie staraliśmy się o przyznanie Igrzysk Młodzieżowych dla Poznania. 

Członkiem zarządu  jest również  kol. Tadeusz Wróblewski aktywnie biorący 

udział w pracach PKOL i komisjach sejmowych, zwłaszcza kultury fizycznej i 

sportu. 

Brałem udział w większości Mistrzostw Świata, Mistrzostwach Europy a także 

w całości Igrzysk Olimpijskich „LONDYN 2012”. Tutaj należy się państwu 

wyjaśnienie. 

W Londynie byłem na zaproszenie MKOL i korzystałem z akredytacji gościa 

Międzynarodowej Federacji Kajakowej. Moją akredytację  dla członka 

Prezydium PKOl i prezesa PZKaj. przekazałem moim zastępcom                    
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Kol. Kotowiczowi i Markiewiczowi którzy na zmianę pełnili role kierowników 

poszczególnych grup sprintu i slalomu w czasie Igrzysk. 

/ TABLICA- 2/ Pomimo oszczędności udało nam się zorganizować z 

powodzeniem wszystkie Mistrzostwa Polski w zaplanowanym zakresie, 

TABLICA -3/ natomiast znacznie zwiększyliśmy ilość akcji szkoleniowych o 

ponad 270, / TABLICA 4 /  a  zwłaszcza ilości akcji zagranicznych i / 

TABLICA – 5 /    akcji krajowych oraz / TABLICA 6/ badań specjalistycznych  

W ostatnim czteroleciu byliśmy organizatorem wielu imprez kajakowych w tym 

Mistrzostw Świata Seniorów „Poznań 2010” a także 4 imprez w 2012 roku.   

Kwalifikacji Olimpijskiej w Sprincie, Mistrzostw Świata w Parakajakarstwie,        

I Edycji Pucharu Świata w Sprincie i Mistrzostw Świata w Kajak Polo.  

Według oceny uczestników i władz ICF, PZkaj. zorganizował najlepsze  

mistrzostwa w historii Kajak Polo, podczas których nasi reprezentanci przebili 

się do światowej czołówki co było  uwieńczeniem zaangażowania naszych 

trenerów pracujących praktycznie społecznie dla tej pięknej  odmiany 

kajakarstwa i oczywiście  zawodniczek   i zawodników. Trzeba tutaj zwrócić 

uwagę na zaangażowanie władz miasta Poznania w  inwestycji budowy  4 

profesjonalnych boisk do kajak polo. To nie koniec imprez w Polsce gdyż w 

2013 roku Polski Związek Kajakowy będzie organizatorem  kolejnych 4 imprez; 

Pucharu Świata w Sprincie kajakowym, Mistrzostw Europy Juniorów do lat 23 

w Sprincie , Mistrzostw Europy Seniorów w Slalomie a także Mistrzostw 

Europy w Kajak Polo. 

Natomiast w 2014 r. jesteśmy organizatorem Mistrzostw Świata  w Smoczych 

Łodziach i Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Kajakowej , 

„WARSZAWA 2014”  , w  2015 Mistrzostw Europy Juniorów  do lat 23 w 

Slalomie i w 2016 r. Mistrzostw Świata Juniorów do lat 23 w Slalomie .  

W imieniu władz związku i całej społeczności kajakowej  wyrażam nadzieję że 

rozpoczęte  przez Miasto Bydgoszcz prace na torze regatowym w Brdyujściu  i 

potwierdzony harmonogram przebudowy toru w Krakowie pozwolą na 

pozyskanie kolejnych dużych imprez sportowych dla Polski o które to już 

wystąpiliśmy na lata 2016- 2017 a także umożliwią rozwój polskich kajaków w 

oparciu o unowocześnione obiekty które przyciągną do klubów przyszłych 

medalistów Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich .  

 

Wszyscy wiemy że podstawą efektywnej działalności każdej organizacji są 

uporządkowane sprawy gospodarki finansowej i materiałowej. 

Księgowość prowadzona w tej kadencji bezpośrednio przez związek pozwoliła 

nam kontrolować wydatki i uzyskać znaczne oszczędności na każdym etapie 

realizacji zadań i ponoszenia kosztów zarówno realizowanych  akcji jak i 

kosztów pośrednich. 

Przy pełnym  zaangażowaniu pracowników biura udało nam się z nawiązką 

zrealizować wszystkie zaplanowane zadania sportowe, wyposażyć w sprzęt 

sportowy i  osobisty wszystkie reprezentacje w tym kajak polo, smocze łodzie 

czy też maraton. Medale wręczane na wszystkich imprezach centralnych są 

tańsze średnio o 50 %  w stosunku do lat 2005 -2009.Wszyscy trenerzy kadry w 
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sprincie i w slalomie zostali wyposażeni w najlepsze kamery, komputery , 

telefony i sprzęt osobisty. Sprzęt według zamówień trenerów był kupowany na 

bieżąco z uwzględnieniem jakości i preferowanych przez zawodników i 

trenerów producentów oraz rodzajów łodzi i wioseł. Zakupiliśmy cztery 

najnowsze pontony z silnikami.  

Zakupiliśmy 2 automatyczne systemy startowe do treningu startu , tak 

niezbędnych przy starcie na 200 metrów. 

Wprowadziliśmy trwałe oznaczenia łodzi i wioseł przez producentów. W biurze 

Pzkaj. jest osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zakupy i stany magazynowe 

która współpracuje bezpośrednio z magazynierami w Krakowie, Wałczu i 

Gorzowie .   

Określone oszczędności osiągnęliśmy poprzez zakup  dla kadry sprintu  dwóch 

mikrobusów  marki Mercedes  i dla slalomu dwóch mikrobusów  marki Citroen. 

/ TABLICA 7 / Ponadto otrzymaliśmy z PKOL mikrobus marki Peugeot do 

obsługi zawodów     i kadry olimpijskiej. W okresie 4 lat dokonaliśmy zakupu 

sprzętu sportowego i osobistego za ponad 3.300.000 zł.  

Przekazaliśmy do klubów w użyczenie około 280 kajaków   i kanadyjek do 

sprintu a także  ponad 100 wioseł . Otrzymaliśmy  w ramach sponsoringu od 

firm Olimpijczyk i Nelo kajaki i kanadyjki  w ilości około 40 sztuk. Ostatnia 

partia zostanie przekazana klubom z tytułu zajętych pierwszych miejsc na MPJ 

po 7 grudnia 2012 i za opóźnienie przepraszam./TABLICA 8 / 

Aktualny stan magazynu w Wałczu to: / TABLICA 9 / 

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium PZkaj. dzięki wsparciu sponsora został 

zaakceptowany mój wniosek  dotyczący  sfinansowania zakupu 80 kompletnych 

kajaków wraz z wiosłami do nauki  dla najmłodszych adeptów kajakarstwa 

które zostaną przekazane klubom również do końca roku. Miało być 

zakupionych 200 zestawów ale wszystko przed nami.  / TABLICA 10 / 

 

W wyniku poczynionych oszczędności na obsłudze zadań do końca roku 

zrealizujemy jeszcze  kilka akcji szkoleniowych dla juniorów i seniorów w tym 

zgrupowania klimatyczne  w Portugalii w  miesiącu  grudniu. 

Sami dokonujemy rezerwacji biletów lotniczych, hoteli i miejsc odbywania akcji 

szkoleniowych a organizowane przez nas zawody przynoszą nam dodatkowe 

oszczędności wynikające z obniżenia kosztów udziału naszej reprezentacji. 

Dla przykładu jeszcze w 2008 roku za wystawienie biletu lotniczego płaciliśmy 

90 zł  teraz płacimy 25 – 30 zł a bilety kupujemy przez firmę Internetową   po 

sprawdzeniu wszystkich opcji przelotu, dojazdu i czasu podróży. 

Dzięki wsparciu pozyskanych partnerów i sponsorów poprzez Polska Fundację 

Kajakową   nasza sytuacja nie jest zła    a zaplanowane przychody  w 2011 roku 

na poziomie 750.000,- do końca 2012 roku zostały zrealizowane z nadwyżką.  

Aktualny stan w kasie środków pozyskanych od sponsorów  to ; / TABLICA 11/ 

Dobra sytuacja finansowa związku pozwoliła nam tak jak to miało miejsce w 

latach ubiegłych naszego czterolecia zaprosić wszystkich przedstawicieli 

członków do udziału w Walnym Zebraniu, na koszt PZKaj. Standard naszych 4 

zebrań  jest taki sam i tutaj musze jeszcze raz podziękować sponsorom. 
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Działalność związku bez wsparcia sponsorów i darczyńców przy aktualnej 

sytuacji gospodarczej nie jest możliwa do przeprowadzenia. 

 

Za  obszar sponsoringu i marketingu sportowego  odpowiadam osobiście i 

stwierdzam że nie było to łatwe zadanie mimo wsparcia Polskiej Fundacji 

Kajakowej/ TABLICA 12 / ale pomimo to  uzyskane  wyniki można uznać za 

zadawalające ale nie do końca. Największym  problemem w pozyskiwaniu 

sponsorów i przyjaciół kajaków były działania niektórych członków zarządu       

i komisji rewizyjnej deprecjonujące  pozycję Prezesa oraz donosy na Związek     

i Polską Fundację Kajakową do Najwyższej Izby Kontroli i instytucji 

przekazujących dotacje na organizacje imprez  - wykonane przez przedstawicieli  

naszych członków  a  zwłaszcza także telefony do sponsorów żeby nie 

sponsorowali Polskiego Związku Kajakowego. 

ENEA SA wspiera nas od  3 lat z widocznymi efektami a na dodatek sponsoruje 

nasze zjazdy sprawozdawcze. 

Totalizator Sportowy i nasi przyjaciele z zarządu firmy Lotto jako nasz Partner  

przy pomocy Polskiej Fundacji Kajakowej wsparli organizacje zawodów 

międzynarodowych i większość  projektów finansowych związku. 

PBG jest sponsorem Polskiego Związku Kajakowego do końca 2012 roku. 

Otrzymaliśmy  już 500 tys. w postaci  darowizny z Fundacji PBG i mam 

zapewnienie właściciela firm PBG – RAFAKO  że pozostała kwota mimo 

procesu upadłościowego  firmy wpłynie na nasze konto. /TABLICA 13/ 

Firma 4 F przekazała w ramach barteru sprzęt startowy dla reprezentacji 

olimpijskiej za parędziesiąt tysięcy zł / sprzęt poza zestawami olimpijskimi/ 

Firma Orange jako nasz sponsor technologiczny przekazała nam telefony wraz z 

kartami do obsługi zawodów i związku 

Firma prawnicza SWS jest naszym partnerem i pomaga nam w rozwiazywaniu 

problemów prawnych również w ramach umowy barterowej. 

Firma Nelo wraz z Olimpijczykiem przekazali związkowi około 40 kajaków 

wraz z 3 sztukami które w dniu dzisiejszym rozlosujemy wśród klubów 

uczestniczących w dzisiejszym zebraniu. / TABLICA 14, 15, 16 / 

Firma Tedi Sport również przekazała 2 kajaki / TABLICA 17 /a firma G-Power 

5 wioseł jako dodatek do kajaków i kanadyjki. 

Za medale na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazaliśmy  ze środków 

pozyskanych od sponsorów dla trenera i zawodniczek, tytułem nagród 90.000 zł. 

Tu trzeba wspomnieć że w ostatnich 3 latach zarząd PZKaj. z uzyskanych 

pieniędzy od sponsorów i darczyńców  przekazał w postaci stypendiów i nagród 

350.000,- zł  / TABLICA 18, 19, 20, /a także z tego samego źródła 

dofinansowaliśmy akcje kalendarza związkowego i olimpijskiego kwotą 

1.043.268, 48 zł. / TABLICA  21 /  Zakupiliśmy dodatkowo dwa mikrobusy 

które używają kluby Poznańskie    / TABLICA 22. 23 /, kilka trenażerów, 

kilkanaście różnych  kajaków i innego sprzętu w ramach decyzji  zarządów 

Polskiej  Fundacji Kajakowej  i PZKaj o przeznaczeniu części dochodów 

uzyskanych w Wielkopolsce dla klubów z terenu Wielkopolski. 
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Nie wszystkie informacje udało się odwrotnie umieścić na naszej nowej stronie 

internetowej ale strona jest ciągle unowocześniana.   TABELA 24 i 25 /  

  W ostatnim czteroleciu roku współpracowaliśmy  z TVP Sport, Przeglądem 

Sportowym, Głosem Wielkopolskim także telewizjami regionalnym. 

Współpracowaliśmy z byłym kajakarzem który pisał i pisze dalej artykuły o 

kajakach na naszą stronę internetową, przesyła do redakcji i wydawnictw w celu 

dalszych publikacji. Udało nam się zaistnieć w Kronice Polskiego Sportu 2011 i  

trzech  wkładkach  Przeglądu Sportowego w nakładzie ponad 100.000 

egzemplarzy  / TABLICA 26 ,  27, / a także reklamach całostronicowych w tym 

wczorajszej/ TABLICA 28 / Udało się również  dzięki Polskiej Fundacji 

Kajakowej przygotować profesjonalne prezentacje dla sponsorów dotyczące 

sponsoringu głównych imprez kajakowych w 2012 i 2013 roku  które zostały 

wysłane do ponad 100 firm. Wyrażam nadzieje że pomoże to pozyskać nowych 

sponsorów dla związku na kolejne lata. Ponadto udało się wyprodukować 50  

minutowy polski film  i 20 minutowy w języku angielskim z Mistrzostw Świata 

w Kajak Polo  w Poznaniu. /TABLICA 29 – 38 / 

 

Podstawowym zadaniem statutowym związku jest działalność sportowa.               

W omawianym czteroleciu zdobyliśmy kilkadziesiąt  medali mistrzostw Świata            

i Europy w tym tylko jeden medal olimpijski i dlatego uważam że nie udało nam 

się zrealizować założonych wyników. W 2012 roku Polski Związek Kajakowy 

pod względem ilości punktów jest numerem 1 w Polsce i wyprzedzamy w tej 

klasyfikacji nawet Polski Związek Lekkiej Atletyki . Tutaj nasuwa się pytanie? 

Czy tylko Zarząd  i PZKaj. ponosi odpowiedzialność za wynik na Londyńskich 

Igrzyskach który uważam że  nas wszystkich nie zadawala?  Mogę zapewnić że 

zarówno Zarząd jak i biuro zrobiliśmy wszystko aby zdobyć cztery medale ale 

nam się to nie udało. W wystąpieniach skierowanych do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki zarówno w latach ubiegłym jak i 2012 roku wskazywaliśmy na 

przeciwności i problemy w realizacji zadań ale nasze wnioski pozostały bez 

odzewu i zwrotnej pomocy. 

Mimo braku pełnego wsparcia ze strony Ministerstwa dla sportów                    

nie olimpijskich Polska reprezentacja z powodzeniem wystartowała na 

mistrzostwach Europy i Świata w Kajak Polo, Maratonie, Frestylu, a w roku 

2012 również w Mistrzostwach Świata Smoczych Łodzi. 

Udało się nam pozyskać fundusze  na kajakarstwo niepełnosprawnych i mamy 

nadzieję że będziemy jeszcze wielokrotnie z tej grupy sportowej mieć wiele 

satysfakcji i zadowolenia również w postaci medali olimpijskich w Rio 2016. 

Jeżeli chodzi o program szkolenia 2011/2012 to  popierałem i popieram  

szkolenie centralne z trenerami głównymi grup oraz  z indywidualnymi 

ścieżkami dla najlepszych zawodników  aby zabezpieczyć im opiekę trenerską   

podczas ich treningu w klubach. Odpowiedzialnym  za wyniki jest cały Zarząd 

ale to Prezes odpowiada za wszystko co zrobią i nie zrobią członkowie zarządu 

a także trenerzy i osoby współpracujące. Zaufałem wszystkim na początku 

kadencji i to był mój błąd. Teraz mamy jeden medal i porażkę a miały być         

4 medale  i wielki sukces. 
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Mówiłem to już w na początku kadencji  i będę powtarzał -  PZKaj. nie może 

być  przechowalnią a szkolić trzeba tylko tych którzy chcą być mistrzami 

olimpijskimi a nie otrzymywać tylko stypendium. Dotyczy to zarówno juniorów 

jak i seniorów.  

Trenerzy i szef szkolenia  musza być świadomymi pracownikami ponoszącymi 

odpowiedzialność za sukcesy i porażki a nie tylko oczekującymi nagród i 

dlatego będą musieli poddać się ponownej weryfikacji. 

 

Turystyka kwalifikowana i rekreacyjna jest  jedną z istotnych aktywności dla 

rozwoju , promocji i upowszechniania kajakarstwa. Sympatykom kajaków 

pozwala realizować swoje pasje i marzenia. Turystyka kajakowa jest nam 

potrzebna i musimy ją wspólnie wzmacniać i rozwijać. Powinniśmy znaleźć 

inne formy wsparcia turystyki kajakowej gdyż Ministerstwo Sportu i Turystki co 

roku zmniejsza pomoc finansową. 

Aktualna ustawa o sporcie narzuca nam zajmowanie się wyłącznie sportem 

wyczynowym ale mam nadzieję że Zarząd  PZKaj. wspólnie z Komisją 

Turystyki  wypracuje  rozwiązania  które zapewnią rozwój i jeszcze lepszą 

przyszłość  turystyki kajakowej w nowej  kadencji związku. 

Ten Kajak Specjalny firmy Nelo zostanie rozlosowany wśród klubów 

turystycznych 

Środowisko sędziowskie powinno odgrywać znaczącą role w działalności 

związku. Obserwacja wielu regat krajowych i zagranicznych pozwala stwierdzić 

że poziom sędziów polskich  a tak że  ich praca stoi na wysokim poziomie.  

Jednak nie jest tak pięknie jak się może wydawać, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

zachowanie się niektórych działaczy czy też uczestników. Jakość organizacji 

zawodów na Świecie spada w zastraszającym tempie a trzeba pamiętać że to 

Polska wprowadziła zasadę teraz obowiązującą w ICF I ECA że organizator 

musi pokryć koszty pobytu sędziów na imprezach w Europie i na Świecie.   

Praca sędziów nie jest łatwa i wymaga wielu wyrzeczeń osobistych. Mam 

nadzieję że nasi sędziowie będą prezentowali coraz wyższy poziom a także 

znajdą czas aby podzielić się swoimi doświadczeniami podczas konferencji 

metodycznych. Mamy za mało szkoleń dotyczących przepisów i 

obowiązujących regulaminów. Związek musi  zrobić  wszystko aby jak 

największa  liczba polskich sędziów  mogła brać udział w zawodach  

międzynarodowych. Iwona Stebner i Zbigniew Kudlik sędziowali podczas 

Igrzysk Olimpijskich a ich praca zyskała uznanie i pozytywną  ocenę. 

Konieczne są zmiany organizacyjne a zwłaszcza wydawanie licencji, ich 

przygotowanie, dokumentowanie  i archiwizacja które powinny być 

wykonywane przez osoby zatrudnione w biurze PZKaj. wspierając prace 

Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji Ewidencji i Zmiany Barw Klubowych.  

  

W polskim sporcie według mojej oceny najważniejszym wydarzeniem 

ostatniego czterolecia było powołanie Rady Patronów Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego z Przewodniczącym Janem Kulczykiem. W skład  Rady weszło  

wielu prezesów z największych  polskich firm oraz Prezes NBP,  ministrowie a 
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w tym Minister Sportu, Minister Skarbu i wiele innych osób ze świata sportu, 

biznesu, mediów i nauki w tym również ja osobiście. 

Program  Rady jest wieloletni i wierzę że Rada w tym składzie  jest 

zdeterminowana do znalezienia recepty na  zmianę pozycji polskiego sportu na 

arenie światowej.  

Ważnym wydarzeniem ostatniego czterolecia   było  dostosowanie  naszego 

statutu do ustawy o sporcie który mimo wszystko zawiera wiele błędów, 

wprowadzenie nowego regulaminu dyscyplinarnego i doprowadzenie do 

równouprawnienia  członków zwyczajnych w  możliwości udziału w walnym 

zebraniu przez wszystkich członków na jednakowych warunkach. 

 

Na  strukturze Międzynarodowej Federacji Kajakowej zaplanowane zostały 

istotne zmiany. Pierwsze decyzje zapadły na  zakończonym 14 listopada 

Kongresie ICF w St. Petersburgu. II Wiceprezydentem został wybrany 

przedstawiciel Afryki. Na Kongresie „Warszawa 2014” zostanie zmieniony 

statut i zmniejszony skład zarządu. 

Wybory będą się odbywały co cztery lata. Do 2020 roku nie ma możliwości 

wprowadzenia kobiecych kanadyjek w sprincie i w slalomie w ramach 

przyznanej ilości uczestników IO. Istnieje szansa na zwiększenie ilości kobiet w 

slalomie po wyborach w MKOL i zwiększeniu ilości dla zawodniczek ale nie 

kosztem ilości mężczyzn. W igrzyskach młodzieżowych  będą promocyjnie 

rozgrywane zawody również w kanadyjkach kobiet  /Ilość startujących kobiet i 

mężczyzn będzie jednakowa. W miesiącu grudniu zapadną decyzje dotyczące 

organizacji Igrzysk Europejskich w 2015 roku ale będzie się to wiązało z 

brakiem Mistrzostw Europy Seniorów w Sprincie. Slalom na razie nie jest 

planowany ze względu na brak toru w planowanym miejscu organizacji Igrzysk. 

Po 2017 roku nie będzie rozgrywanych corocznie  Mistrzostw Świata Juniorów i 

Młodzieży do lat 23 

 

Przyszłość Polskiego Związku Kajakowego i wszystkich jego członków będzie                     

w dużym stopniu uzależniona od pracy prezesa, nowego mniejszego liczebnie 

zarządu i poszczególnych komisji wraz z ich przewodniczącymi. Bez 

zaangażowania nie da rady realizować podjętych zadań i rozwijać naszej 

organizacji dla dobra wszystkich klubów. Dlatego też mam nadzieje że nowy 

zarząd będzie się składał  z osób zdeterminowanych do pracy a nie tylko do 

pełnienia funkcji. Osobiście jestem za profesjonalnie zarządzanym biurem i 

dobrymi fachowcami pracującymi  z oddaniem kajakarstwu w systemie 

korporacyjnym. Nie liczy się nazwisko  i pochodzenie  ale umiejętności i 

zaangażowanie w realizację zadań. 

 

 

  


