Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego, 11.05.2019 r., Poznań

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Członków Polskiego Związku Kajakowego
w Poznaniu, w dniu 11 maja 2019 r.

Punkt 1
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
O godzinie 19:00 prezes Zarządu Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz
Wróblewski otworzył obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj. Obrady rozpoczęły się w drugim terminie.
Na wstępie prezes powitał wszystkich zebranych i poinformował, że nastąpiły zmiany w strukturze Zarządu PZKaj. ze względu na rezygnację z funkcji
wiceprezesa oraz przewodniczącego Kolegium Sędziów Wacława Bireckiego,
któremu podziękował za wieloletnią pracę na rzecz Polskiego Związku Kajakowego. Prezes poinformował, że uchwałą Zarządu z dnia 23.04.2019 r. pełniącą
obowiązki przewodniczącego Kolegium Sędziów została pani Jolanta Rzepka,
która będzie przewodniczyć Kolegium Sędziów do końca kadencji i życzył powodzenia w czasie pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Pieczę nad Komisją
Dyscyplinarną, którą dotychczas z racji swojej funkcji pełnił Wacław Birecki,
przejmie Sekretarz Generalny Wiesław Rakowski. Następnie prezes wspomnieniami pożegnał osoby obecne do niedawna w środowisku trenerów, zawodników,
sędziów i działaczy, tj.: pana Kacpra Gondka, pana Marka Wisłę, panią Gabrielę
Bułę, panią Krystynę Świerzowską, panią Jadwigę Doering, pana Mieczysława
Saja, panią Wandę Dębowską, panią Irenę Szewińską, pana Andrzeja Horosia,
pana Zbyszko Szubskiego, pana Andrzeja Koczana, pana Ryszarda Szubcilskiego, panią Agatę Klimek, pana Andrzeja Kozicza – przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej PZKaj., panią Krystynę Tobiasz, panią Małgorzatę Kaczmarek i pana
Piotra Tomalę.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych.
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W dalszej części obrad prezes Wróblewski zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Punkt 2
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad.
Na funkcję Przewodniczącego prezes Zarządu zarekomendował pana Zbigniewa Kudlika, który wielokrotnie obdarzany był przez delegatów PZKaj. zaufaniem. W związku z brakiem innych zgłoszeń, propozycję poddano pod głosowanie. Delegaci Walnego Zgromadzenia zatwierdzili kandydaturę jednomyślnie.
Następnie prezes Związku zaproponował skład Prezydium następujących
osób: Waldemar Witkowski – wiceprzewodniczący, Krzysztof Andruszkiewicz –
sekretarz. Wobec braku zgłoszeń z sali, przegłosowano skład Prezydium en bloc.
Delegaci zatwierdzili skład Prezydium jednogłośnie.
Prezydium ukonstytuowało się w składzie:
- Zbigniew Kudlik – przewodniczący WZSS PZKaj.
- Waldemar Witkowski – wiceprzewodniczący WZSS PZKaj.
- Krzysztof Andruszkiewicz – sekretarz WZSS PZKaj.
Prezes Tadeusz Wróblewski poprosił przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego o poprowadzenie dalszej części posiedzenia.
Zbigniew Kudlik podziękował zebranym za obdarzenie go mandatem zaufania oraz zadeklarował rzetelne i sprawne poprowadzenie spotkania zgodnie
z obowiązującym Statutem PZKaj. Następnie zaproponował rozpatrzenie przyjęcia porządku obrad oraz regulaminu.
Punkt 3
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Przewodniczący Kudlik poinformował zebranych, że propozycja porządku
obrad wraz z projektem regulaminu została przesłana do wszystkich członków
PZKaj.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
2

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego, 11.05.2019 r., Poznań

Członkowie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku Kajakowego zatwierdzili jednogłośnie projekt porządku
obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za rok
2018r.
7. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Kajakowego za rok 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z działalności PZKaj. za rok
2018.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PZKaj. za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
PZKaj. za rok 2018.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Podsumowanie obrad.
15. Zamknięcie obrad.
Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodniczący zapytał zebranych, czy mają
uwagi do projektu regulaminu. W związku z brakiem zgłoszeń zaproponował
przyjęcie regulaminu obrad.
Regulamin został przyjęty jednogłośnie.
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Punkt 4
Wybór Komisji.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zbigniew Kudlik zaproponował wybór dwóch komisji: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
Uchwał i Wniosków.
Do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zarekomendował kandydatury: pana Lesława Dumy, pana Ryszarda Oborskiego oraz pana Piotra Pisulę.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń z sali, przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia składu komisji.
Członkowie Walnego Zgromadzenia poparli kandydatury jednogłośnie.
Po wyłonieniu składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przewodniczący
zaproponował wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:
pana Wiesława Rakowskiego, pana Piotra Pilarskiego oraz pana Wojciecha Kudlika.
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Z uwagi na brak innych zgłoszeń przewodniczący zarządził głosowanie.
Skład komisji zaakceptowano przy dwóch głosach wstrzymujących.
Komisje przystąpiły do pracy.
Po wyborze komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków
PZKaj. przewodniczący Zbigniew Kudlik przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5
Wystąpienie zaproszonych gości.
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że nie było zgłoszeń do wystąpień w punkcie 5 i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za rok 2018.
W tym punkcie przewodniczący Zbigniew Kudlik przekazał głos prezesowi
Polskiego Związku Kajakowego.
Prezes Tadeusz Wróblewski zaznaczył, że sprawozdanie zawiera formę
opisową i tabelaryczną wyników aktywności, pracy i zaangażowania w roku
2018 wielu osób, począwszy od zawodników, trenerów, działaczy terenowych,
na członkach władz Polskiego Związku Kajakowego kończąc. Prezes podkreślił,
że rok 2018, to półmetek działalności kadencji Związku, który pozwala na ocenę
pracy Zarządu oraz stanu przygotowań do zbliżających się Igrzysk Olimpijskich
w Tokio w roku 2020.
Referując sprawozdanie z działalności Zarządu PZKaj prezes zauważył, że
rok 2018 był ważnym sprawdzianem organizacyjnym Związku, który pozwolił
z sukcesem zorganizować Puchar Świata w slalomie kajakowym w Krakowie
oraz Turniej Nadziei Olimpijskich w Poznaniu. Imprezy te były dużym wydarzeniem i początkiem działalności dwóch zespołów współpracujących z biurem Polskiego Związku Kajakowego. W Krakowie zespół działa pod przewodnictwem
pani Magdaleny Plichty, w Poznaniu zespołowi przewodniczy pan Ireneusz Pracharczyk. Prezes podkreślił, że taki kapitał społeczny zapewnia bezpieczeństwo
organizacyjne Polskiego Związku Kajakowego, które w najbliższym czasie zostanie poddane kolejnej próbie przy organizacji zbliżających się Mistrzostw Europy w parakajakarstwie i Pucharu Świata w sprincie kajakowym w Poznaniu
oraz Mistrzostw Świata Juniorów i U23 w slalomie kajakowym w Krakowie
w roku 2019.
Omawiając sprawozdanie prezes przypomniał, że w roku 2018 Walne
Zgromadzenie PZKaj. zatwierdziło zmiany w Statucie, które zostały naniesione
zgodnie z obowiązującym Kodeksem Dobrego Zarządzania, opracowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prezes podkreślił, że PZKaj. był pierwszym
Związkiem, który dostosował swój Statut do Kodeksu MSiT. Podziękował wiceprezesowi Zbigniewowi Kudlikowi za trud włożony w przygotowanie zmian
w dokumencie, który z zaangażowaniem nadzorował prace nad Statutem. Prezes
poinformował, że blisko 90 procent zaleceń kodeksowych zostało wdrożonych
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do Statutu, jednakże zalecenie dotyczące udziału przedstawiciela Rady Zawodniczej w strukturze Zarządu PZKaj. nie zostało wpisane w dokument. Prezes był
przeciwny takiemu zapisowi i zwrócił uwagę autorom Kodeksu, że takie działanie nie jest zgodne z prawem, ponieważ musiałaby być wprowadzona dodatkowa
osoba do Zarządu bez przeprowadzenia wyborów. Ministerstwo przyznało rację
i przyjęło propozycję rozwiązania danej sytuacji, że od jesieni 2019 roku po wyborze Rady Zawodniczej, jej przedstawiciel będzie zapraszany na posiedzenia
Zarządu.
W dalszej części wypowiedzi prezes podkreślił, że rok 2018, to szeroko
komentowane sukcesy kajakarzy na arenie międzynarodowej, ale również fakt
pozytywnego rozpatrzenia przez MSiT prośby PZKaj. o obniżenie procentowego
wkładu własnego do pozyskanych dotacji z 5 na 3%. Prezes zauważył, że dla
Związku, który nie ma regularnych przychodów, zorganizowanie wkładu własnego w wysokości 800 tys. zł stanowi poważny wysiłek oraz obciążenie i stawia
dalszą działalność jednostki pod znakiem zapytania. Dzięki współpracy z prywatnymi podmiotami PZKaj. zdołał pozyskać kwoty, które pozwoliły na rozliczenie dotacji w całości, wykazując pozyskane środki własne.
Kontynuując omawianie sprawozdania prezes poinformował, że zostały pozyskane z MSiT dodatkowe dotacje na zakup urządzeń pomiarowych regulujących poziom wody na torze slalomowym w Krakowie oraz na zakup sprzętu
sportowego. Zauważył, że PZKaj. jest dobrze postrzeganym Związkiem, stabilnym i gotowym do przyjęcia dodatkowych zadań, co przedkłada się na uznanie
dyscypliny, pracy klubowej i działaczy PZKaj. w często spotykanych trudnych
warunkach. Zwrócił uwagę, że w roku 2018 została unormowana sprawa dokumentu programowego dla szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych, który został wnikliwie opracowany przez prof. Tadeusza Rynkiewicza. Po uwzględnieniu uwag Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego i MSiT, dokument został przesłany do MEN i czeka na zatwierdzenie.
W dalszej części omawianego dokumentu prezes przedstawił sytuację polskiego parakajakarstwa. Powitał znajdującą się na sali w roli delegata, zawodniczkę Katarzynę Sobczak, która odnosi sukcesy w tej dyscyplinie. Podkreślił, że
rok 2018 był rokiem, w którym udało się uporządkować szkolenie i organizację
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parakajakarstwa, w biurze dyscyplinę koordynuje Michał Jakobsche. Prezes zauważył, że wynikowo miniony sezon nie należał do udanych. Polscy zawodnicy
dają z siebie wszystko, ale jest coraz trudniej, ponieważ arena międzynarodowa
nieustannie się zmienia i pojawiają się zawodnicy coraz lepiej wyszkoleni. Wyraził nadzieję, że na najbliższych Mistrzostwach Europy, które odbywają się na
torze regatowym Malta w Poznaniu, polscy zawodnicy zawalczą o medale. Prezes podkreślił, że Mistrzostwa Europy w parakajakarstwie odbywają się z inicjatywy Polskiego Związku Kajakowego, a wyrażając na nie zgodę Federacja Europejska dała wyraz uznania dla PZKaj. Prezes poinformował zgromadzonych, że
takie działanie daje nadzieję na pozytywne rozpatrzenie kandydatury Polski przy
aplikacjach na organizację kolejnych imprez rangi mistrzowskiej.
Kolejno prezes nawiązał do kongresu ICF, który odbył się w 2018 roku
w Budapeszcie. Podkreślił, że organizacja skupia się przede wszystkim na sporcie olimpijskim, w szczególności na sprincie i slalomie, co ma niekorzystny
wpływ na pozostałe dyscypliny. Czynione są liczne próby modyfikacji konkurencji i dystansów kosztem rozsądku, tradycji i doświadczenia. Prezes poinformował, że jeśli chodzi o sprint kajakowy i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w roku
2024, to nie ma możliwości na dodatkowe dystanse i wszystkie konkurencje pozostaną takie, jakie zostały ustalone na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020
roku. Natomiast inna sytuacja przedstawia się w slalomie kajakowym, w którym
w ostatnim okresie, silnie promowany jest cross kajakowy. Zauważył, że bez
względu na politykę ICF czy ECA, które skupiają się na sporcie olimpijskim,
należy wspierać również dyscypliny nieolimpijskie takie jak: smocze łodzie, freestyle kajakowy, kajak polo, maraton, czy dopiero początkujący w Polsce, SUP.
Dowodem na wspieranie dyscyplin nieolimpijskich przez PZKaj. jest pozyskanie
organizacji Mistrzostw Świata w smoczych łodziach, które odbędą się w roku
2021w Poznaniu.
Omawiając sprawozdanie z działalności w zakresie kajakarstwa dla wszystkich, prezes zauważył, że ta forma rekreacji stanowi wartość dodatnią całej dyscypliny i podkreślił, że nie wszystkie związki sportowe mają taką formę swojej
dyscypliny. PZKaj. posiada w swoich szeregach 35 klubów turystycznych, które
mają osobowość prawną i licznie wspierającą grupę działaczy, o czym przekonał
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się na konferencji kajakarstwa dla wszystkich, która miała miejsce w lutym 2019
roku w Warszawie, i której współorganizatorem był PZKaj. Z tego środowiska
wyszły propozycje włączenia do współzawodnictwa sportowego mistrzostw Polski w ultarmaratonie. Prezes poinformował, że już trwają prace nad zawodami,
a na jesieni zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie organizatora.
Kontynuując wypowiedź na temat sprawozdania z działalności prezes wyjaśnił zgromadzonym, że nie skupiał się na wynikach osiągniętych w roku 2018,
ponieważ zawarte są one w dokumencie, który otrzymali wszyscy członkowie
i który dostępny jest na stronie internetowej. Podkreślił, że nad dokumentem pracowali wszyscy członkowie Zarządu wraz z dyrektorem sportowym Wojciechem
Kudlikiem, natomiast stroną redakcyjną sprawozdania zajął się dyrektor biura
Kajetan Broniewski. Prezes zwrócił uwagę zgromadzonych na stabilność zespołów trenerskich od początku kadencji, poza jednym wyjątkiem, kiedy to trener
kanadyjkarzy Marek Ploch zrezygnował z pełnionej funkcji. W skład zespołu
trenerów głównych wchodzą: Tomasz Kryk, Mariusz Szałkowski, Mariusz Słowiński, Michał Śliwiński, którzy mają do dyspozycji asystentów w osobach trenerów: Macieja Juhnke, Piotra Traczewskiego, Daniela Jędraszko, Ryszarda
Hoppe, Michała Brzuchalskiego, Roberta Włodarczyka, Stanisława Rybakowskiego, Andrzeja Kamińskiego i innych trenerów, którzy wykonują swoją prace
na bazie klubów i szkół mistrzostwa sportowego. Ten zespół, który wspierają
lekarze, stanowi nieoceniony kapitał i siłę Związku. Prezes podkreślił, że Zarząd
maksymalnie wspiera działania trenerów i zrobił wszystko, żeby pomóc szkoleniowcom w osiągnięciu jak najlepszych wyników i w przygotowaniach do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zostały zorganizowane dwa rekonesanse
w Seulu i w Tokio, które pozwolą wybrać bazę treningową przed najważniejszymi zawodami czterolecia. W Tokio jest bardzo trudny tor ze względu na położenie i warunki atmosferyczne i nie ma już możliwości na zorganizowanie zgrupowania szkoleniowego przed igrzyskami. Grupa kanadyjkarzy i kanadyjkarek
będzie trenowała w miejscowości Ena w Japonii, a grupa kobiet w Andong na
południu Korei. Prezes zauważył, że zgrupowania przedolimpijskie i sam wyjazd
do Japonii na główne zawody, będzie możliwy po zdobyciu kwalifikacji olimpijskich, które odbędą się podczas mistrzostw Świata w Szeged na Węgrzech.
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W dalszej części obrad prezes Tadeusz Wróblewski przypomniał działania,
które usprawniają działalność Związku. Przywołał współpracę z firmą DomtelSport, która tworzy elektroniczny system zgłoszeń, dzięki któremu zostaje uporządkowany sposób zgłoszeń do zawodów. Na każdych zawodach mistrzostw
Polski organizatorów obowiązuje zapewnienie ekranu ledowego, który służy dla
dobrej komunikacji i informacji zawodników oraz trenerów. Wszystkie te działania powodują oszczędność czasu, ponieważ listy startowe i wyniki dostępne są
również na urządzeniach mobilnych i nie ma konieczności ich drukowania. Prezes podkreślił, że ta zmiana jest początkiem innowacji, które Związek chce
wprowadzać w najbliższych sezonach podczas regat organizowanych na terenie
Wielkopolski czy województwa kujawsko-pomorskiego. Ten rodzaj współpracy
jest najlepszym przykładem na współdziałanie PZKaj. z firmami prywatnymi,
z którymi udało się w ostatnim czasie nawiązać współpracę, np.: podpisanie
umowy z siecią hoteli Focus, dzięki której zawodnicy i trenerzy będą mogli korzystać z noclegów podczas zawodów w Poznaniu i Bydgoszczy o wyższym
standardzie niż pokoje w akademikach. Prezes wymienił również firmę SISU,
z którą PZKaj. podpisał umowę na produkcję odzieży sportowej dla zawodników. Podkreślił, że czyni starania, aby zawierane umowy były umowami partnerskimi, takimi jak zawarta umowa z portugalskim ośrodkiem Duna Parque Hotel
Group, czy firmą drukarską z Krakowa CITY. W dalszej części wypowiedzi prezes wymienił kolejne firmy, z którymi PZKaj. zawarł umowy partnerskie: IMAS,
Toyota Poznań, MCC Medale. Poinformował również, że została podpisana
umowa ze spółką Skarbu Państwa Totalizatorem Sportowym, który jest partnerem strategicznym Związku. Umowa jest dość trudna w realizacji, ponieważ
wymaga obsługi ponad 40 imprez, na których pojawiać się będzie znak firmowy
LOTTO. Prezes podkreślił, że dopiero po zakończeniu sezonu i przedstawieniu
Totalizatorowi raportu medialnego, spółka wyceni wartość wykonanej pracy
i wypłaci część środków, które trafią na konto Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa.
Na zakończenie prezes Wróblewski podziękował zebranym za uwagę i zachęcał do składania wniosków, które w dalszej części zebrania będą stanowiły
podstawę do dyskusji.
9
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Przewodniczący Zgromadzenia podziękował prezesowi za zreferowanie
sprawozdania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7
Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Kajakowego za rok 2018 r.
Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Kajakowego przedstawiła
główna księgowa Irena Gajewska przypominając na wstępie, że coroczne Walne
Zgromadzenie Członków PZKaj. zatwierdza zbadane uprzednio przez biegłego
rewidenta sprawozdanie finansowe, co wymuszają na Związku zapisy ustawy
o rachunkowości oraz ustawie o sporcie. Główna księgowa poinformowała, że
kolejne zmiany w zapisach ustawy o rachunkowości narzucają składanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, co również przysparza trochę
kłopotów ze względu na trudność zebrania całego Zarządu w jednym czasie
w celu złożenia podpisu kwalifikowanego wymaganego dla tej formy przesłania
sprawozdania. Irena Gajewska przedstawiła wynik finansowy za rok 2018, który
zamknął się stratą w wysokości 104.371,56 zł. Porównując wynik z roku 2017
starta została pomniejszona o kwotę 760.570,02 zł, co stanowi ok. 88% w stosunku do roku poprzedniego i świadczy o dobrym zarządzaniu finansami oraz
o dobrym kierowaniu pracami Związku przez obecny Zarząd. Dodała, że mimo
straty biegły rewident uznał, że Związek posiada płynność finansową i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji dalszej działalności.
Główna księgowa zaznaczyła, że w swoim raporcie biegły rewident uznał, że
sporządzone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
mątkowej i finansowej Polskiego Związku Kajakowego. Przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z przyjętymi
zasadami polityki rachunkowości
W dalszej części wypowiedzi główna księgowa przedstawiła zgromadzonym krótką analizę roku 2018, zaznaczając, że zanim dojdzie do podpisania
umów z MSiT, Związek najpierw składa oferty na zadania, w których zawarte są
ich przybliżone realne koszty. W prezentowanym sprawozdaniu księgowa przedstawiła wymagane wysokości kwot udziału własnego do przyznanych dotacji.
10
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Dodała, że w roku 2018 przy podpisaniu 15 umów z resortem na łączną kwotę
ponad 19 mln. zł Związek musiał wykazać i udokumentować wkład środków
własnych w wysokości 1.026.560,00 zł. Trudność pozyskania takich pieniędzy
sprawiła, że w ciągu roku PZKaj. wystąpił z pismem do ministra sportu z prośbą
o wyrażenie zgody na zmniejszenie procentowego udziału własnego z 5 na 3%
i dostał na to zgodę, co spowodowało zmniejszenie wkładu własnego o 189 tys.
zł. Po korekcie tych kosztów Związek wykazał wkład własny do podpisanych
umów na kwotę 837.560,00 zł. Na kwotę tą złożyły się między innymi świadczenia pracy czterech członków Zarządu naliczone na podstawie zawartych umów
o wolontariat. Co stanowiło kwotę 203.520,00 zł. Umowy o wolontariat pomniejszyły udział wkładu własnego, który w rezultacie wyniósł 634.040,00 zł.
Kolejno księgowa omówiła poszczególne pozycje sprawozdania, na które składały się umowy zawarte z Departamentem Sportu dla Wszystkich, do których
wkład własny pokryły kluby. Dodała, że w ramach umów zawartych z Departamentem Sportu Wyczynowego zostały zorganizowane: 173 zgrupowania i konsultacje w kraju na kwotę 4.102.457,00 zł, 47 zgrupowań zagranicznych na kwotę 3.360.208,00 zł, 56 zawodów krajowych stanowiło kwotę 1.002.229,00 zł, 26
zawodów zagranicznych kosztowało 1.484.678,00 zł, 15 zawodów ME i MŚ to
koszt 1.866.872,00 zł a zakup sprzętu sportowego zamknął się w kwocie
1.215.513,05 zł. Główna księgowa poinformowała zgromadzonych, że Związek
zrealizował wszystkie powierzone zadania publiczne a złożone rozliczenia za rok
2018 w całości zostały przyjęte przez MSiT zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.
Kontynuując swoją wypowiedź, Irena Gajewska przedstawiła wpływy na
działalność statutową PZKaj., na którą składają się kwoty za wydanie i przedłużenie licencji zawodniczych, trenerskich i klubowych, wpływy za opłacenie
składki członkowskiej oraz wpływy od firm i osób prywatnych. Poinformowała,
że na konto środków własnych Związku wpłynęła kwota 548.840,08 zł, z czego
5.459,62 zł zostały wydane w związku z działalnością statutową Zarządu. Pozostałe koszty Zarządu zostały wykazane i rozliczone w ramach 3% udziału środ-
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ków własnych otrzymanych dotacji. Dodała, że na koniec 2018 roku na koncie
środków własnych PZKaj. pozostała kwota w wysokości 144.788,57 zł.
Na zakończenie główna księgowa Irena Gajewska poinformowała zgromadzonych, że po Nowym Roku w styczniu została przeprowadzona kontrola NIK
w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania publicznego za rok 2018, która trwała około 3 miesięcy. Zaznaczyła, że wystąpienie
pokontrolne zawierało pozytywną ocenę wykorzystanej przez Związek dotacji.
W raporcie kontroler stwierdził, że środki z dotacji zostały wykorzystane gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. Podkreśliła, że NIK nie stwierdził nieprawidłowości, w związku z czym nie zostały sformułowane wnioski pokontrolne, co
stanowi najlepszą laurkę dla Związku.
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował głównej księgowej za przedstawienie sprawozdania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, przypominając jednocześnie uczestnikom zgromadzenia, że wszelkie wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków należy przedkładać w formie pisemnej.
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji Lesław Duma. Poinformował zebranych, że przewodniczący komisji wziął udział
w 3 posiedzeniach Zarządu PZKaj. a komisja do października 2018 roku działała
w składzie: Andrzej Kozicz – przewodniczący, Lesław Duma – wiceprzewodniczący oraz Ryszard Oborski – sekretarz. Dodał, że po przykrym odejściu przewodniczącego Andrzeja Kozicza w październiku 2018 roku, do komisji dołączyła czwarta osoba z listy wyborczej Walnego Zgromadzenia Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Kajakowego, którą jest pani Jolanta Kwinta. Od października 2018 roku komisja pracuje w składzie: Lesław Duma – przewodniczący, Ryszard Oborski – wiceprzewodniczący oraz Jolanta Kwinta – sekretarz.
Lesław Duma poinformował zgromadzonych, że Komisja w powyższym
składzie spotkała się 14.12.2018 roku w Warszawie w siedzibie Polskiego
Związku Kajakowego, gdzie została serdecznie przyjęta przez prezesa PZKaj.
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Tadeusza Wróblewskiego oraz główną księgową panią Irenę Gajewską. Celem
komisji było zapoznanie się z pracą Zarządu Polskiego Związku Kajakowego
oraz kontrola zakupionego sprzętu sportowego w roku 2018. Komisja stwierdziła
właściwe ewidencjonowanie zakupionego sprzętu i zasugerowała racjonalne zarządzanie organizacją wyjazdów szkoleniowych z uwzględnieniem pojęcia oszczędności wydatków. Komisja Rewizyjna dobrze oceniła pracę biura związku,
a księgowość Związku prowadzona jest dobrze bez konkretnych uwag.
Na zakończenie przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że sprawozdanie finansowe zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta jest zgodne
co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Polskiego
Związku Kajakowego.
Punkt 9
Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z działalności PZKaj. za rok
2018.
Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zgromadzenia poinformował zebranych, że w tym punkcie porządku obrad można podjąć dyskusję
na temat przedstawionych sprawozdań przez prezesa i główną księgową i zachęcał do zgromadzonych do zabierania głosu.
Głos zabrała delegatka Klubu Kajakowego Helix ze Skawiny Maria Fidzińska, która stwierdziła błędy w przedstawionym sprawozdaniu z działalności
w rozdziale poświęconym freestyle’owi kajakowemu. Zaznaczyła, że na zawodach z cyklu puchar świata ekipa freestyle’owa zdobyła 10 medali, w tym 2 medale zdobyła zawodniczka KK Helix. Na Mistrzostwach Europy, które odbyły się
w Bratysławie, ekipa freestyle’owa również wróciła z medalami – trzema. Zwróciła uwagę, że na rok 2019 za zdobyte medale na ME, zawodnicy otrzymali dofinansowanie na ponad 100 tys. zł, w których zawarte są stypendia sportowe oraz
kwota na zakup sprzętu sportowego, niestety zawodniczka klubu KK Helix nie
otrzymała sprzętu. Delegatka zadała pytanie czy właściwe jest, aby jedna osoba
decydowała o podziale środków, który to podział podpisuje dyrektor sportowy
Wojciech Kudlik, i czy stanowi to o prawidłowym zarządzaniu dyscypliną.
Zwróciła uwagę, że w roku 2018 dofinansowanie drużyny freestyle’owej na ME
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wyniosło 5 tys. zł, z czego zwrócono koszty 5 zawodnikom z pominięciem zawodniczki KK Helix, a w sprawozdaniu z działalności zamieszczono informację,
że koszty zostały zwrócone całej ekipie. Dyrektor sportowy Wojciech Kudlik
poprosił delegatkę o wskazanie takiego zapisu w sprawozdaniu. Przewodniczący
Zgromadzenia poprosił delegatkę o zwracanie się z uwagami do przedstawicieli
Zgromadzenia a nie do prezydium. Maria Fidzińska poprosiła delegatów o przegłosowanie, żeby nie jedna osoba zajmowała się podziałem środków ponieważ
we freestyle’u kilka klubów zajmuje się tą dyscypliną, a zawodników na poziomie światowym jest przynajmniej czworo. Nie można dopuszczać do tego, żeby
tylko klub z Jeleniej Góry decydował o podziale środków na dyscyplinę. Delegatka zwróciła się również z prośbą, żeby kierownik ekipy na zawody był wybierany przez Zarząd a nie przez dyrektora sportowego. Kontynuując wypowiedź
pani Fidzińska wskazała stronę w sprawozdaniu, w której napisano, że koszty
opłaty startowej zostały zwrócone wszystkim zawodnikom. Zaznaczyła, że jej
córka takiego zwrotu nie otrzymała mimo przedstawionej faktury, która stanowiła podstawę zwrotu.
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował przedmówczyni i zapytał czy
złożyła stosowne wnioski do komisji uchwał i wniosków. Delegatka potwierdziła
złożenie wniosków. Następnie przewodniczący Zbigniew Kudlik poprosił zabierających głos o zachowanie spokoju i wypowiedzi bez zbędnych emocji. Zwrócił uwagę, że otwarta dyskusja dotyczy sprawozdań przedstawionych przez prezesa oraz główną księgową Związku i poprosił, żeby kolejne wystąpienia nie zawierały osobistych refleksji pod adresem konkretnych osób.
Głos w dyskusji zabrał delegat KS START Nowy Sącz, który wyjaśnił, że
przedstawione przez delegatkę KK Helix stwierdzenia nie są prawdziwe, ponieważ w sprawozdaniu napisane jest, że zawodnicy otrzymali częściową refundację
kosztów opłat startowych. Zauważył, że pani Izabela Fidzińska dwukrotnie odmówiła podpisania listy obecności, która jest warunkiem niezbędnym do rozliczenia zadania w MSiT, w związku z powyższym do władz klubu została przekazana informacja, że nie zostaną zawodniczce zwrócone koszty opłaty startowej. W związku z tym, że zadanie zostało w ministerstwie rozliczone bez niezbędnego podpisu zawodniczki na liście, nie ma już możliwości zwrócenia kosz14
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tów opłaty startowej. Delegat Kudlik poinformował zebranych, że wszyscy
uczestnicy zawodów zostali ubezpieczeni na koszt Związku i stwierdzenie, że
otrzymali oni „częściowy zwrot kosztów”, jest prawdziwe. W sprawozdaniu nie
ma stwierdzenia, co sugerowała przedmówczyni, że zwrócono koszty 6 zawodnikom. Zaproponował, że na życzenie delegatki uzupełni sprawozdanie o zdanie,
że Izabeli Fidzińskiej nie zostały zwrócone koszty opłaty startowej ze względu
na odmówienie podpisania listy obecności na zawodach. Wojciech Kudlik dodał,
że nie jest on osobą decyzyjną jeśli chodzi o składy osobowe na zawody mistrzostw Europy czy świata, takie decyzje podejmuje Zarząd stosowną uchwałą.
Ponownie głos zabrała delegatka KK Helix, która poprosiła o poprawienie
zdania w sprawozdaniu z działalności tak, żeby jasno z niego wynikało, że koszty zostały zwrócone 5 a nie 6 zawodnikom. Dodała, że oprócz jej córki, zawodnicy dostali sprzęt sportowy, a jest ona najlepszą Polką w kategorii, w której będzie startować na najbliższych mistrzostwach świata. Zauważyła, że okoliczności
w jakich jej córka była zmuszana do podpisania listy obecności były stresujące,
ponieważ na 5 minut przed finałem w zawodach mistrzostw Polski podeszła do
niej pani Uta Kühn i kazała podpisać listę.
Przewodniczący odebrał głos delegatce i po raz kolejny przypomniał, że to
nie jest forum do rozpatrywania osobistych spraw delegatów, a Zgromadzenie
dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego PZKaj.
Głos zabrała wiceprezes Uta Kühn, która wyjaśniła, że niczego zawodniczce nie „kazała”, jak to przedstawiła przedmówczyni, tylko poprosiła o podpis
i wyjaśniła zawodniczce czego dokument dotyczy. Zawodniczka odmówiła złożenia podpisu. Nieprawdą również jest, że prośbę o podpis skierowała na 5 minut
przed startem. Zauważyła, że w innych krajach są eliminacje do kadry i trzeba je
przejść, żeby znaleźć się w piątce najlepszych zawodników. W Polsce nie ma
takich eliminacji i wyraziła swój żal, że mimo tak nielicznej kadry narodowej we
freestyle’u, nie można dojść do żadnego porozumienia w oczywistych kwestiach.
Zwróciła uwagę zgromadzonym na to, że jeśli chodzi o podział środków na dyscypliny nieolimpijskie, była pierwszą osobą, która zauważyła dysproporcje podziału przyznanych środków w stosunku do zdobywanych medali i wyrażała
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swoją opinię w tej kwestii na Zarządzie, i to dzięki niej podział środków na rok
2019 przedstawia się z korzyścią dla freestyle’u kajakowego. Na koniec wiceprezes wyraziła nadzieję na wyjaśnienie przedstawionych wątpliwości drogą pisemną i serdecznie zaprosiła wszystkich zgromadzonych na krajowe zawody freestyle’u kajakowego, w których pełni funkcję jednego z sędziów.
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował przedmówcom za zabranie
głosu i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczego Członków PZKaj.
Głos zabrał przewodniczący komisji Piotr Pisula, który podał informację
o ukonstytuowaniu się komisji oraz odczytał protokół z prac komisji.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:
- Piotr Pisula – przewodniczący KM-S PZKaj.
- Ryszard Oborski– sekretarz KM-S PZKaj.
- Lesław Duma – członek KM-S PZKaj.
Na podstawie listy obecności Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła,
że na 153 członków zwyczajnych

PZKaj. w zebraniu uczestniczy

27 delegatów, co stanowi 17,65 % ogólnej liczby uprawnionych przedstawicieli. Wydanych zostało 47 mandatów. W związku z powyższym komisja potwierdziła, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego
Związku Kajakowego w dniu 11 maja 2019 r. jest zdolne do podejmowania
wiążących uchwał w II terminie.
Po stwierdzeniu prawomocności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, przewodniczący zaproponował realizację kolejnego punktu porządku obrad.
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Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PZKaj. za rok 2018.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 1/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZKaj. za rok 2018 i zarządził głosowanie.
Uchwała nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego za
2018 rok.
- za – 47 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
PZKaj. za rok 2018.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 2/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZKaj. za rok 2018 i zarządził głosowanie.
Uchwała nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Związku Kajakowego za rok 2018.
- za – 45 głosów
- przeciw – 2 głosy
- wstrzymujących się – 0 głosów
Uchwała została przyjęta przy dwóch głosach przeciwnych.
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Punkt 13
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie poszczególnych wniosków i poddał
je pod głosowanie.
Głos zabrał przewodniczący komisji Wiesław Rakowski, który podał informację o ukonstytuowaniu się komisji oraz odczytał protokół z prac komisji.
Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie:
- Wiesław Rakowski – przewodniczący KUiW PZKaj.
- Wojciech Kudlik – sekretarz KUiW PZKaj.
- Piotr Pilarski – członek KUiW PZKaj.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, poinformował, że do komisji wpłynęły 2 formalne wnioski:
Wniosek nr 1 pani Marii Fidzińskiej:
Dotyczący zwrotu kosztów opłaty startowej Izabeli Fidzińskiej, zawodniczki kadry narodowej we freestyle’u kajakowym.
Wniosek został skierowany do Zarządu.
Wniosek nr 2 pani Marii Fidzińskiej:
Dotyczący niedopuszczania Krzysztofa Czaplickiego do funkcji kierownika
drużyny - team leadera na zawodach, ze względu na wieloletnie dyskryminowanie zawodniczki Izabeli Fidzińskiej.
Wniosek został skierowany do Zarządu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji nad wnioskami przewodniczący
poddał je pod głosowanie.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie i skierowane do rozpatrzenia
przez Zarząd.
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Punkt 14
Podsumowanie obrad.
Po przegłosowaniu wniosków przewodniczący Walnego Zgromadzenia
przekazał głos prezesowi Zarządu PZKaj., który zapewnił, że wcześniej przedstawione wnioski pani Marii Fidzińskiej zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Na koniec prezes podziękował Prezydium Walnego Zgromadzenia za prowadzenie obrad i zaprosił wszystkich na regaty, które odbędą się
nazajutrz od godziny 08:30.

Punkt 15
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego podziękował
zebranym za przybycie. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Walne
Zgromadzenie Polskiego Związku Kajakowego o godzinie 20.30.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczego Członków PZKaj.
Zbigniew Kudlik

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj.
Krzysztof Andruszkiewicz

Protokół sporządziła:
Agata Sosińska
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Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego
Związku Kajakowego.
3. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
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