Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w sprawozdaniu zarządu PZKaj. za 2017 rok
postanowiłem w imieniu Polskiej Fundacji Kajakowej, której jestem fundatorem oraz swoim
własnym przekazać w formie pisemnej i zdjęciowej parę dodatkowych informacji.
Polska Fundacja Kajakowa / PFK / wspiera Polskie kajakarstwo od ponad 20 lat. Pozyskiwała
środki finansowe przede wszystkim w wyniku działalności gospodarczej. Od 1996 do 2002
roku i w okresie od 2009 – 2017 roku przekazała do klubów kajakowych, okręgowych
związków kajakowych i Polskiego Związku Kajakowego w postaci sprzętu sportowego i
wsparcia finansowego parędziesiąt milionów zł.
Pierwszym partnerem oraz sponsorem Fundacji była moja firma MADBEX Sp. z o.o. która
funkcjonuje pod tą nazwą od 1995 roku i od tego czasu do dnia dzisiejszego jestem w tej firmie
Prezesem Zarządu. Madbex był również sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego./Parę
zdjęć dla przypomnienia/ zawarte jest w pliku „ Potwierdzenie Działalności PFK „
Fundacja działała w oparciu o umowy prawne, wnioski i prośby klubów kajakowych ,
działaczy, osób fizycznych i prawnych działających w kajakarstwie. W latach 2016 - 2017
głównymi partnerami Polskiej Fundacji Kajakowej były następujące firmy;
TOTALIZATOR SPORTOWY -LOTTO, Firma 4 F, NELO, TVP - TVP SPORT
Wszystkie działania PFK zawsze były podporządkowane potrzebom kajakarstwa i zawsze
miały potwierdzenie w dokumentach każdego roku składanych do Ministerstwa Sportu, Urzędu
Skarbowego i KRS. / Przykładowe wzory tych dokumentów za 2017 rok w załączeniu./Bilans
za 2017 rok/ zał. Nr1/, Rachunek Zysków i strat za 2017 rok/ zał. Nr 2/, Informacja dla zarządu
Totalizatora Sportowego –LOTTO/ Zał. Nr. 3/, Informacja dla Ministerstwa Sportu / Zał. Nr 4
i 5/ , Informacja dla Urzędu Skarbowego/ zał. Nr. 6 /
Teraz trochę historii; PFK działała bez problemów do 2010 roku, kiedy to na skutek donosu do
NIK i Urzędu Skarbowego, PFK objęta została kontrolą krzyżową przez ponad 2 lata zarówno
w siedzibie fundacji, PZKaj., firmach z którymi fundacja miała umowy oraz klubach
współpracujących. Mimo wszystko udało nam się obronić przed zwrotem z kasy PZKaj. ponad
1 miliona zł, gdyż ostatecznie działalność PFK uznano za prawidłową bez zarzutów
dotyczących gospodarności środkami ale z zarzutem że PFK choć działała gospodarnie to
jednak nieprawidłowo przekazała do PZKaj. pieniądze. Ostatecznie dzięki umowie łączącej
Polską Fundację Kajakową z PZKaj. nie potrzeba było pieniędzy oddawać.
Nauczony wynikającym z tego doświadczeniem , PFK co 2 lata podpisywała z PZkaj. umowę
na wspieranie Kajakarstwa a zwłaszcza PZKaj.
Ostatnia umowa pomiędzy PZKaj. a PFK zakończyła się 31 grudnia 2016 roku a nowy
zarząd powstały w grudniu 2016 roku, nie zaproponował kontynuowania współpracy i
podpisania nowej umowy.
Dla przypomnienia w 2016 roku PFK dzięki umowom ze sponsorami przekazała do PZKaj.
kwotę 698.729,99 zł w gotówce na konto PZKaj. a ponadto wsparła wyjazd juniorów na
Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi kwotą 15.000,- zł oraz przekazała sprzęt sportowy do
PZKaj., i klubów sportowych za kwotę 67.000,- zł.

W dniu 18.08.2016 roku po rocznych pertraktacjach została podpisana umowa pomiędzy PFK
a Totalizatorem Sportowym na kwotę 480.000,- netto + bonus za medale/ 100 tys. Zł brutto/ za
każdy medal/ . Umowa zakładała że PZKaj. przywiezie 5 medali olimpijskich a fundacja
zrealizuje około 30 punktów marketingowych umowy. Były tylko dwa medale olimpijskie a
bonus został przekazany zawodniczkom i trenerowi podczas zjazdu w grudniu 2016 roku.
Umowy sponsoringowe z Totalizatorem Sportowym były i są tak sformułowane ze nigdy nie
ma żadnych gwarancji ze kwota zapisana w umowie wpłynie do kasy partnera./ Tak miedzy
innymi było w 2015 roku kiedy miało wpłynąć 370. 000, zł a ostatecznie wpłynęło do kasy
fundacji tylko 170.000,- zł. Zawsze podstawą zapłaty za świadczenia na rzecz sponsora jest
sprawozdanie z wykonanych świadczeń w postaci / ponad 800 stron / za 2017 rok zał. Nr 7./
potwierdzeń wykonania zadań promocyjnych oraz report medialny potwierdzający skuteczność
działań / wzór z roku 2017 w załączeniu – Zał. Nr 8 /
Biorąc pod uwagę brak umowy pomiędzy PZKaj. i Fundacją oraz wcześniejsze doświadczenia
w rozliczeniach z Totalizatorem, oraz brak jakichkolwiek propozycji ze strony zarządu PZKaj.
fundacja uzgodniła z Totalizatorem zasady realizacji umowy w 2017 roku.
Trzeba również pamiętać że wpierw trzeba sfinansować promocje partnera/LOTTO / wyłożyć
własne pieniądze/a następnie zlecić wykonanie raportu medialnego i oczekiwać uznania działań
za spełniające oczekiwania sponsora. Nie mogłem ryzykować współpracy z PZKaj./brak
umowy / i dlatego uzgodniono z Totalizatorem formę współpracy poprzez kluby i okręgi/
W tym przypadku fundacja skorzystała z moich prywatnych środków, moich kontaktów z
dostawcami oraz przyjaciół którzy mi zaufali i spokojnie oczekiwali na zapłatę za faktury.
Zresztą tak też było w przypadku braku środków finansowych w kasie PZKaj. kiedy
posiłkowano się moimi kartami kredytowymi do zabezpieczenia szkolenia przed wpływem
środków z ministerstwa.
Ostatecznie pieniądze z Totalizatora wpłynęły do kasy fundacji 13 grudnia 2017
roku./załącznik-wyciąg z konta PFK – Zał. Nr 9/
Jeżeli chodzi o zamkniecie współpracy pomiędzy PFK i PZKaj. to ostatecznie z kasy Polskiej
Fundacji Kajakowej do kasy Polskiego Związku Kajakowego w 2016 roku wpłynęły
następujące kwoty; 50.000,- 150.000,- 100.000,- 50.000,- 30.000,- 60.000,- 88.729,99 ,30.000,- 140.000,Łącznie przekazano do PZkaj. w 2016 roku kwotę 698.729,99,- zł
W 2017 roku oprócz wsparcia rzeczowego i finansowego klubów kajakowych, okręgowych
związków kajakowych, zakupiono ze środków pozyskanych przez PFK dla wywiązania się z
zapisanych w umowie warunków promocji LOTTO ; kalendarze promujące medalistki i
medale olimpijskie z RIO, Bus 18 osobowy, 10 przyczep kajakowych, około 1900 medali
Mistrzostw Polski w Kajakarstwie, 500 sztuk replik medali olimpijskich, dofinansowano zakup
dla kolejnego klubu mikrobusu 9 osobowego a także sfinansowano udział ekipy TVP TVP
Sport w Mistrzostwach Europy w Plovdiv i Mistrzostwach Świata w Racicach.
Na wymienione zakupy i wskazane cele Polska Fundacja Kajakowa wydała w 2017 roku
984.564,58 zł.

A z tytułu umowy z Totalizatorem Sportowym LOTTO ostatecznie wpłynęło do kasy
fundacji 480.000,- netto. To jest mniej niż połowę całości pozyskanych funduszy.
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników a członkowie Zarządu i Rady nie pobierali
żadnego wynagrodzenia. Jedyny koszt obsługi sponsorów /przygotowanie raportów i
sprawozdań/ to kwota 59.851,36 brutto, co daje koszt całkowity 6 % obsługi wszystkich zadań.
/ujęte w rachunku zysków i strat za 2017 rok/.
Na zakończenie chciałbym przypomnieć o jeszcze jednym istotnym fakcie że w okresie
2013 - 2016 zarząd PZKaj. kierowany przeze mnie przekazał bezpłatnie i bez żadnych
kosztów do klubów kajakowych w całej Polsce 739 sztuk sprzętu sportowego a z tego tylko
w 2016 roku 253 sztuki.
Nie jest w to wliczona ilość sprzętu / kajaków/ pozyskanych od firm NELO i TEDI
SPORT przez Polską Fundację Kajakową i przekazanego również bezpłatnie do klubów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt mailowy lub
telefoniczny.
Z poważaniem
Józef Bejnarowicz
e-mail; jb@madbex.com
tel; 602 108 108

Poznań , dnia 22.04.2018 roku.

