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WSTĘP 
 

Szanowni Delegaci Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków 

Polskiego Związku Kajakowego zebrani w Warszawie w dniu 25 września 2021 roku.  

 

Jestem prezesem koordynującym pracami 10-osobowego Zarządu, w okresie kadencji, 

tj. od 10 grudnia 2016 do momentu Zgromadzenia, tj. 25 września 2021 roku. W niniejszym 

sprawozdaniu oraz wystąpieniu uzupełniającym, które wygłoszę w trakcie Zgromadzenia, 

przedstawię najistotniejsze zagadnienia i sprawy związane z działalnością statutową 

Związku. Na pewno znajdzie się odniesienie  do  trudnej i specyficznej dla sportu sytuacji, 

jaką był okres światowej pandemii w latach 2020-21. Szczegółowe dane, do których delegaci 

mogą się odnieść, są zawarte w dostarczonym materiale i w zasadzie obejmują wszystkie 

aktywności PZKaj. 

 

W kadencji, którą oceniamy, odbyły się 22 zebrania Zarządu Związku (włączając ostatnie  

z 24.09.2021), w tym 5 spotkań, które ze względu na pandemię odbyły się w trybie online. 

Na wniosek organizacji terenowych, Zarząd spotykał się m.in.: w Nowym Sączu, Poznaniu, 

Wałczu i Bydgoszczy. Zgodnie z obowiązującą  ustawą o sporcie i Kodeksem Dobrego 

Zarządzania, corocznie odbywało się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków 

PZKaj.  

 

W 2018 roku, w Wałczu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze poszerzone  

o zmiany statutowe narzucone przez wcześniej wspomniany Kodeks. Zmiany przygotowane 

przez zespół wiceprezesa Zbigniewa Kudlika, zostały przez delegatów zaakceptowane  

i następnie przyjęte przez Departament Prawny ministerstwa. Kolejne zgromadzenia 

odbywały się w Poznaniu, dla zapewnienia frekwencji przy okazji regat na Malcie. Wymóg 

transparentności działań Związku był realizowany poprzez rejestrację elektroniczną, pisemne 

protokoły oraz streszczenia, które zamieszczane były na stronie Związku. Za te zadania oraz 

przygotowywania do Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych, w tym i dzisiejszego 

Walnego,  odpowiadała Agata Sosińska. W omawianym okresie Zarząd podjął 453 uchwały 

o charakterze decyzyjnym (liczba uchwał na dzień 06.09.2021). 

 

W maju 2019 rezygnację z prac w Zarządzie złożył wiceprezes Wacław Birecki. Do Zarządu 

dołączył Janusz Milewski. W dniu 19 października 2018 roku zmarł Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Andrzej Kozicz. Do Komisji dołączyła Jolanta Kwinta, a obowiązki 

przewodniczącego Komisji przejął Lesław Duma. 

 

Nerwem każdego stowarzyszenia jest biuro, organ wykonawczy Zarządu, realizujący 

uchwały i decyzje, utrzymujący kontakt z resortem i jego departamentami. Dyrektor Sportowy 

– Wojciech Kudlik i Główna Księgowa - Irena Gajewska, to obok Prezesa najważniejsze 

osoby funkcyjne zapewniające sprawne opracowywanie dokumentów i ich terminowe 

rozliczanie. Przez okres  24 miesięcy funkcję Dyrektora biura pełnił Kajetan Broniewski, który 

w marcu 2021 roku złożył rezygnację. Biuro zlokalizowane jest w nowym budynku przy  

ul. Jana Kazimierza 45 w Warszawie w dzielnicy Wola. Pracownicy biura, a także osoby 

niepełnosprawne, które nas wizytują, mają dobre warunki do pracy i wizyt. Należy podkreślić, 

że takie warunki zabezpieczył w poprzedniej kadencji ówczesny prezes Józef Bejnarowicz.  
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Prezes Związku, jak i pozostali członkowie władz, pełnili swoje funkcje społecznie, za 

okresowym zwrotem kosztów dojazdu lub delegacji. Prezes jako kierownik zakładu pracy, 

zgodnie ze statutem był koordynatorem odpowiedzialnym za całokształt działań biura  

i Związku.  

 

Należy tutaj zaznaczyć, że obowiązująca ustawa o sporcie wyklucza prawnie jakiekolwiek 

wynagrodzenie ze środków dotacyjnych dla Prezesa i wszystkich pozostałych członków 

władz Związku. Dotyczy to również pokrycia kosztów poniesionych na kontrole lub 

monitorowanie akcji szkoleniowych. Paradoksem jest to, że Prezes Związku podpisuje 

wszelkie umowy z resortem, a nie ma żadnego najmniejszego prawa do kontroli  

wykonywanych zadań. Dotyczy to również kierowania, uczestnictwa lub programowania 

działań sztabów szkoleniowych, przepisy ustawowe wykluczają bowiem jakąkolwiek 

ingerencję władz związku w prace sztabów szkoleniowych. 

 

W PKOl  drugim instytucjonalnym partnerze Związku, PZKaj jest uznanym silnym członkiem 

ruchu olimpijskiego, mając od wielu lat w Zarządzie swojego Prezesa i licznie wspierających 

sprawy członków, w szczególności z Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W komisjach 

działa kilku przedstawicieli środowiska, zabezpieczając interesy kajakarstwa. W 2017 roku 

trofeum Fair Play otrzymał kajakarz Dariusz Bukowski. W 2018 r. wyróżnienie im. Zofii 

Żukowskiej otrzymał Jarosław Andziak, wieloletni trener PZKaj, a w 2019 takie samo 

wyróżnienie otrzymała Halina Błaszkiewicz - członek honorowy PZKaj.  

W kategorii Trenerka roku  laureatami byli: w 2017 Ewa Bresińska z Poznania i Zbigniew  

Kowalczuk /trener SMS z Wałcza/.  

Corocznie nasi młodzi zawodnicy zdobywali nagrodę im. Pietrasika. W 2017 Justyna 

Iskrzycka i Paulina Paszek, w 2018 Bartosz Grabowski i w 2019 Helena Wiśniewska.  

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Igrzyska Olimpijskie w Tokio, jako Związek 

aktywnie współpracowaliśmy z Marcinem Nowakiem, szefem misji olimpijskiej Tokio 2020. 

Koncentrowalismy się głównie na opracowywaniu planu logistycznego zgrupowania 

adaptacyjnego w Ena, ostatecznego ustalenia składu delegacji polskiej, pobytu w wiosce 

olimpijskiej i samego startu na trudnym morskim torze regatowym w tokijskiej zatoce. 

Natomiast  kontakty i relacje z Polskim Komitetem Paraolimpijskim  w minionym 5-leciu były 

niestety znikome. 

 

Mijająca kadencja 2017-21 była bogata w imprezy międzynarodowe organizowane w Polsce 

na torze regatowym Malta w Poznaniu i torze kajakarstwa górskiego Kolna w Krakowie. 

Składane do ECA i ICF aplikacje opracowywane przez Marię Magdalenę Cuevas-Koseską 

były dokumentami na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. Na podstawie 

odrębnych umów PZKaj - organizator - bezpośrednimi realizatorami imprez był Komitet 

Organizacyjny Wielkopolskiego Związku Kajakowego pod kierownictwem Ireneusza 

Pracharczyka, a w Krakowie - Krakowski Klub Kajakowy ze Zbigniewem Miązkiem na czele. 

  

Statystyka przeprowadzonych imprez jest imponująca i wygląda następująco: 

** W 2017 roku nie organizowaliśmy żadnej imprezy międzynarodowej, poza Pucharem ECA 

dla juniorów. 

** W 2018 roku:  

- PŚ w slalomie Kraków 29.6-01.7.2018 

- Turniej Nadziei olimpijskich w slalomie Kraków 28-30.9.2018 

- Turniej Nadziei olimpijskich w sprincie Poznań 14-16.9.2018  

** W 2019 roku  

- ME w parakajakarstwie /specjalna prośba ECA/ -  Poznań 21-22.5.2019  i PŚ w sprincie.  
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** W 2019 roku - MŚJ i U23 w slalomie Kraków 16-21.07.2019 

** W 2020 roku – MEJ i U23 w slalomie, 13-16.08.2020 Kraków 

** W 2021 roku  

– MES w sprincie, 03-06.06.2021 Poznań 

- Poznań MEJ i U23 w sprincie, 24-27.06.2021 Poznań, 

- MŚ mastersów w slalomie 26-29.08.2021 Kraków. 

 

W 2019 roku na MŚ jun. i U23 w Krakowie przyjechał Prezydent ICF i członek MKOl - Jose 

Perurena oraz Sekretarz Generalny Simon Toulson. Na wszystkich imprezach mistrzowskich 

gościliśmy wielu członków Zarządu ECA lub ICF. Należy wspomnieć, że ze względu na 

pandemię w 2020 r. w ostatniej chwili za sugestią ICF, został odwołany PŚ we freestyle’u 

kajakowym, który miał się odbyć w Krakowie. Również w 2021 ICF odwołał Mistrzostwa 

Świata smoczych łodzi, które miały być zorganizowane w Poznaniu. 

 

Podstawą efektywnej działalności każdego stowarzyszenia, a w szczególności polskiego 

związku sportowego, są uporządkowane sprawy gospodarki materialnej i finansowej. Na 

początku kadencji, w grudniu 2016 roku, prognoza finansowa i przewidywania nie 

zapowiadały łatwego zarządzania podstawowymi zadaniami statutowymi. Projekt budżetu na 

2017 był znacząco ograniczony przez resort. Było to niezrozumiałe ze względu na dobre 

wyniki osiągnięte na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. W wyniku konsultacji i interwencji 

uzyskaliśmy wzrost pozwalający na optymalne zaprojektowanie akcji szkoleniowych.  

To jednak nie rozwiązywało  bieżących problemów Związku, gdyż w spadku od ustępującego 

Zarządu przejęliśmy konto z zaledwie 67 tys. zł i ponadto kilka zobowiązań  

w stosunku do osób fizycznych. Sytuacja była nadzwyczaj trudna, Zarząd przymierzał się do 

zaciągnięcia pożyczki 200 tys. zł na pokrycie kosztów akcji szkoleniowych w I kwartale. 

Frustracje i niepokój powiększał wymóg ministerstwa o 5% wkładzie własnych środków do 

umów zawieranych na realizację programów szkoleniowych. Dla PZKaj była to kwota ponad 

800 tys. złotych. Kwota niemożliwa do zrealizowania. Zmuszeni byliśmy do wielokrotnych 

wystąpień o obniżenie wysokości wkładu własnego do poziomu 3%, co i tak było dużym 

obciążeniem dla Związku. W kolejnych latach utrzymywaliśmy się na wysokim poziomie 

budżetowym dzięki pozytywnym wynikom sportowym oraz bardzo dobrej współpracy  

z departamentami ministerstwa. Szczególnie dotyczyło to rozliczeń dotacyjnych, które biuro 

dokonywało solidnie  i merytorycznie. 

 

W okresie ostatnich 4 lat Związek dokonał zakupu sprzętu sportowego i osobistego za ponad 

11 mln 600 tys. zł. W liczbach bezwzględnych wygląda to tak: 

- kajaki jedynki 262 szt., w tym dla slalomu 74 szt. 

- kanadyjki 138 szt., w tym dla slalomu 50 szt.  

- wiosła kajakowe 272 szt. i 154 dla slalomu 

- dla treningu ukierunkowanego - 50 ergometrów 

 - oraz wiele innego sprzętu (rowery, pontony, silniki, deski SUP, itp.). 

 

Związek wprowadził nową politykę w zakresie użyczania i wypożyczania sprzętu kadrowego. 

W praktyce nawet najmniejszy klub kajakowy miał dostęp do wysokiej klasy sprzętu. Wnioski 

o użyczenie, czyli w rzeczywistości przekazanie własności sprzętu do klubów, były 

obiektywnie rozpatrywane przez Prezesa i Dział Sportowy kierowany przez dyr. Wojciecha 

Kudlika. 

Dział księgowości PZKaj, pod kierownictwem Głównej Księgowej Ireny Gajewskiej, 

pośrednio podległy Prezesowi, dokonywał okresowych, ale systematycznych kontroli 

wydatków, co w okresie pandemii było niezwykle trudne, ale w ten sposób nadzorował  
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i w miarę możliwości utrzymywał wydatki budżetowe na zaplanowanym poziomie. Pomimo 

przekroczeń związanych z wysokimi opłatami za testy covidowe, dotacje wyrównawcze  

z resortu pozwalały na rozliczenie i zamkniecie zaplanowanego budżetu rocznego. W celu 

obniżenia kosztów pracownicy biura sami dokonywali rezerwacji biletów, organizowali 

transport do hoteli i miejsc odbywania akcji szkoleniowych. Organizowane w kraju przez 

PZKaj i partnerów regaty międzynarodowe, przynosiły dodatkowe oszczędności  wynikające 

z obniżenia kosztów udziału naszej reprezentacji. Powyższe czynności w biurze 

koordynowała Monika Kucharska. 

 

Podstawowym zadaniem statutowym każdego polskiego związku sportowego są działania 

programowe w zakresie projektowania i realizowania  działalności rozwijającej przypisaną 

dyscyplinę sportową. Omawiany okres to ponad 4 lata i 9 miesięcy, charakteryzujący się 

załamaniami spowodowanymi przez pandemię, ograniczeniami możliwości pełnego 

realizowania programu i na siłę przeprowadzonych imprez finalnych, tj. Igrzysk Olimpijskich  

i Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020. Uczestniczyliśmy we wszystkich imprezach 

mistrzowskich seniorów i grup młodzieżowych. Jedynie  w najtrudniejszym okresie pandemii,  

tj. jesień 2020 r zrezygnowaliśmy ze startu w Pucharze Świata i Turnieju Nadziei Olimpijskich 

w wegierskim Szeged. 

 

W minionej kadencji 4 lat i 9 miesięcy (do 31.08.br) zdobyliśmy 225 medali na mistrzostwach 

świata i Europy, łącznie z IO w Tokio we wszystkich kategoriach i odmianach kajakarstwa. 

Należy podkreślić  udany  występ reprezentacji w Igrzyskach Europejskich w Mińsku  

w 2019r., podczas których Tomasz Kaczor  zwyciężył w C-1 1000 m, brązowe medale 

zdobyła Dorota Borowska w C-1 200, Marta Walczykiewicz w K-1 200 i w K-4: Karolina Naja, 

Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska i Helena Wiśniewska. 

 

Najważniejsza, tzw. rozliczeniowa kadencję impreza - Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 - 

zakończyła się srebrnym medalem w K-2 500 m Karoliny Naji i Anny Puławskiej, brązowym 

medalem w K-4 na 500 m Karoliny Naji, Anny Puławskiej, Justyny Iskrzyckiej i Heleny 

Wiśniewskiej, czwartymi miejscami w K-1 200 Marty Walczykiewicz i w C-1 200 Doroty 

Borowskiej, piątego miejsca w slalomie K-1 Klaudii Zwolińskiej i siódmego miejsca w C-2 

1000 Wiktora Głazunowa i Tomasza Barniaka. W C-1 1000 m Wiktor Głazunow zajął XIII 

miejsce a Mateusz Kamiński XVII. 

 

Medalowe rezultaty, wypracowane w szczególności przez profesjonalny zespół trenera 

Tomasza Kryka, uplasowały PZKaj na drugiej pozycji w polskim sporcie, tuż za lekką 

atletyką, a przed wioślarstwem, żeglarstwem, zapasami i pozostałymi dyscyplinami bez 

medalu olimpijskiego. Niestety nadal jesteśmy w kryzysie wynikowym kajakarstwa męskiego. 

Pomimo pełnego zabezpieczenia materialno-logistycznego mężczyźni kajakarze trenowani 

wówczas przez Mariusza Słowińskiego, nie zdobyli kwalifikacji na MŚ w Szeged i tym 

samym nie zakwalifikowali się do startu w Tokio. Występ jedynej kanadyjkarki Doroty 

Borowskiej i wysokie IV miejsce na arenie olimpijskiej jako debiut, należy uznać za udany. 

Brak w Tokio osady C-2 kobiet i trudności wywoływane ambicjami klubowymi w jej złożeniu, 

powinny być zauważone i definitywnie rozwiazane w kontekście Igrzysk w Paryżu. Na wyniki 

kanadyjkarzy wpływ miała niestabilna sytuacja trenerska oraz tendencja do szkolenia 

klubowego, która szczególnie nasiliła się w sezonie olimpijskim. W slalomie pomimo pełnej 

kwalifikacji 4 zawodników i wysokiego miejsca Klaudii Zwolińskiej, nie jesteśmy zadowoleni 

ze startu slalomistów. Pomimo że Igrzyska dla slalomu nie są najtrudniejszą rywalizacją,  

zawodnicy nie wykorzystali startu w Tokio do udowodnienia swojej klasy. Kanadyjkarz 

Grzegorz Hedwig był XIV, kajakarz Krzysztof Majerczak XV i kanadyjkarka Aleksandra Stach 
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XIX. Ta niezwykle loteryjna i nieprzewidywalna dyscyplina, pełna uroku, wymaga 

wzmocnionej analizy, skutecznych decyzji i dyscypliny pracy. 

 

O kajakarstwie młodzieżowym w sprincie i slalomie w 4-leciu należy powiedzieć, że jest 

nieźle. Zabezpieczenie finansowe szkolenia imprez w minionej kadencji było bez zastrzeżeń. 

Rezultaty sportowe były różne, takie jak w sporcie młodzieżowym. Były medale, tytuły ale też 

miejsca poza finałami. Wysokie wyniki oczywiście nas cieszyły, ale największym 

zmartwieniem był okres przejściowy, tzw. przeskok pokoleniowy, gdzie utalentowani 

zawodnicy mieli problemy z utrzymaniem się w kadrze, obniżali swoją sprawność sportową, 

wielu kończyło kariery.  

 

PZKaj wspólnie z organami prowadzącymi, czyli strukturami samorządowymi, ze Starostwem 

Powiatowym w Wałczu, Urzędem Miejskim w Olsztynie, Krakowie, Gorzowie Wlkp.  

i Poznaniu, szkolił ponad 122 zawodników z 34 klubów. Ponad 46 osób (trenerzy  

i współpracujący) nadzorowało naukę i proces zawodników. Zdecydowana większość 

reprezentacji kraju, to uczniowie SMS-ów.  

 

Społeczny nadzór nad  problematyką sportową, a w szczególności nad zagadnieniami 

regulaminowymi współzawodnictwa sportowego, pełniła Rada Trenerów z przewodniczącym 

Zbigniewem Świderskim. Rada Trenerów na podstawie decyzji Zarządu wznowiła w 2017 r. 

swoją działalność na wniosek Prezesa Związku. Jej działalność, a szczególnie opinie  

i analizy wzmacniały Pion Szkolenia wiceprezesa Zdzisława Szubskiego. 

 

Polski Związek Kajakowy prowadził szeroką aktywność w prawie wszystkich specjalnościach 

kajakarstwa. Nie było nas jedynie w kajakarstwie żaglowym, morskim, zjeździe kajakowym. 

Sporty nieolimpijskie, pomimo wysokich osiągnięć, są na drugim planie resortu, stąd znikome 

dofinansowywanie freestyle’u kajakowego, kajak polo, maratonu kajakowego, czy ostatnio 

dynamicznie rozwijającej się dycypliny SUP (Stand Up Paddling), tj. wiosłowania na desce. 

Ta sytuacja pozostaje niezmienna, pomimo że PZKaj włączył się do działań w Polskim 

Komitecie Sportów Nieolimpijskich. Tam będziemy szukali rozwiązań polepszenia warunków 

finansowych dyscyplin nieolimpijskich. 

 

Mając w pamięci medale Jakuba Tokarza i Kamili Kubas z Igrzyska Paraolimpijskich w Rio  

w 2016 roku, udało się stworzyć dla parakajakarzy zasady szkolenia systemowego. 

Zatrudniliśmy w biurze PZKaj koordynatora ds. parakajakarstwa - Michała Jakobsche, 

którego zadaniem była koordynacja i zabezpieczenie akcji szkoleniowych, badań i startów 

kadry. Wyniki naszych zawodników były w większości obiecujące. W MŚ w Szeged 2019 r. 

kwalifikacje wywalczyło dla Polski 4 zawodników. W trudnych warunkach tokijskich najlepsze 

rezultaty osiągnęła Katarzyna Kozikowska IV m, Kamila Kubas IX m  i Mateusz Surwiło  X m. 

Ze względu na chorobę w ostatniej chwili ze startu zrezygnował mistrz paraolimpijski z Rio 

Jakub Tokarz. 

 

Działalność Związku i realizacja podstawowych celów statutowych nie jest możliwa bez 

wspierania przez podmioty zewnętrzne. Dofinansowywanie przez resort programów  

sportowych jest niewystarczające i wymaga poszukiwania źródeł i darczyńców przychylnych 

dla sportu. Pomimo deklaracji i zapewne szczerych intencji, pomimo dobrych medalowych 

rezultatów w Rio, poprzedni Zarząd (2012-16), nie zdołał dostać się do klubu Związków, 

które korzystały ze środków spółek Skarbu Państwa.  

W styczniu 2017 roku z minimalnymi środkami własnymi 67 tys. kontynuowaliśmy program 

przygotowań do Tokio we wszystkich grupach szkoleniowych. Sytuacja finansowa Związku 
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była bardzo trudna. Warto tu wspomnieć, że niektórzy członkowie władz Zarządu deklarowali 

udzielenie pożyczek z kont prywatnych. Powoli, krok po kroku, rozpoczęliśmy odbudowę 

relacji z firmami. Prowadzone intensywne rozmowy pozwoliły na kontynuację umowy 

usługowej z Totalizatorem Sportowym. Podpisano umowy z Domtelem, firmą 

zabezpieczającą  pomiar czasów i publikację wyników. Renomowana firma odzieżowa CMT 

z marką SISU, zapewniała nam wyposażenie odzieży startowej i treningowej. Duna Parque 

Hotel Group gwarantował na specjalnych warunkach zgrupowania klimatyczne. Marka 

Citroen użyczała nam na czas umowy wysokiej klasy mikrobusy. Korzystny kontrakt mamy  

z MCC Medale. Okresowo mieliśmy korzystną współpracę z czołową w Polsce firmą 

eventowa City, która wzorowo  obsłużyła MŚ Jun i U 23 w slalomie w Krakowie. 

 

W 2018 roku wiceprezes Bogdan Popiela wspólnie z Prezesem PZKaj Tadeuszem 

Wróblewskim, mając upoważnienie Zarządu PZKaj i wpłacając własne środki, założył Polską 

Fundację Rozwoju Kajakarstwa, która kumuluje wpłaty finansowe od osób prawnych  

i fizycznych. Prezesami fundacji w kolejności byli: Jarosław Andziak i Kajetan Broniewski. 

Aktualnie Zarząd Fundacji reprezentują: prezes Wojciech Kudlik i członkowie: Marcin 

Farecki, Zbigniew Kania. Przewodniczącym 4–osobowej Rady programowej jest  

prof. Zbigniew Dziubiński. Należy zaznaczyć, że z funduszy Fundacji zdołaliśmy ufundować 

nagrody dla medalistek z Tokio i trenera oraz pokryć koszty Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego.  

 

Znaczącym obszarem działalności PZKaj jest kajakarstwo powszechne. Powoli, ale 

skutecznie odeszliśmy od stosowanego określeń: „turystyka kajakowa”, „turystyka 

kwalifikowana”. W polskim sporcie jest niewiele związków sportowych, które oprócz wyczynu 

równolegle prowadzą taką działalność. Kajaki powszechne mają długą tradycję i w historii 

PZKaj były najwcześniej uprawnianą aktywnością. W minionej kadencji wprowadzono  

w Zarządzie funkcję wiceprezesa ds. kajakarstwa powszechnego, którą objęła Uta Kühn. 

Kluby kajakarstwa powszechnego objęto programem promocyjnym „Lotto” oraz 

systematycznym doszkalaniem konferencyjnym. Po raz pierwszy doposażono kluby 

sprzętem dla dzieci i młodzieży. W okresie po pandemii ta forma kajakarstwa była 

najpowszechniejszą formą aktywności fizycznej Polaków. Rzeki i akweny zapełniały się 

kajakami. Liczba klubów i stowarzyszeń prawnych zarejestrowanych w PZKaj wzrosła do 39. 

Popularyzacją kajakarstwa powszechnego zajmuje się wysokiej jakości edytorskiej magazyn 

„Wiosło”. Sprawami merytorycznymi i organizacyjnymi zajmuje się Komisja Kajakarstwa dla 

Wszystkich - organ odrębnie wybieralny przez delegatów członków zwyczajnych PZKaj. Na 

kolejną kadencję do 2024 roku, na konferencji w Krakowie ponownie wybrano Utę Kühn. 

Działaczom kajakarstwa powszechnego, a w szczególności Rafałowi Siwkowi należy 

przypisać znaczące wspieranie i organizowanie Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie nad 

Bugiem.  

 

Sędziowie kajakowi  są obok trenerów środowiskiem niezwykle znaczącym i mającym duży 

wpływ na sprawność realizowania programowych zadań PZKaj. Wiedza o dyscyplinie  

i znajomość regulaminów, znajomość języków, pracowitość, to cechy wyróżniające 

najlepszych sędziów. W latach 2017-18 Kolegium Sędziów przewodniczył wiceprezes PZKaj 

Wacław Birecki. Po ustąpieniu w maju 2018 r. obowiązki kierowania Kolegium przejęła 

Jolanta Rzepka, która 21.08.2021 roku została wybrana  Przewodniczącą Kolegium Sędziów 

na kadencję do 2024 roku. O sile Związku na arenie międzynarodowej świadczy liczba  

sędziowskich licencji międzynarodowych ICF. Aktualnie posiadamy 16 sędziów w sprincie, 

11 w slalomie, 4 we freestyle’u, 3 w kajak polo. Na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio została 
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powołana Róża Banasik-Zarańska. W 2019 roku wprowadzono Elektroniczną Platformę 

Sędziowską ułatwiającą sędziom działania i kontakty programistyczno-logistyczne. 

 

Polskie kajakarstwo w klasyfikacji międzynarodowej utrzymuje dość stabilną pozycję. Jeśli 

przyjąć tylko klasyfikację punktową z mistrzostw świata w sprincie, które odbyły się w latach 

2017-21, Polska zawsze w klasyfikacji generalnej znajdowała się do 5 miejsca, 

a w klasyfikacji kobiet na 2-3 pozycji. Znacznie gorzej wypadaliśmy w slalomie. 

Przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli w kongresach Europejskiej Federacji 

Kajakowej: 

-  2017 Bukareszt -  T. Wróblewski 

 - 2018 ICF Budapeszt -  Z.Szubski, M. Cuevas- Koseska, T. Wróblewski 

-  2019 Belgrad -  T. Wróblewski, Z. Szubski i M. Cuevas- Koseska. 

 

Przed znaczącymi imprezami ICF stan przygotowań kontrolowały specjalistyczne Komisje 

techniczne ICF. I tak było przed Pucharem Świata w 2018 r., jak i przed MŚ jun. i U23  

w Krakowie w 2019 r.  

 

W końcówce pandemicznego 2020 roku kajakowy świat sportowy został zaskoczony 

decyzjami ICF, które zmieniły oblicze slalomu kajakowego i częściowo sprintu. Kosztem  

2 konkurencji sprintu wprowadzono extreme slalom - dodatkową konkurencję dla 

slalomistów. Pomimo masowych protestów świata kajakarskiego, ICF utrzymał tę decyzję  

w mocy, wprowadzając  ponadto zamiast 1000 m  do programu Igrzysk, dystans 500 m  

w sprincie dla kanadyjkarzy i kajakarzy.  

Na wspomnianych wcześniej Igrzyskach Europejskich w Mińsku, przyznano Polsce 

organizację kolejnych Igrzysk w 2023 r. Terenem rywalizacji ma być woj. małopolskie  

i śląskie. Istnieje szansa na modernizację toru slalomowego na Kolnej  oraz wybudowanie na 

tym obiekcie 500 metrowego toru do sprintu. 

 

Nasze poprawne personalne relacje z władzami ECA (Albert Woods – prezydent, Branco 

Lovric - sekretarz gen.) i ICF (Thomas Konietzko - wiceprezydent, Simon Toulson - sekretarz 

gen.), miały wpływ na wyniki rozpatrywanych aplikacji PZKaj o organizację imprez 

mistrzowskich. Otrzymaliśmy organizację Pucharu Świata w sprincie i parakajakarstwie 

(Poznań, 26-29.05) w roku 2022, Pucharu Świata w slalomie (Kraków, 17-19 czerwiec),  

w 2023 roku kolejny raz w Poznaniu Puchar Świata, w 2024 roku w Krakowie Mistrzostwa 

Europy dla jun. i U23. W rozpatrywaniu są nasze aplikacje na organizację w Poznaniu 

Mistrzostw Europy w maratonie w 2024 roku. Mamy wysoką pozycję i cieszymy się 

uznaniem i zaufaniem we władzach obu federacji. Jako Związek jesteśmy gotowi w każdej 

trudnej sytuacji podjąć się przeprowadzenia imprezy i zapewnić międzynarodowe standardy. 

Przykładem były Mistrzostwa Europy seniorów i w parakajakarstwie w 2021 roku, które 

przejęliśmy od Duisburga i w okresie 5 tygodni przygotowaliśmy Poznań na organizację 

imprezy, która była jedynym sprawdzianem dla zawodników przed Tokio 2020. 

 

Kajakarstwo polskie powstaje i rozwija się przede wszystkim w terenie. Duże znaczenie ma 

aktywność okręgowych związków oraz bezpośrednie relacje Prezesa i członków Zarządu  

z przedstawicielami samorządu terytorialnego.  

Bezpośrednio po wyborach w 2017 roku z wiceprezesem Bogusławem Popielą i Dyrektorem 

Sportowym Wojciechem Kudlikiem, udaliśmy się do Sromowiec na spotkanie aktywu polsko-

słowackiego z zamiarem szukania rozwiązań dla budowy toru na Dunajcu. Angażowaliśmy 

się w rozwój infrastruktury kajakowej, korzystając z życzliwości Przedsiębiorstwa 

Państwowego Wody Polskie w programie Odry, na której są budowane stopnie wodne  
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w Lubiążu i Ścinawie. Wspieraliśmy modernizację toru w Brdyujściu oraz w COS w Wałczu  

i nowoczesnej przystani w Augustowie. Udzieliliśmy mocnego wsparcia Poznaniowi 

ubiegającemu się o dofinasowanie inwestycji na torze regatowym Malta. Niestety nie udało 

nam się przekonać władz PZTW do wspólnego modernizowania toru wioślarskiego  

w Kruszwicy. W planie podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego jest tor do sprintu na 

jeziorze w Tarnobrzegu. Pomimo, że pandemia w znacznym stopniu uniemożliwiła podróże 

służbowe odbyliśmy szereg spotkań z włodarzami miast m.in. w Szczecinie, Rogoźnie, 

Sztumie, Olsztynie, Drzewicy, Nowym Sączu, Krakowie, Lublinie, Nowej Soli, Bydgoszczy, 

Poznaniu. W  Połańcu z dyrekcją Enea S.A przeprowadziliśmy wstępne rozmowy  

o wykorzystaniu do treningu w zimie, kanału odpływowego z ciepłą wodą. Intensywne 

również rozmowy prowadził ze Związkiem, burmistrz Dobczyc  k. Krakowa, w kontekście toru 

do sprintu. 

 

W streszczeniu, ale uwypuklając najważniejsze momenty i wydarzenia kajakarstwa, 

przebiegała nietypowa bo trwająca 4 lata i 9 miesięcy kadencja Polskiego Związku 

Kajakowego. Kadencja sukcesów, ale i słabszych startów. Zarządzana z pełnym oddaniem  

i profesjonalnie. Do analizy szczegółowej odsyłam do sprawozdania.  

 

Niniejszym składam podziękowania Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, członkom komisji  

i zespołów oraz wszystkim pracownikom biura za często ponadwymiarowe zaangażowanie  

i wykorzystanie swoich umiejętności dla realizacji zdań statutowych PZKaj.  

 

Szczególne podziękowania przekazuję trenerom klubowym i zatrudnionym w PZKaj, którzy 

swoją pracą tworzą istotę działalności Związku - wynik sportowy.  

 

Dziękuję  za trudną, często niedocenioną pracę dla polskiego kajakarstwa. 

 

 
 
 
 
Tadeusz Wróblewski 

Prezes Polskiego Związku Kajakowego 
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POŻEGNANIA 
Przypomnijmy osoby, które w minionych latach swoją pracą oraz poświęceniem wspierały 
kajakarstwo sportowe i dla wszystkich, a których nie ma dzisiaj wśród nas:   
 

2017:   
Marian Smajek, Włodzimierz Wieruszewski, Leszek Ćwik, Andrzej Wydro, Ewald Janusz, 
Karol Mrzygłód, Stanisław Zwierzchowski, Jan Niemiec, Maria Jakóbik (wicedyrektor ds. 
sportowych w SMS Kraków), Hieronim Puakowski, Eddie Montañez López (parakajakarz), 
Stanisław Henryk Zantara, Czesław Klimaszewski. 

 

2018:   
Kacper Gondek (C1 slalom kajakowy), Marek Wisła, Gabriela Buła, Krystyna Świerzowska, 
Jadwiga Doering, Mieczysław Saja, Wanda Dębowska (z d. Folgart), Irena Szewińska 
(członikini MKOl, wiceprezes PKOl), Andrzej Horoś, Zbyszko Szubski, Andrzej Koczan 
Ryszard Szubcilski, Agata Klimek (z d. Więckowska), Andrzej Kozicz, Krystyna Tobiasz, 
Małgorzata Kaczmarek (z d. Rejniak), Piotr Tomala „Johnny”.  

 

2019:  

Henryk Kozłowski, Mateusz Lis, Kornel Malik, Aniela Kamińska Jacquemart, Joanna Bratko-
Lityńska „Łaciata”, Kamil Gródecki „Junior”, Zbigniew Winiarski (radca ministra  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki), Czesław Kaliszan, Roman Puchowski. 

 

2020:  

Wojciech Grzywnowicz, Otto Bonn (Członek Honorowy ICF), Henryk Kluka, Kazimierz 
Kuropeska, Mirosława Szubska (z d. Pasińska), Wiktor Wierniuk, Marek Brzeziński, Krystyna 
Czerniecka, Benedykt Jadziński, Sławomir Mlak, Paweł Franaszek, Ryszard Plewa, Józef 
Węglarz, Grażyna Karska, Krystyna Burkhard-Jagodzińska, Zbigniew Olkiewicz, Jerzy 
Krotkiewicz, Giovanna Potasz-Kudlik, Józef Balcer, Wojciech Nazarek, Włodzimierz 
Woźniak, Aleksander Basiaga, Stanisław Dąbrowski, Jacek Własnowolski, Andrzej 
Korzeniewski. 

 

2021:  

Waldemar Rutkowski, Ryszard Walczak, Andrzej Merena, Joao Tomasini Schwertner 
(długoletni członek Zarządu ICF), Zygmunt Mizgalski „Zyga”, Rajmund Skrzypiński, Adam 
Barski, Aleksander Doba, Kazimierz Janusz, Alojzy Gacki, Piotr Pawłowski, Aleksander 
Baran, Krzysztof Krawczyk, Issa Fares (lekarz KN kajakarzy), Stanisław Ślęzak, Stefan 
Jesionowski „Burczy”, Kazimierz Gałczyński, Marek Truszkowski „Brodacz”, Stefan Kapłaniak 
„Cenek”, Ryszard Wiesner, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz. 

 

Cześć ich pamięci! 
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ZARZĄD 
 

Zarząd został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków 
Polskiego Związku Kajakowego, które odbyło się 10.12.2016 r. w Warszawie i ukonstytuował 
się podczas pierwszego zebrania Zarządu 10.12.2016 r.  

Skład Zarządu przedstawiał się jak poniżej: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Miejscowość 

1 Wróblewski Tadeusz  Prezes Warszawa 

2 Birecki Wacław 
Wiceprezes - rezygnacja w 

maju 2019 
Opole 

3 Kosiak Tomasz Wiceprezes Bydgoszcz 

4 Kudlik Zbigniew Wiceprezes Nowy Sącz 

5 Kűhn Uta Wiceprezes Warszawa 

6 Popiela Bogusław Wiceprezes Nowy Sącz 

7 Rakowski Wiesław  Sekretarz Generalny Bydgoszcz 

8 Rogulski Waldemar Wiceprezes Wałcz 

9 Szubski Zdzisław Wiceprezes Bydgoszcz 

10 Milewski Janusz 
Członek Zarządu – od 

listopada 2019 
Olsztyn 

11 Nowacki Leszek  Członek Zarządu Wrocław 

12 Sztuba Jacek  Członek Zarządu Leśna 

 

Posiedzenia Zarządu w latach 2016-2021: 

 2016 r: 10.12.2016 Warszawa.  

 2017 r: 26.01.2017 Warszawa, 12.05.2017 Poznań, 04.08.2017 Bydgoszcz, 
16.12.2017 Bydgoszcz. 

 2018 r: 07 marca 2018 r. Warszawa; 20 czerwca 2018 r. Warszawa; 20 października 

2018 r. Warszawa. 

 2019 r. 04.01.2019 Warszawa, 02.04.2019 Warszawa, 02.07.2019 Warszawa, 
17.08.2019 Nowy Sącz, 09.10.2019 Warszawa, 19.12.2019 Warszawa. 

 2020 r: 21.05.2020 on-line, 24.06.2020 on-line, 30.09.2020 on-line, 22.12.2020 on-
line 

 2021 r: 24.03.2021 on-line, 25.06.2021 Poznań, 20.08.2021 Poznań.  
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Liczba posiedzeń Zarządu i podjętych uchwał w okresie 2016-2021 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w 2021 zarządowe uchwały stan na dzień 20.08, elektroniczne stan na dzień 06.09, 
posiedzenia Zarządu stan na dzień 20.08 

 

Poza Członkami Zarządu w posiedzeniach uczestniczyli również: Przewodniczący  Komisji 
Rewizyjnej – Lesław Duma oraz zaproszeni goście: główna księgowa –  Irena Gajewska, 
dyrektor dportowy –  Wojciech Kudlik, dyrektor biura – Kajetan Broniewski, przewodniczący 
Rady Trenerów –  Zbigniew Świderski, p.o. przewodniczącego Kolegium Sędziów – Jolanta 
Rzepka oraz prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego – Ireneusz Pracharczyk.  

 

 

Opracowanie:  
Agata Sosińska 
kierownik biura PZKaj 

rok 
liczba uchwał 

Zarządu 
liczba uchwał 

elektronicznych 
liczba posiedzeń 

Zarządu 

2016 2 0 1 

2017 59 50 4 

2018 25 51 3 

2019 62 52 6 

2020 24 65 4 

2021* 26 37 3 

razem 198 255 21 
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CZŁONKOWIE PZKaj 
 

Wykaz Członków PZKaj  według stanu na dzień 31.08.2021 r. – 159: 

 Dolnośląskie 

1. 

 

Okręgowy Związek Kajakowy – Wrocław 

2. MKS „MOS” Wrocław 

3. LKK „Ster” Malczyce 

4. LUKS „Kwisa” Leśna  

5. WZSN „Start” Wrocław 

6. KTK „Ptasi Uskok” Wrocław 

7. TST Kogeneracja Wrocław 

8. Karkonoski Klub Kajakowy Jelenia Góra 

 Kujawsko-Pomorskie 

9. Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy – Bydgoszcz 

10. CWZS „Zawisza” Bydgoszcz 

11. WTS „Astoria” Bydgoszcz 

12. KST „Włókniarz” Chełmża 

13. UKS „Kormoran” Bydgoszcz 

14. UKS „Kopernik” Bydgoszcz 

15. UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno 

16. KTW „Celuloza” Świecie 

17. KTW PTTK Chełmno 

18. UKS „Włókniarz” Chełmża  

19. Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA” Bydgoszcz  

20. Wodny Klub Sportowy "H₂O" Strzelno 

 Lubelskie 

 Podkarpackie 

21. Lubelsko-Podkarpacki Związek Kajakowy – Lublin 

22. LTK „Fala” Lublin 

23. UKS „Tanew” Księżpol  

24. „Rzeszowski Klub Kajakowy”  Rzeszów 

25. KK „JEZIORO” Tarnobrzeg  

 

 

 

26. Fundacja Kajkowa „TOŁHAJ-GDK” Iwonicz-Zdrój 

27. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Frysztak 
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 Lubuskie 

28. Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy – Gorzów Wielkopolski 

29. G’POWER Gorzów Wielkopolski. 

30. KS „Admira” Gorzów Wielkopolski 

31. Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól  

32. MKK „Viking” Małomice  

33. KS AZS-AWF Gorzów Wielkopolski 

34. ZSR „Start” Zielona Góra   

 Łódzkie 

35. Łódzki OZKajakowy – Tomaszów Mazowiecki 

36. MUSK „Wiking” Tomaszów Mazowiecki 

37. Ludowy Klub Kajakowy Drzewica 

38. Kajakowy Klub Sportowy Sieradz 

39. SŁKK „Albatros” Łódź 

40. WOPR O/Skierniewice 

41. KS „Amber” Tomaszów Mazowiecki  

 Małopolskie 

42. Małopolski Związek Kajakowy – Kraków 

43. Nowosądecki  Okręgowy Związek Kajakowy – Nowy Sącz 

44. KS AZS-AWF Kraków 

45. KS Yacht Club Kraków 

46. KKW 1929 Kraków 

47. MKSW Trzebinia 

48. KS „Nadwiślan” Kraków 

49. MKS „Łączany” Ryczów 

50. Krakowski  Klub Kajakowy 

51. SOTiRK „Dunajec” Kraków 

52. Ognisko TKKF „Motor” Andrychów 

53. AKTK „Bystrze” Kraków 

54. ZSON „Start” Nowy Sącz 

55. KS „Start” Nowy Sącz 

56. KS „Pieniny” Szczawnica 

57. SKS „Sokolica” Krościenko 

58. UKS „Spływ” Sromowce Wyżne 

59. ZKK „Wir” Zabierzów 

60. UKS „Olimp” Kraków 

61. LUKS „Wietrznice” Zabrzeż Łącko 
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62. UKS „Fan Sport” Kraków  

63. KS Helix Skawina 

64. Klub Kajakowy „Na Fali” Kraków 

65. KS SUP KULTURA Kraków 

 Mazowieckie 

66. Mazowiecki Okręgowy Związek Kajakowy – Warszawa 

67. KS „Spójnia-Warszawa” 

68. WTW Warszawa 

69. Ognisko TKKF „Szczęśliwice” Warszawa 

70. KS „Drukarz” Warszawa 

71. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa Warszawa 

72. WAKK „Habazie” Warszawa 

73. MKS „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki 

74. KS „Powiśle” Warszawa 

75. Warszawski Klub Kajakowy  

76. KK KOREK Warka 

77. Związek Sportowy SUP Warszawa 

 Opolskie 

78. Opolski Związek Kajakowy – Opole 

79. OTK Opole 

80. AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej  

81. KKS „Gwardia” Opole  

82. WKS „Aqua Active” Kędzierzyn-Koźle 

 Podlaskie 

83. Podlaski Okręgowy Związek Kajakowy – Augustów 

84. AKS „Sparta” Augustów 

85. SKS Cresovia Białystok 

86. UKS „Dojlidy” Białystok 

87. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok 

 Pomorskie 

88. Pomorski Związek Kajakowy – Gdańsk 

89. KS „Victoria” Sztum 

90. Miejski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk 

91. MKS „Polstyr” Człuchów 

92. MKS „Nogat” Malbork  

93. KW „Żabi Kruk” Gdańsk 
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94. SK „Wodniak” Gdańsk 

95. KTK „Nurt”  Ustka  

96. Malborskie Stowarzyszenie Sportowe "LENA" 

97. STW „Bałtyk” Gdynia 

98. UKS „Sokolik” Czernin 

99. UKS „Motława” Gdańsk 

100. UKS ZSS Człuchów  

101. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy" 

102. UKS „SZÓSTKA” Gdańsk 

 Śląskie 

103. Śląski Związek Kajakowy – Katowice 

104. UKS Świerklaniec 

105. UKS „4” Katowice 

106. UKS „Set” Kaniów 

107. MOSM Tychy 

108. ŚKTK „Neptun” Żory 

109. ŚSK „Wiking” Gliwice 

110. UKS „Olimpijczyk” Nowe Chechło 

111. MKS Czechowice-Dziedzice  

112. UKS „Kanu” Katowice 

113. AZS AWF Katowice 

114. RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie 

115. KS SUP SILESIA Katowice 

 Warmińsko-Mazurskie 

116. Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Kajakowy – Olsztyn 

117. Kayak Sport Club Olsztyn 

118. ZKS Olimpia Elbląg 

119. UKS PUMA Ostróda 

120. KS „Baza Mrągowo” 

121. PKS „Korona” Elbląg 

122. UKS „Koszałek Opałek” Węgorzewo 

123. Olsztyński Klub Sportów Wodnych 

124. PTTK O/Ziemi Elbląskiej 

125. UPKS „Poncio-2010” Lidzbark 

126. UKS „Silvant Kajak” Elbląg 

 Wielkopolskie 

127. Wielkopolski Związek Kajakowy – Poznań 
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128. KS „Posnania” Poznań 

129. KS „Stomil” Poznań 

130. KS „Energetyk” Poznań 

131. KS „Warta” Poznań 

132. KS AZS-AWF Poznań 

133. UKS „Błyskawica” Rokietnica 

134. Kaliskie Towarzystow Wioślarskie 

135. UKS „Zalew” Jerzykowo 

136. UKS Pamiątkowo 

137. UKS „6” Poznań 

138. UKS „Wioślarski” Kalisz  

139. WSTiRW „Warta” Poznań 

140. UKS „Copal” Trzcianka  

141. UMKS „ZRYW” Wolsztyn 

142. UKS „55” Poznań 

143. SSR  „Start” Poznań 

144. UKS „Pro-Integracja” Wolsztyn  

145. Organizacja Środowiskowa AZS Poznań  

146. UKS „Dwójka-Kórnik”  

147. KS „Kajak Polo Team” Poznań 

148. Stowarzyszenie sUpONE Utrata 

 Zachodniopomorskie 

149. KS „Wiskord Szczecin” 

150. WTS Orzeł Wałcz 

151. KS „Energetyk” Gryfino 

152. LKS „Hubertus” Biały Bór 

153. MOSW Choszczno  

154. UKS „Victoria” Wałcz 

155. Pomorski Wojskowy O/PTTK Wałcz 

156. LUKS „Wodniak” Choszczno 

157. UKS „Olimpijczyk Kliniska” Kliniska Wielkie 

158. SMW „Drako” Wałcz 

159. KS „FENIKS” Szczecin 
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MEDALE ZDOBYTE PRZEZ REPREZENTANTÓW POLSKI (SPRINT, 

SLALOM, KAJAK POLO, MARATON, FREESTYLE, 

PARAKAJAKARSTWO)  
 

 

          KONKURENCJE OLIMPIJSKIE     KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE                      PODSUMOWANIEŁĄCZNIE (Ol+nieolimp)

złoty srebrny brązowy złoty srebrny brązowy złoty srebrny brązowy SUMA

SPRINT Kajakowy

ICF Puchar Świata 1/2021 - Szeged / HUN, 14-16.05.2021 2 1 2 1 3

ICF Puchar Świata 2/2021 - Barnaul / RUS, 21-23.05.2021

ECA Mistrzostwa Europy Seniorów - Poznań / POL, 3-6.06.2021 1 1 1 2 1 1 3 2 6

ECA Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23 - Poznań / POL, 24-27.06.2021 3 1 1 3 1 1 5

IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY TOKYO 2020, Tokyo / JPN, 2-7.08.2021 1 1 1 1 2

ICF Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23 - Montemor o/Velho / POR, 3-6.09.2021 1 2 1 2 1 1 4 2 7

ICF Mistrzostwa Świata Seniorów - Copenhagen / DEN, 16-19.09.2021

Razem Sprint: 5 7 4 4 3 5 11 7 23

SLALOM Kajakowy

ECA Mistrzostwa Europy Seniorów - Ivrea / ITA, 7-9.05.2021

ICF Canoe Slalom World Cup 1/2021 - Praqe / CZE, 11-13.06.2021 1 1 1 1 2

ICF Canoe Slalom World Cup 2/2021 - Markkleeberg / GER, 18-20.06.2021

ICF Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23 - Tacen / Ljubljana / SLO, 6-11.07.2021 1 1 1 1 2

IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY TOKYO 2020, Tokyo / JPN, 25-30.07.2021

ECA Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23, Solkan / SLO, 19-22.08.2021 1 1 1 1 1 1 2 4

ICF Canoe Slalom World Cup 3/2021 - La Seu d'Urgell / ESP, 3-5.09.2021

ICF Canoe Slalom World Cup 2021 Final - Pau / FRA, 10-12.09.2021

ICF Mistrzostwa Świata Seniorów - Bratislava / SVK, 21-26.09.2021

Razem Slalom: 2 2 2 1 1 2 3 3 8

Razem Sprint i Slalom: 7 9 6 5 4 7 14 10 31

KAJAK POLO

ECA Mistrzostwa Europy Seniorów i U-21 - Catania / ITA, 6-10.10.2021

Razem Kajak Polo:

FREESTYLE

ECA Mistrzostwa Europy we Freestyle'u - Vaires-Sur-Marne / FRA, 5-9.10.2021 

Razem Freestyle:

MARATON

Mistrzostwa Europy w Maratonie Kajakowym - Moskwa / RUS, 8-11.07.2021 1 4 1 4 5

Mistrzostwa Świata w Maratonie Kajakowym - Pitesti-Bascov / ROU, 30.09-3.10.2021

Razem Maraton: 1 4 1 4 5

SUP - Stand Up Paddling

ICF Stand Up Paddling World Championships, Balatonfüred / HUN, 9-12.09.2021

Razem Kajak Polo:

PARAKAJAKARSTWO

ICF Puchar Świata w Parakajakarstwie - Szeged / HUN, 13-15.05.2021 1 1 1

ECA Mistrzostwa Europy w Parakajakarstwie - Poznań / POL, 3-6.06.2021 1 1 1

ICF Mistrzostwa Świata w Parakajakarstwie - Copenhagen / DEN, 16-19.09.2021

Razem Parakajakarstwo: 2 2 2

Razem: Kajak Polo, Freestyle, Maraton, Parakajakarstwo 2 1 4 1 6 7

Razem 2021: stan na dzień 06.09.2021 7 9 8 1 5 8 8 14 16 38

MEDALE ZDOBYTE PRZEZ REPREZENTANTÓW POLSKI w KAJAKARSTWIE w 2021 roku - seniorzy, U-23, juniorzy: IO Tokio 2020, ME, MŚ, PŚ (Sprint, Slalom)                                                                                                                                                                                                                                                            

ME, MŚ (Kajak Polo, Freestyle, Maraton, Parakajakarstwo)
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SPRINT KAJAKOWY 

JUNIORZY i U-23 

 

 
W latach 2017-2021, zgodnie z przyjętymi przez ICF i ECA zasadami dla grup juniorskich  
i młodzieżowych, rozgrywano corocznie ME i MŚ w obu kategoriach wiekowych.  
ME Juniorów i U-23 w Sprincie Kajakowym odbywały się w latach 2017-2019 kolejno  
w Belgradzie/SRB, Auronzo/ITA i Racicach/CZE. W 2020 roku, ze względu na 
ogólnoświatową pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenia  
i rygory sanitarne, ME zostały odwołane. W 2021 roku gospodarzem imprezy był Poznań. 
Mistrzostwa rozegrano na torze regatowym Malta w dniach 24-27 czerwca 2021.  
MŚ Juniorów i U-23 w Sprincie Kajakowym rozgrywano w latach 2017-2019 kolejno  
w Pitesti-Bascov/ROU, Plovdiv/BUL i ponownie w Pitesti-Bascov/ROU. Podobnie jak ME, 
odwołano w 2020 roku MŚ Juniorów i U-23. W 2021 roku gospodarzem imprezy było 
portugalskie miasto Montemor o/Velho, a regaty odbyły się w terminie 3-6 września 2021.  
 
We wszystkich imprezach w ww. okresie startowali Reprezentanci Polski, zdobywając 
medale, mistrzowskie tytuły i miejsca w ścisłej czołówce. Imponująco prezentuje się bilans 
osiągnięć polskich zawodników, zwłaszcza grupy młodzieżowej. Reprezentanci Polski 
zdobyli w tym okresie łącznie aż 59 medali MŚ i ME, z tego 21 złotych, 21 srebrnych  
i 17 brązowych.  
 
W podsumowaniu konkurencji olimpijskich MŚ i ME bilans ten wynosi łącznie 43 medale,  
w tym 18 złotych, 14 srebrnych i 11 brązowych. W najbardziej istotnej dla resortu sportu 
statystyce zdobyczy medalowych w zawodach rangi Mistrzostw Świata, reprezentanci Polski 
w MŚ Juniorów i U-23 w Sprincie Kajakowym, w latach 2017, 2018, 2019 i 2021 (w 2020 nie 
odbyły się) zdobyli łącznie 22 medale (6, 9, 7), z czego 15 w konkurencjach olimpijskich:  
5 złotych, 6 srebrnych, 4 brązowe. W ostatniej tegorocznej imprezie - MŚ 2021 w Montemor 
o/Velho, Polacy zdobyli łącznie 7 medali (1, 4, 2) z tego 4 w konkurencjach olimpijskich: 
złoty, 2 srebrne i brązowy medal.  
 
 
 

        Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w ME i MŚ Juniorów i U-23 2 Sprincie w latach 2017-2021 
  

Rok Medale w konkurencjach olimpijskich Medale - łącznie 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 6 5 3 14 6 7 6 19 

2018 4 4 4 12 5 5 5 15 

2019 4 2 3 9 6 4 3 13 

2020  nie rozegrano ME i MŚ Juniorów i U-23 

2021 4 3 1 8 4 5 3 12 

Łącznie 18 14 11 43 21 21 17 59 
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   Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w MŚ Juniorów i U-23 2 Sprincie w latach 2017-2021 
  

Rok Medale w konkurencjach olimpijskich Medale - łącznie 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 1 1 1 3 1 1 3 5 

2018 1 2 1 4 1 2 1 4 

2019 2 1 1 4 3 2 1 6 

2020  nie rozegrano ME i MŚ Juniorów i U-23 

2021 1 2 1 4 1 4 2 7 

Łącznie 5 6 4 15 6 9 7 22 

 
 
W 2017 roku, dla Reprezentacji Polski Juniorów i U-23, głównymi imprezami sezonu były 
Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, rozgrywane wspólnie w jednym miejscu  
i jednym terminie dla obu grup wiekowych. ME Juniorów i U-23 w Sprincie Kajakowym  
odbyły się w terminie 22-25 czerwca 2017 r. w Serbii, na torze w Belgradzie. MŚ Juniorów  
i U-23 rozegrano w Rumunii, na torze w Pitesti-Bascov w terminie 27-30 lipca 2018 r. 
Z obu imprez Polacy przywieźli łącznie 19 medali: 6 złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych,  
w tym 14 w konkurencjach olimpijskich (6, 5, 3).  
 
Reprezentacja Juniorów zdobyła łącznie 9 medali (1, 5, 3), w tym 6 w konkurencjach 
olimpijskich (1, 4, 1). W ME Juniorów nasza reprezentacja zdobyła 6 medali: 1 złoty,  
4 srebrne oraz 1 brązowy. W MŚ Juniorów  nasi zawodnicy zdobyli 3 medale: 1 srebrny oraz 
2 brązowe. W punktacji olimpijskiej uzyskaliśmy 17 punktów, plasując się na 8 pozycji.  
W stosunku do MEJ odnotowaliśmy spadek liczby zdobytych medali. Jednak należy 
zaznaczyć, że wiele nacji nie wystawiło w ME najsilniejszych składów. Także wiele 
czynników, zwłaszcza atmosferycznych, pozbawiło nas miejsc finałowych, a tym samym 
możliwości rywalizacji o medale. Przykładem może  być Helena Wiśniewska oraz Wojciech 
Tracz, którzy wygrali finały B z bardzo dobrymi czasami, które gwarantowałyby wysokie 
miejsca w finałach A. 
 
Reprezentacja U-23 zdobyła łącznie 10 medali (5, 2, 3) z czego 6 w konkurencjach 
olimpijskich, w tym – co warte podkreślenia, aż 5 medali złotych. 
Z łącznej zdobyczy medalowej grupy Juniorów i U-23, większą część, bo aż 13 z 19 
krążków, w tym aż 5 złotych, zdobyły kobiety. Co warte podkreślenia, aż 10 z tych medali, 
nasze Panie wywalczyły w konkurencjach olimpijskich.  
W ocenie trenerów i Sztabu Szkoleniowego PZKaj, obie Reprezentacje: Juniorów i U23 
„popływały” w sezonie 2017 całkiem nieźle. Dobre wyniki znalazły m.in. uznanie w oczach 
jurorów prestiżowej Nagrody „Nadziei Olimpijskiej” PKOl im. Eugeniusza Pietrasika, którą za 
wyniki w roku 2017, otrzymały jednogłośną decyzją Jury nasze Mistrzynie Świata U-23  
w konkurencji K-2 na olimpijskim dystansie 500m z MŚ w Pitesti: Justyna Iskrzycka  
i Paulina Paszek – zawodniczki klubu AZS-AWF Katowice, trenujące w klubie pod okiem 
Piotra Pisuli, w kadrze narodowej w grupie trenera Tomasza Kryka.  
 

W sezonie  2017, Reprezentacja Polski Juniorów, z roczników 2001–2002, uczestniczyła  
w 14 Letnim Europejskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF 2017) – imprezie 
organizowanej od 1991 roku pod egidą Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym po 
raz pierwszy rozegrano konkurencje kajakowe. Festiwal odbył się w węgierskim Gyor,  
w dniach 24-29.07. 2017 roku. Grupa zawodników do udziału w EYOF 2017 została 
wyłoniona na podstawie Regat Eliminacyjnych Juniorów w Bydgoszczy (19-21.05.2017 r.), 



             24 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Kajakowego, Warszawa 2021 

zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kajakowego. Do Gyor, wraz z trenerami 
Tomaszem Szwedem i Grzegorzem Łabędzkim wyjechało sześcioro zawodników:  
- 3 juniorki – Julia Górska / Włókniarz Chełmża, Karolina Karolczuk / UKS Dojlidy Białystok, 
Patrycja Mendelska / AZS-AWF Poznań (C1), 
- 3 juniorów – Stanisław Szafraniec / Posnania Poznań, Bartosz Hałas / AZS-AWF Poznań, 
Maciej Szlachta / CWZS Zawisza Bydgoszcz (C1),  
którzy startowali w konkurencjach K1 200m, K1 500m, K2 500m, K4 500 i K4 200  
(2 juniorki i 2 juniorów) oraz C1 200, C1 500, C2 200m i C2 500m (juniorka i junior).  
W zawodach rozgrywane były również konkurencje Mix (C2 i K4), co było pewną „nowością” 
dla polskich zawodników. 
  
Skomplikowany system kwalifikacji, przygotowany przez organizatorów EYOF (zawodnicy 
ścigali się na czterech torach), jak również dystans 200m zamiast dystansu 1000m, który 
występuje w Polsce w tej kategorii wiekowej oraz niefortunny termin rozgrywania regat - 
przypadający na weekend przed krajową imprezą główną, czyli Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży spowodował, że nie zostały osiągnięte wyznaczone zadania wynikowe. 
 
W polskiej ekipie – w indywidualnej ocenie trenerów, na pochwałę zasłużył najmłodszy 
zawodnik Bartosz Hałas z rocznika 2002 oraz Karolina Karolczuk, która w K1 500m 
uzyskała szósty czas, jednakże w swoim wyścigu zajęła trzecie miejsce - za dwiema 
późniejszymi medalistkami i odpadła z rywalizacji. Za całościowe przygotowanie ekipy 
kajakowej do udziału w EYOF 2017 odpowiadał trener Robert Włodarczyk. Wyjazd 
Reprezentacji Polski koordynowany był przez Polski Komitet Olimpijski. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Głównymi, a zarazem docelowymi imprezami w sezonie 2018, były Mistrzostwa Europy 
Juniorów i U-23 rozegrane w Auronzo we Włoszech 29 czerwca - 1 lipca 2018 roku oraz 
Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23 rozegrane w Plovdiv/Bułgaria 26 - 29 lipca 2018 roku. 
Wśród imprez głównych sezonu należy wymienić również Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 
(Youth Olympic Games) w Buenos Aires/Argentyna (1 - 14.10.2018), gdzie ze względu na 
specyficzną formułę zawodów i znaczne ograniczenie liczby uczestników, po kwalifikacjach 
jakie odbyły się w kwietniu 2018 roku w Barcelonie, mogliśmy do Buenos Aires wysłać tylko 
jednego zawodnika (Wojciech Pilarz – MKS Czechowice-Dziedzice). Ważnym wydarzeniem 
były też rozegrane pod koniec września (28 - 30.09. 2018) na torze regatowym Malta  
w Poznaniu, międzynarodowe zawody Turnieju Nadziei Olimpijskich (Olympic Hopes 
Regatta), które – chociaż z założenia stanowią sportową rywalizację zawodników Państw 
Grupy Wyszehradzkiej V4 – zgromadziły rekordową liczbę uczestników: 671 zawodniczek  
i zawodników z 36 krajów całego świata (!). Podkreślić należy wzorową organizację Regat 
przez Wielkopolski Związek Kajakowy, którym kieruje Prezes Ireneusz Pracharczyk.     
 

 
Udział reprezentacji Polski w ME Juniorów w Auronzo/Włochy należy uznać za udany. 
Zdobyliśmy 4 medale, ale za to wszystkie bardzo cenne, bo wywalczone w konkurencjach 
olimpijskich. Udział reprezentacji Polski U-23 w ME był bardzo udany. Polacy zdobyli łącznie 
aż 45 pkt. olimpijskich za miejsca 1-8 konkurencji olimpijskich. W tej klasyfikacji Polska 
uplasowała się na 2 miejscu za Białorusią. Należy podkreślić, że po raz trzeci z rzędu w ME 
U-23 zwyciężają nasza kajakarki, które w czterech konkurencjach olimpijskich (K1 200m, 
K1 500m, K2 500m, K4 500m), oprócz 3 medali, zdobyły łącznie aż 31 pkt. olimpijskich. 
Również bardzo wysoko, na 2. miejscu tuż za Białorusią – w punktacji olimpijskiej 
obejmującej dwie kobiece olimpijskie konkurencje kanadyjkowe (C1 200m, C2 500m), 
uplasowała się skromna 3-osobową polska ekipa trenera Mariusza Szałkowskiego, która 
oprócz wysokiej pozycji w konkurencjach olimpijskich, odniosła cenne zwycięstwo  
w konkurencji C2 200m. Zdecydowanie słabiej zaprezentowaliśmy się w konkurencjach 
męskich, zarówno kajakowych (7 miejsce K1 200m Pawła Kaczmarka, 8 miejsce osady 
K4 500m), jak i kanadyjkowych (8 miejsce C1 200m i C2 500m, 10 miejsce C2 1000m).  
W tabeli medalowej ME U-23 Polska uplasowała się na 2. miejscu, z 7 medalami: 3 złote,  
3 srebrne, 1 brązowy.  
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W MŚ Juniorów i U-23 w sprincie kajakowym, rozegranych w Plovdiv/Bułgaria, 26 – 29 lipca 
2018, Polacy zdobyli 4 medale, wszystkie w konkurencjach olimpijskich: K1 200m juniorów 
oraz K4 500 m, C1 200 m i C2 500 m kobiet U-23. Polacy wystąpili w 10 finałach A  
w rywalizacji U-23 oraz w 7 finałach A w rywalizacji juniorów. Doskonałe przygotowanie  
i świetną formę potwierdził Bartosz Grabowski, zawodnik klubu „Włókniarz” Chełmża, 
uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie, zwyciężając zdecydowanie w olimpijskiej 
konkurencji K1 200m, zdobywając dla Polski złoty medal i tytuł Mistrz Świata Juniorów 
2018. Świetnie prezentowały się nasze Panie z grupy U-23, które zdobyły srebrny medal  
w konkurencji K4 500m i kilka wysokich pozycji w finałach A, podobnie jak kanadyjkarki  
z Dorotą Borowską na czele, która do swojej kolekcji dorzuciła kolejne medale: srebrny – 
C1 200m i  brązowy – C2 500m w osadzie z Sylwią Szczerbińską.   
 
W MŚ 2018 w konkurencjach juniorskich, Polska zdobyła tylko jeden medal – złoty Bartosza 
Grabowskiego w K1 200 m, ale dzięki wywalczonym aż 7 miejscom w finałach A konkurencji 
olimpijskich, zdobyliśmy 29 pkt. co pozwoliło uplasować się na wysokim 6. miejscu w tej 
klasyfikacji, wśród 25 państw, które zdobyły olimpijskie punkty.  
 
W MŚ 2018 w konkurencjach U-23, Polska zdobyła 3 medale: 2 srebrne i brązowy, wszystkie 
w konkurencjach olimpijskich. Dzięki wywalczonym 6. miejscom w finałach A konkurencji 
olimpijskich, zdobyliśmy 34 pkt., co pozwoliło uplasować się na wysokim 6. miejscu w tej 
klasyfikacji, obejmującej 25 państw, które zdobyły olimpijskie punkty.  
 
 

Podsumowując występy reprezentacji Polski juniorów i U-23 w imprezach mistrzowskich 
sezonu 2018 należy stwierdzić, że uzyskane wyniki potwierdziły prawidłowy kierunek i dużą 
skuteczność w realizacji założonego programu szkolenia oraz właściwy dobór i selekcję 
zawodników powołanych do szkolenia centralnego i do reprezentacji narodowej na imprezy 
juniorów i U-23 w sprincie kajakowym (ME Auronzo, MŚ Plovdiv). Wymiernym efektem były 
bardzo dobre wyniki osiągnięte zwłaszcza podczas ME Juniorów i U-23. Reprezentacja 
Polski zdobyła łącznie 11 medali, w tym 4 złote, plasując się we wszystkich klasyfikacjach 
(medalowej, punktowej, łącznej, juniorów, U-23) w ścisłej czołówce europejskich krajów 
startujących w tych Mistrzostwach. Co istotne, aż 9 z 11 zdobytych przez obie reprezentacje 
(Juniorów i U-23) medali – w tym 3 złote, polscy zawodnicy wywalczyli w konkurencjach 
olimpijskich. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że spośród dosyć licznej grupy – 45 osób 
(juniorów i młodzieżowców U-23), aż 13 zawodników (28,9%!), nie zrealizowało 
prognozowanych wyników. Pozostali – w większości plasowali się w górnej części strefy 
planowanych do osiągniecia wyników, a niekiedy wykraczali poza tę strefę, uzyskując wyniki 
znacznie lepsze od planowanych. Ten wniosek, po dokonaniu przez trenerów 
poszczególnych grup szczegółowej analizy osiągniętych wyników i postawy zawodników 
podczas ME, miał konsekwencje w postaci częściowej zmiany składu obu reprezentacji – 
juniorów i U-23, na kolejny okres cyklu przygotowań do nieco ważniejszej imprezy głównej 
sezonu 2018 – MŚ Juniorów i U-23. Skład na MŚ został również częściowo zmieniony.  
W MŚ w Plovdiv Polacy zdobyli tylko 4 medale, ale wszystkie w konkurencjach olimpijskich 
przy dużo większej konkurencji niż podczas ME. Najbardziej cenna zdobycz, to złoty medal  
i tytuł Mistrza Świata Bartosza Grabowskiego w olimpijskiej konkurencji K1 200m, zdobyty 
po 21 latach od podobnego sukcesu Marka Twardowskiego – wielokrotnego Mistrz Świata  
i Europy seniorów w latach 1999-2012, uczestnika i finalisty IO w Sydney, Atenach i Pekinie.  
Co bardzo istotne, to bardzo wysoka pozycja polskiego kajakarstwa w podsumowaniu 
osiągnięć polskiego sportu juniorskiego w 2018 roku. Pod uwagę brano wyniki z MŚ 
Juniorów wyłącznie w konkurencjach olimpijskich. Kajakarstwo, dzięki zdobyciu złotego 
medalu przez Bartosza Grabowskiego oraz dzięki zajęciu 6 miejsc 4-8, z 29 punktami 
olimpijskimi znalazło się na 2. miejscu. Przed kajakami tylko kolarstwo, którego juniorskie 
osiągnięcia 2018 roku to aż 55 pkt. olimpijskich za 6 medali MŚ Juniorów i 6 miejsc 4-8.  
za kajakarstwem, lekkoatletyka – 24 pkt., judo – 18 pkt., wioślarstwo – 12 pkt., żeglarstwo – 
12 pkt. i szermierka – 10 pkt. 
 
Głównymi, a zarazem docelowymi imprezami w sezonie 2019 były: 

 Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23, Racice /Czechy, 11-14.07.2019  
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 Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23, Pitesti-Bascov /Rumunia, 1-4.08.2019   
Ważnym wydarzeniem były też rozegrane w połowie września (13-15.09.2019) na torze 
regatowym w Bratysławie/Słowacja, międzynarodowe zawody Turnieju Nadziei Olimpijskich 
(Olympic Hopes Canoe Sprint Regatta), które – chociaż z założenia stanowią sportową 
rywalizację zawodników Państw Grupy Wyszehradzkiej V4, zgromadziły – podobnie jak 
przed rokiem na poznańskiej Malcie – rekordową liczbę uczestników: 835 zawodniczek  
i zawodników z 36 krajów całego świata (!). To od kilku lat największa na świecie impreza dla 
grup wiekowych U-15, U-16 i U-17.    
 
W ME Juniorów i U-23 2019 w czeskich Racicach rozegrano łącznie 36 konkurencji 
medalowych, 18 dla juniorów i 18 dla grupy U-23, tyle samo dla kobiet (9+9) i dla mężczyzn 
(9+9). Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze, zdobywając 6 medali w ME U-23, w tym  
3 złote (3, 2, 1) z czego 4 medale w konkurencjach olimpijskich (złoty – K4 500mK, złoty – 
C1 200mK, srebrny – K1 500mK, brązowy – C2 1000mM) oraz jeden brązowy medal w ME 
Juniorów. Ten medal zdobyła debiutująca w imprezie tej rangi Katarzyna Szperkiewicz – 
rocznik 2001, w olimpijskiej konkurencji C1 200m. 
 
Młodzieżowcy wywalczyli łącznie 14 miejsc w finałach A (aż 10 w konkurencjach 
olimpijskich), w tym 6 miejsc medalowych, 7 miejsc 4-8, jedno miejsce 9, co dało łącznie aż 
46 pkt. olimpijskich. W klasyfikacji medalowej ME U-23, Polska z 6 medalami (3, 2, 1)  
na 1 miejscu w gronie 16 państw, które zdobyły medale ME U-23. 
 
Reprezentacja Polski na ME U-23 liczyła 22 zawodników (8 kobiet i 14 mężczyzn), którzy 
reprezentowali 13 klubów kajakowych, działających w 8 województwach. Prognozowane 
przez trenerów zadania wynikowe zrealizowało 15 osób. 
 
Juniorzy wywalczyli łącznie 11 miejsc w finałach A (7 w konkurencjach olimpijskich), z czego 
jedno miejsce medalowe i 10 miejsc 4-8, zdobywając łącznie 27 pkt. olimpijskich. 
Reprezentacja Polski na ME Juniorów liczyła 22 zawodników (10 kobiet i 12 mężczyzn), 
którzy reprezentowali 16 klubów kajakowych, działających w 10 województwach. 
Prognozowane przez trenerów zadania wynikowe zrealizowało 18 osób. 
 
 

W MŚ Juniorów i U-23 2019 w rumuńskim Pitesti na torze regatowym Bascov, rozegrano 
podobnie jak na ME łącznie 36 konkurencji medalowych, 18 dla juniorów i 18 dla grupy U-23, 
tyle samo dla kobiet (9+9) i dla mężczyzn (9+9). Polacy zaprezentowali się w tych 
mistrzostwach bardzo dobrze, zdobywając 6 medali w MŚ U-23, w tym 3 złote (3, 2, 1),  
z czego 4 medale zostały zdobyte w konkurencjach olimpijskich (2, 1, 1). Juniorzy tym razem 
bez medali, ale zdołali wywalczyć 4 miejsca w finałach A (3 w konkurencjach olimpijskich), 
łącznie tylko 5 pkt. w punktacji olimpijskiej. Młodzieżowcy (U-23) wywalczyli łącznie aż 12 
miejsc w finałach A (9 w konkurencjach olimpijskich), z czego 6 miejsc medalowych. Cztery 
medale i 4 miejsca 4-8 w konkurencjach olimpijskich, to łącznie aż 48 pkt. olimpijskich.  
W klasyfikacji medalowej MŚ U-23, Polska z 6 medalami (3, 2, 1) zajmuje 3 miejsce w gronie 
16 państw, które zdobyły medale MŚ U-23. Na czele tabeli Węgry – 10 medali (4, 3, 3),  
2 miejsce Niemcy – 6 medali (4,1,1).  
 
W łącznej klasyfikacji medalowej obejmującej konkurencje U-23 i Juniorów, Polska również 
na 3 miejscu wspólnie z Kanadą. 1 miejsce Węgry – 21 medali (10, 6, 5), 2. Niemcy – 13 
medali (6, 3, 4), 3-4. Kanada – 6 medali (3, 2, 1) i Polska – 6 medali (3, 2, 1). Medale 
zdobyło 20 państw.    
  
Reprezentacja Polski na MŚ Juniorów liczyła 20 zawodników (8 kobiet i 12 mężczyzn), 
którzy reprezentowali 16 klubów kajakowych, działających w 9 województwach. 
Prognozowane przez trenerów zadania wynikowe zrealizowało 15 osób. 
Reprezentacja Polski na MŚ U-23 liczyła 20 zawodników (9 kobiet i 11 mężczyzn), którzy 
reprezentowali 13 klubów kajakowych, działających w 8 województwach. Prognozowane 
przez trenerów zadania wynikowe zrealizowało 14 osób. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podstawowym celem na sezon 2020, było przygotowanie zawodników do startów głównych 
zaplanowanych w II połowie 2020 roku, tj. ME i MŚ Juniorów i U-23 w Sprincie - planowane 
w  lipcu 2020 w Moskwie i Brandenburgu. 
W nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat w związku z pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i rygorystycznymi 
przepisami sanitarnymi, nastąpiła wymuszona weryfikacja wszystkich programów szkolenia. 
Odwołanie przez ICF i ECA a także pozostałych organizatorów prawie wszystkich imprez 
międzynarodowych i imprez mistrzowskich, spowodowało także zmiany kalendarzy 
startowych. Początkowo próbowano jeszcze „ratować” kalendarz międzynarodowych imprez 
mistrzowskich, proponując nowe bardziej odległe terminy w II części sezonu startowego,  
w miesiącach sierpień, wrzesień, październik 2020. Niestety, stopniowo odwoływano kolejne 
imprezy. W trakcie całego sezonu władze ICF i ECA zastrzegały, że ostateczne rozegranie 
imprez uzależnione będzie od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-
CoV-2 oraz od przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie państwa Organizatora,  
w planowanym terminie organizacji każdej imprezy, a także od zaleceń Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). Władze międzynarodowe w kolejnych komunikatach 
podkreślały, że celem nadrzędnym jest ochrona zdrowia uczestników oraz zapewnienie 
pełnego bezpieczeństwa zawodnikom, trenerom i innym osobom zaangażowanym  
w organizację imprez. 
 
Ostatecznie w sezonie 2020 nie odbyła się żadna impreza mistrzowska dla Juniorów i U-23.  
Wszystkie grupy szkoleniowe kadry narodowej w sprincie kajakowym, realizowały w 2020 
roku zmodyfikowane programy szkolenia, na bieżąco reagując na przesyłane  
z międzynarodowej (ICF) i europejskiej (ECA) federacji kajakowej informacje oraz 
uczestnicząc w realizacji kalendarza krajowych imprez mistrzowskich, które udało się 
rozegrać w pełnym zakresie.  
 
W kalendarzu międzynarodowym ECA i ICF – po dokonaniu wielu konsultacji z narodowymi 
federacjami, rozegrano ostatecznie jedynie zawody w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich. 
Gospodarzem imprezy były Węgry, regaty odbyły się w Szeged w dniach 18-20.09.2020r. Ze 
względu na wprowadzone przez rząd Węgier rygorystyczne wymogi dla wszystkich 
cudzoziemców wjeżdżających na Węgry, w zawodach tych nie wystartowała m.in. 
reprezentacja Polski. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Główne, a zarazem docelowe imprezy, zaplanowane do rozegrania dla grup wiekowych 
Juniorów i U-23 w sezonie 2021 to: 

 Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23, Poznań/POL, 24-27.06.2021  

 Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23, Montemor o/Velho/POR, 3-6.09.2021   
ME Juniorów i U-23 w Poznaniu, udało się sprawnie i skutecznie przeprowadzić, pomimo 
wielu rygorystycznych wymogów i ograniczeń narzuconych przez polskie przepisy sanitarne 
ale również wymogi sformułowane rygorystycznie przez Europejską Federację Kajakową 
ECA. W ME Juniorów i U-23 w Poznaniu, rozegrano łącznie 36 konkurencji medalowych, 18 
dla juniorów i 18 dla grupy U-23, tyle samo dla kobiet (9 + 9) i dla mężczyzn (9 + 9). W ME 
Juniorów wystartowało łącznie 355 zawodników z 32 krajów Europy, w ME U-23 – 397 
zawodników z 35 krajów Europy. 
 
Polacy zaprezentowali się w tych mistrzostwach dobrze. Zdobyliśmy 5 medali w ME U-23,  
w tym 3 złote (3, 1, 1) z czego 4 medale w konkurencjach olimpijskich, złote: K-4 500mK, 
K2 500mK, K1 200mM, srebrny - K4 500mM oraz jeden brązowy medal w konkurencji 
nieolimpijskiej C2 200mK. Tym razem bez medali grupa juniorska. 
Nasi młodzieżowcy wywalczyli łącznie aż 14 miejsc w finałach A (10 w konkurencjach 
olimpijskich), z czego 4 miejsca medalowe i 8 miejsc 4-8. Łącznie aż 57 pkt. olimpijskich.  
Juniorzy wywalczyli 11 miejsc w finałach A (7 w konkurencjach olimpijskich) z czego 10 
miejsc 4-8. Łącznie 17 pkt. olimpijskich. 
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W klasyfikacji medalowej ME U-23, Polska z 5 medalami (3, 1, 1) zajmuje 3 miejsce  
w gronie 16 państw, które zdobyły medale ME U-23. Przed Polską Węgry – 7 medali (5, 2, -) 
i Rosja – 6 medali (3, 1, 2). W klasyfikacji łącznej medalowej (Junior & U-23) Polska plasuje 
się na 4 miejscu w gronie 18 państw. Przed nami tylko Węgry – 21 medali (16, 3, 2), Rosja – 
16 (6, 7, 3) i Niemcy (13 medali (3, 3, 7). Na czele tabeli medalowej ME Juniorów Węgry 
przed Rosją, Hiszpanią, Niemcami i Białorusią.    
 
W punktacji ICF obejmującej wszystkie konkurencje ME, Polska w łącznej punktacji na  
6 miejscu w ME U-23 (za Białorusią, Węgrami, Czechami, Rosją i Niemcami) w gronie  
35 państw. W tej punktacji Polska wygrywa w konkurencji kajaków mężczyzn i zajmuje  
2 miejsce w punktacji konkurencji kajaków kobiet. W ME Juniorów Polska na miejscu  
7 (przed nami: Węgry, Niemcy, Hiszpania, Rosja, Ukraina, Białoruś), wśród  
32 sklasyfikowanych państw.   
  

Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23, odbyły się w Montemor o/Velho/POR w dniach  
3-6.09.2021. Reprezentacja Polski wraca z Portugalii z 7 medalami: złotym, 4 medalami 
srebrnymi i 2 brązowymi, wszystkie zdobyte w rywalizacji U-23. W tym dorobku są 4 medale 
wywalczone w konkurencjach olimpijskich: złoty - Jakub Stepun w konkurencji K1 200m 
(zdobył już w tym roku złoty medal ME U-23 podczas mistrzostw w Poznaniu), srebrny – 
Katarzyna Kołodziejczyk K1 200m, srebrny – osada K-4 500m Jakub Michalski, Wojciech 
Tracz, Bartosz Grabowski, Przemysław Korsak (zdobyli w tym roku srebrny medal w ME 
U-23 w Poznaniu), brązowy – Katarzyna Szperkiewicz C1 200m. Pozostałe medale zdobyli: 
srebrny – Katarzyna Szperkiewicz C1 500m, srebrny – osada C2 500mMix Aleksandra 
Jacewicz, Oleksiy Koliadych i brązowy osada K2 200m Katarzyna Kołodziejczyk, Adrianna 
Kąkol. Polacy wywalczyli łącznie 17 miejsc w finałach A w konkurencjach MŚ U-23: 7 pozycji 
medalowych i 10 miejsc 4-8, z czego 5 w konkurencjach olimpijskich oraz 15 miejsc  
w finałach A w konkurencjach MŚ Juniorów, w tym 13 miejsc 4-8, z czego 7 w konkurencjach 
olimpijskich.    
 

Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie kajakarstwa klasycznego w obszarze sportu młodzieżowego (Juniorzy  
i U-23) odpowiadał w latach 2017-2021 wiceprezes ds. kajakarstwa młodzieżowego i szkół 
sportowych Waldemar Rogulski.  
 
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące m.in. 
kajakarstwa klasycznego, sprintu kajakowego w odniesieniu do grup Juniorów i U-23, 
zawarto w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj w poszczególnych latach 
(2017, 2018, 2019, 2020), które są dostępne na stronie internetowej PZKaj. 
 

 

 

Opracowanie:  
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj
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SENIORZY 
 
W latach 2017-2021, zgodnie z przyjętymi przez ECA i ICF zasadami, rozgrywano corocznie 
ME Seniorów i MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym. ME odbywały się w latach 2017-2019 
kolejno w Plovdiv/Bułgaria, Belgradzie/Serbia i w Mińsku/Białoruś (w ramach programu  
II Igrzysk Europejskich). W 2020 roku, ze względu na ogólnoświatową pandemię 
koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenia i rygory sanitarne, ME zostały 
odwołane. W 2021 roku gospodarzem imprezy, przejętej w ostatniej chwili po rezygnacji 
wcześniej wyznaczonego „gospodarza” (Duisburg/Niemcy) był Poznań. Mistrzostwa 
rozegrano na torze regatowym Malta w planowanym dla Duisburga terminie 3-6 czerwca 
2021. MŚ Seniorów rozgrywano w latach 2017-2019 kolejno w Racicach/Czechy, Montemor 
o/Velho/Portugalia i w Szeged/Węgry. Podobnie jak ME, odwołano w 2020 roku MŚ. W 2021 
roku gospodarzem imprezy będzie stolica Danii Kopenhaga, a regaty odbędą się w terminie 
16-19 września 2021 i będą połączone z uroczystym Jubileuszem 100-lecia zasłużonej dla 
rozwoju kajakarstwa Duńskiej Federacji Kajakowej.   
 
We wszystkich imprezach w ww. okresie startowali Reprezentanci Polski, zdobywając 
medale, mistrzowskie tytuły i miejsca w ścisłej europejskiej i światowej czołówce.  
Imponująco prezentuje się bilans osiągnięć polskich zawodników. Reprezentanci Polski 
zdobyli w tym okresie (w imprezach zakończonych do dnia 31.08.2021) łącznie aż 45 medali 
MŚ i ME, z tego 5 złotych, 20 srebrnych i 20 brązowych. W podsumowaniu konkurencji 
olimpijskich MŚ i ME bilans ten wynosi łącznie 20 medali, w tym 3 złote, 7 srebrnych  
i 10 brązowych. 
 
  

   Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w IO, ME, MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym                         
w latach 2017-2021 

  

Rok Medale w konkurencjach olimpijskich Medale - łącznie 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 - 1 1 2 1 6 6 13 

2018 1 1 3 5 2 4 7 13 

2019 1 3 4 8 1 6 4 11 

2020 W 2020 roku nie rozegrano ME i MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym 

2021 

IO Tokio 2020 

- 

1 

Srebrny 

K-2 500K 

1 

Brązowy 

K-4 500K 

2 - 1 1 2 

2021 (*) 1 1 1 3 1 3 2 6 

Łącznie 3 7 10 20 5 20 20 45 

 
W najbardziej istotnej dla resortu sportu statystyce zdobyczy medalowych w zawodach rangi 
Mistrzostw Świata, reprezentanci Polski w MŚ w Sprincie Kajakowym, w latach 2017, 2018, 
2019 (w 2020 nie odbyły się, w 2021 – odbędą się we wrześniu) zdobyli łącznie 19 medali  
z czego 8 w konkurencjach olimpijskich: 4 srebrne i 4 brązowe. 
 

W 2021 roku odbyły się Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020, przełożone z powodu ogólnie 
znanej sytuacji związanej ze światową pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
zakażenie COVID-19. Polska reprezentacja w sprincie kajakowym spisała się w Tokio 
doskonale, zdobywając 2 olimpijskie medale: srebrny Karolina NAJA i Anna PUŁAWSKA  
w konkurencji K2 500m i brązowy Karolina NAJA, Anna PUŁAWSKA, Justyna 
ISKRZYCKA i Helena WIŚNIEWSKA w konkurencji K4 500m. W olimpijskim dorobku 
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również 4 miejsce Marty WALCZYKIEWICZ w konkurencji K1 200m, 4 miejsce Doroty 
BOROWSKIEJ w konkurencji C1 200m oraz 7 miejsce osady C2 1000m Wiktor 
GŁAZUNOW, Tomasz BARNIAK. Dało to łącznie aż 25 pkt. olimpijskich do dorobku 
reprezentacji Polski w tych Igrzyskach, a polskie kajakarstwo znalazło się w dorobku 
medalowym całej reprezentacji Polski (14 medali w 5 sportach) na 2 miejscu za 
doskonałymi w Tokio przedstawicielami LA. Tak więc olimpijski dorobek polskiego 
kajakarstwa wynosi aktualnie 22 medale olimpijskie - 8 srebrnych i 14 brązowych. Warto też 
podkreślić, że Karolina NAJA, zdobywając w Tokio 2 medale IO, powiększyła swój dorobek 
do 4 medali olimpijskich, co stawia ja wśród naszych najwybitniejszych olimpijczyków, 
wielokrotnych medalistów Igrzysk.     
      
 

   Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w IO, MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym w latach 2017-2021 
  

Rok Medale w konkurencjach olimpijskich Medale - łącznie 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 - - - - - 2 2 4 

2018 - - 2 2 - 3 3 6 

2019 - 3 1 4 - 6 1 7 

2020 W 2020 roku nie rozegrano MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym 

2021 

IO Tokio 2020 

- 

1 

Srebrny 

K-2 500K 

1 

Brązowy 

K-4 500K 

2 - 1 1 2 

2021 (*)         

Łącznie - 4 4 8 - 12 7 19 

 (*) – w 2021 roku – statystyka obejmuje tylko imprezy rozegrane do dnia 31 sierpnia 2021  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
W 2017 roku, dla Reprezentacji Polski głównymi imprezami sezonu były Mistrzostwa Europy 
Seniorów rozgrywane w Bułgarii na torze regatowym w Plovdiv w terminie 14-16 lipca 2017  
i Mistrzostwa Świata Seniorów, rozegrane w czeskich Racicach w terminie 23-27 sierpnia 
2017. Z obu imprez Polacy przywieźli łącznie 13 medali: 1 złoty, 6 srebrnych i 6 brązowych,  
w tym 2 medale w konkurencjach olimpijskich, srebrny i brązowy.   
 

W ME Plovdiv zdobyliśmy 9 medali (1, 4, 4), w tym 2 w konkurencjach olimpijskich kobiet: 
srebrny K4 500m - Dominika Włodarczyk, Beata Mikołajczyk, Anna Puławska, Katarzyna 
Kołodziejczyk i brązowy K2 500m - Anna Puławska, Beata Mikołajczyk. Reprezentanci 
Polski wystąpili w finałach A 18 konkurencji, w tym w 7 finałach konkurencji olimpijskich.  
 
W Mistrzostwach Europy startowało 36 reprezentacji. W klasyfikacji medalowej Polska 
znalazła się na 5 miejscu, wśród 20 państw, które zdobyły medale ME i wśród 10 państw, 
które sięgnęły po złote medale. W łącznej klasyfikacji wg. punktacji rankingu ICF, w której 
sklasyfikowano 34 państwa, Polska uplasowała się na wysokim 4 miejscu. W punktacji 
olimpijskiej reprezentacja Polski kajakarek zajmuje 2 miejsce, ustępując tylko rutynowanej 
drużynie Węgier. W kanadyjkach kobiet, Polska na 4 pozycji, przed nami tylko reprezentacje 
Rosji, Węgier i Białorusi.  
 

W MŚ w Sprincie Kajakowym, które odbyły się w dniach 23-27 sierpnia 2017 roku w czeskich 
Racicach, zdobyliśmy 4 medale (-, 2, 2), wszystkie w konkurencjach nieolimpijskich: srebrne 
w konkurencjach C4 1000mM i C2 200mM oraz brązowe w konkurencjach K2 1000mK  
i C1 5000mM. Warto jednak podkreślić, że Reprezentanci Polski wystąpili w 17 finałach A,  
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z czego w 7 finałach A w konkurencjach olimpijskich. Ponadto Polacy zaliczyli finały B  
w pięciu konkurencjach, w tym w 4 olimpijskich. Podczas Mistrzostw Świata w Racicach 
rozegrano łącznie 27 konkurencji. Uczestniczyło 70 państw, w punktacji wg rankingu ICF 
sklasyfikowano 54 państwa, Polska znalazła się na wysokim 6 miejscu. Medale MŚ zdobyło 
25 państw, medale złote – 12 państw. 
 
  

W dokonywanej corocznie przez MSiT ocenie występów Reprezentacji Polski w letnich 
sportach olimpijskich, w której najważniejszym elementem są medale i punkty olimpijskie 
(miejsca 1-8) zdobywane podczas Mistrzostw Świata Seniorów, polskie kajakarstwo – 
pomimo nie zdobycia w 2017 roku medali MŚ Seniorów w konkurencjach olimpijskich,  
w punktacji olimpijskiej za Sprint i Slalom Kajakowy, znalazło się na wysokiej 3. pozycji, za 
lekką atletyką i wioślarstwem, zdobywając łącznie 21,5 pkt. z czego 18,5 pkt. wywalczyli 
zawodnicy i zawodniczki sprintu, zajmując w MŚ Seniorów: 2 miejsca piąte, 2 miejsca 
szóste, 2 miejsca siódme, jedno miejsce ósme. 
 

W podsumowaniu rozegranych w 2017 roku Mistrzostw Europy Seniorów w letnich sportach  
i konkurencjach olimpijskich, w podobnej klasyfikacji olimpijskiej (miejsca 1-8), polskie 
kajakarstwo plasuje się na 1. miejscu z łącznym dorobkiem sprintu i slalomu 61 pkt., z czego 
30 pkt. zdobyli kajakarze klasyczni, 31 – slalomiści. Dla porównania: wioślarstwo – 44 pkt., 
kolarstwo – 34 pkt., podnoszenie ciężarów – 32 pkt., żeglarstwo – 27, zapasy (klasyczne  
i wolne) – 23 pkt. W 2017 roku nie rozgrywano m.in. ME w lekkiej atletyce.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

W 2018 roku, dla Reprezentacji Polski głównymi imprezami sezonu były Mistrzostwa Europy 
Seniorów rozgrywane w Serbii na torze regatowym w Belgradzie w terminie 8-10 czerwca 
2018 i Mistrzostwa Świata Seniorów, rozegrane w portugalskim Montemor o Velho  
w terminie 23-26 sierpnia 2018 roku. Z obu imprez Polacy przywieźli – podobnie jak  
w poprzednim roku łącznie 13 medali: 2 złote, 4 srebrne i 7 brązowych, z tego 1 złoty, 
1 srebrny i 3 brązowe w konkurencjach olimpijskich. 
 

W ME 2018 w Belgradzie reprezentanci Polski zdobyli 7 medali (2, 1, 4), w tym  
3 w konkurencjach olimpijskich: złoty – Marta Walczykiewicz K1 200, srebrny – Dorota 
Borowska C1 200m, brązowy – Anna Puławska K1 500m. Podczas Mistrzostw rozegrano 
30 konkurencji, w tym 12 olimpijskich. Polacy startowali w 29 konkurencjach, w tym  
w 4 wyścigach na dystansie 5000 metrów (K1M, K1K, C1M, C1K). ME w Belgradzie były 
jednocześnie kwalifikacjami do II Igrzysk Europejskich, które odbyły się w Mińsku na 
Białorusi w czerwcu 2019 roku i były jednocześnie ME 2019 w sprincie kajakowym. Polacy 
wywalczyli kwalifikacje na II Igrzyska Europejskie we wszystkich możliwych konkurencjach, 
poza konkurencją K1 5000m mężczyzn. 
 
W punktacji olimpijskiej obejmującej 12 konkurencji olimpijskich i punktowane miejsca 1-8, 
Polska – za miejsca w 9 finałach A zdobyła łącznie 39 pkt., co pozwoliło uplasować się na 6. 
miejscu w tej klasyfikacji. Punkty olimpijskie zdobyły 23 państwa, spośród  
40 uczestniczących w ME. Świetnie spisały się nasze Panie, zarówno w kajakach, jak  
i kanadyjkach – wszystkie polskie osady plasowały się w finałach A. Z 7 zdobytych medali,  
5 zdobyły panie: 4 w konkurencjach kajakowych (K1 200m, K1 500m, K2 1000m, K2 200m)  
i 1 w kanadyjkach (C1 200m). Warto podkreślić spektakularne zwycięstwo osady Justyna 
Iskrzycka – Paulina Paszek w konkurencji K2 1000m z wynikiem 3.31,645, który jest 
nowym nieoficjalnym rekordem świata. Podobnie skuteczni byli kanadyjkarze, którzy we 
wszystkich konkurencjach plasowali się na miejscach od 3 do 9, w finałach A, zdobywając  
2 medale (C2 200m, C4 500m). 
 

W MŚ 2018 w Sprincie Kajakowym, które odbyły się w dniach 23-26 sierpnia 2018 roku  
w Montemor o Velho w Portugalii, reprezentacja Polski zdobyła 6 medali (-, 3, 3), z tego  
2 brązowe bardzo cenne – w konkurencjach olimpijskich: C1 200m Doroty Borowskiej  
i K4 500m – Karoliny Naja, Heleny Wiśniewskiej, Anny Puławskiej, Katarzyny 
Kołodziejczyk. Dwa medale MŚ zdobyła Dorota Borowska – srebrny w konkurencji 
C2 200m z Sylwią Szczerbińską i brązowy w konkurencji C1 200m. Również dwa medale 
MŚ zdobyła osada Michał Łubniewski – Arsen Śliwiński, srebrny w konkurencji C2 200m  
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i brązowy w konkurencji C2 500m. Wysoką formę potwierdziła osada K2 Justyna Iskrzycka 
– Paulina Paszek, zdobywając srebrny medal MŚ na dystansie 1000m.      
 
Reprezentanci Polski wystąpili w 18 finałach A, z czego w 8 finałach konkurencji 
olimpijskich.  Ponadto Polacy zaliczyli finały B w 5 konkurencjach wygrywając 3 wyścigi, 2 na 
dystansach olimpijskich: K2 1000m i C2 500m kobiet oraz wyścig w konkurencji K1 1000m.    
Podczas Mistrzostw Świata w Montemor o Velho rozegrano 26 konkurencji sprintu (dystans 
200, 500, 1000m) oraz 4 biegi na dystansie 5 000m (K1, C1 – kobiety i mężczyźni). Polacy 
wystąpili w 23 konkurencjach sprintu oraz we wszystkich 4 biegach długodystansowych.  
W MŚ uczestniczyło 66 państw z 6 kontynentów. W punktacji według rankingu ICF 
sklasyfikowano 62 państwa, 24 państwa zdobyły medale MŚ, złote medale – 11 państw. 
 
W punktacji olimpijskiej obejmującej 12 konkurencji olimpijskich i punktowane miejsca 1-8, 
Polska – za miejsca w 8 finałach zdobyła łącznie 36 pkt., co pozwoliło uplasować się na 
wysokim 4. miejscu, podobnie jak w klasyfikacji sporządzanej na podstawie punktacji 
rankingu ICF.   
 
W dokonywanej corocznie przez MSiT ocenie występów reprezentacji Polski  
w letnich sportach i konkurencjach olimpijskich, w której najważniejszym elementem są 
medale i punkty olimpijskie (miejsca 1-8) zdobywane podczas mistrzostw świata seniorów, 
polskie kajakarstwo – po zdobyciu w 2018 roku dwóch brązowych medali MŚ seniorów 
oraz łącznie aż 36 pkt. olimpijskich (za 2 medale i 6 miejsc 4-8), w punktacji olimpijskiej za 
sprint i slalom kajakowy, znalazło się na 1 pozycji w polskim sporcie olimpijskim, przed 
kolarstwem (28 pkt.) i wioślarstwem (22 pkt.). Warto podkreślić, że cała zdobycz medalowa  
i punktowa to efekt bardzo dobrego występu na MŚ seniorów w sprincie kajakowym  
w Montemor o Velho.  
 
W podsumowaniu rozegranych w 2018 roku mistrzostw Europy seniorów w letnich sportach  
i konkurencjach olimpijskich, w podobnej klasyfikacji olimpijskiej (miejsca 1-8), kajakarstwo 
plasuje się w polskim sporcie olimpijskim na 3 miejscu, z łącznym dorobkiem sprintu  
i slalomu 43 pkt. (3 medale, 7 miejsc 4-8), z czego 39 pkt. zdobyli kajakarze klasyczni, 4 pkt. 
slalomiści. Na pierwszym miejscu lekka atletyka – 175 pkt. (12 medali, 20 miejsc 4-8, ale 
znacznie więcej konkurencji olimpijskich), 2. wioślarstwo – 49 pkt. (4 medale, 6 miejsc 4-8), 
3. kajakarstwo – 43 pkt., 4. kolarstwo – 35 pkt. (bez medali, 10 miejsc 4-8).  
Polacy zdobyli łącznie w 2018 roku 34 medale ME w konkurencjach olimpijskich. Oprócz ww. 
dyscyplin, medale zdobyły jeszcze: szermierka, zapasy, pływanie, żeglarstwo, tenis stołowy, 
taekwondo i strzelectwo sportowe.  
  

W 2018 roku, w Szolonok/HUN (10-12.08.2018) odbyły się ponadto Akademickie MŚ  
w kajakarstwie klasycznym. Polska akademicka reprezentacja wróciła z nich z 10 medalami, 
które trafiły głównie do kajakarek i kanadyjkarzy. Niepokonani okazali się kanadyjkarze 
Aleksander Kitewski (WSG Bydgoszcz) i Grzegorz Bryński (ZWKF Gorzów Wielkopolski), 
którzy zdobyli 3 złote medale wygrywając konkurencję C2 na olimpijskim dystansie 1000m,  
a także na dystansie 500 i 200m. Czwarty złoty medal dla Polski zdobyła osada K4: 
Dominika Włodarczyk (WSG Bydgoszcz), Paulina Markiewicz (Politechnika Opolska), 
Klaudia Cyrulewska (WSPiA Poznań) i Małgorzata Puławska (WSPiA Poznań), na 
olimpijskim dystansie 500m. Do medalowego dorobku nasze Panie dorzuciły jeszcze  
4 medale srebrne. Pozostałe 2 medale – brązowe, wywalczyli kajakarze w konkurencjach K4 
1000m i K2 200m. Oprócz trzykrotnie złotej osady C2, po 4 medale – złoty i 3 srebrne, 
zdobyły: Dominika Włodarczyk i Małgorzata Puławska, 3 medale, złoty i 2 srebrne – 
wywalczyła Klaudia Cyrulewska. Licząca 21 zawodniczek i zawodników polska reprezentacja 
akademicka zdobyła łącznie 22 miejsca w finałach A. Oprócz 10 medali: 4 złotych,  
4 srebrnych i 2 brązowych., polscy akademicy wywalczyli jeszcze 11 miejsc 4-8 i jedno 
miejsce 9. Tylko w jednej konkurencji reprezentantom Polski nie udało się awansować do 
finału A. 
 
Z polską ekipą przebywali w Szolnok trenerzy: Marek Zachara, Maciej Juhnke i Daniel Wełna 
oraz fizjoterapeuta Janusz Doś.   
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Statystycy odnotowali, że zdobyty w ostatnim dniu zawodów złoty medal osady kanadyjkarzy 
Aleksander Kitewski – Grzegorz Bryński w konkurencji C2 200m, to dwusetny złoty 
medal w historii polskich występów w Akademickich Mistrzostwach Świata (AMŚ)  
w prowadzonych od 1958 roku statystykach, kiedy to nastąpiła zmiana formuły rozgrywania 
tych zawodów i rozgrywane są co dwa lata, czyli na zmianę z uniwersjadami. W sumie na 
koncie polskich sportowców – akademików, jest 200 złotych, 183 srebrnych i 228 brązowych 
krążków, czyli łącznie aż 611 medali. Znaczny udział w tym okazałym dorobku 
akademickiego sportu mają oczywiście kajakarze.    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

W sezonie startowym 2019 głównymi imprezami sprintu kajakowego dla grupy seniorów były: 

 Mistrzostwa Europy rozegrane podczas II Igrzyska Europejskich Mińsk 2019, 
Mińsk/Białoruś, 25-27.06.2019; 

 Mistrzostwa Świata, Szeged/Węgry, 22-25.08.2019, jednocześnie główna światowa 
kwalifikacja do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. 

W obu tych imprezach reprezentacja Polski zdobyła łącznie 11 medali: 1 złoty, 6 srebrnych  
i 4 brązowe, z czego aż 8 medali w konkurencjach olimpijskich (1, 3, 4), po 4 w każdej 
imprezie.  
 

W ME Mińsk 2019 zdobyliśmy 4 medale (1, -, 3), wszystkie w konkurencjach olimpijskich:  

 złoty C1 1000m - Tomasz Kaczor   

 brązowy K1 200m - Marta Walczykiewicz   

 brązowy C1 200m - Dorota Borowska   

 brązowy  K4 500m - Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna  
Puławska, Helena Wiśniewska  

Polska uplasowała się na 6 miejsce w łącznej klasyfikacji medalowej 16 konkurencji ME  
– medale zdobyło 13 państw, złote medale – 9 państw oraz na 5 miejsce w klasyfikacji  
12 konkurencji olimpijskich według punktacji olimpijskiej za miejsca 1-8; punkty zdobyły  
24 państwa. 
  
Podczas ME/II IE w Mińsku, rywalizowało 321 zawodniczek i zawodników z 37 krajów. 
Rozegrano 16 konkurencji: 12 konkurencji olimpijskich (dystans 200, 500, 1000m) oraz  
4 konkurencje wybrane przez gospodarza imprezy: K2 200m i K1 5000m kobiet oraz 
C1 200m i K1 5000m mężczyzn. Do wszystkich konkurencji należało się zakwalifikować 
podczas rozgrywanych w 2018 roku w Belgradzie/SRB Mistrzostw Europy Seniorów. 
Reprezentanci Polski uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Europejskich w 15 konkurencjach,  
a na miejscu w Mińsku okazało się, że można zgłosić zawodnika również do konkurencji  
K1 5000m, a więc Polacy startowali we wszystkich 16 konkurencjach Igrzysk.  
 
Polacy awansowali do finałów A w 11 konkurencjach, w tym w 9 na dystansach olimpijskich. 
Wywalczyli również miejsca 6 (Rafał Rosolski) i 11 (Małgorzata Puławska) w wyścigach  
K1 na dystansie 5000m. Poza finałem A plasowały się męskie osady K1 200m, K2 1000m  
i K4 500m.    
 
W medalowym dorobku (14 medali) polskiej reprezentacji podczas II Igrzysk Europejskich 
Mińsk 2019, kajakarze zdobyli 4 medale – złoty i 3 brązowe. To najlepszy – obok kolarzy  
(4 medale: srebrny, 3 brązowe) i bokserów (3 medale: złoty i 2 brązowe) wynik, osiągnięty  
w tych igrzyskach. W olimpijskiej klasyfikacji punktowej za miejsca 1-8 konkurencji 
olimpijskich, kajakarze zdobyli łącznie 41 pkt. Doliczając do tego punkty zdobyte  
w pozostałych nieolimpijskich konkurencjach Igrzysk Europejskich, tj. 6 miejsce C1 200m M, 
4 miejsce K2 200m K oraz 6 miejsce K1 5000m M, łączny wkład ekipy kajakarzy w końcowy 
dorobek reprezentacji Polski w II Igrzyskach Europejskich to aż 52 pkt. olimpijskie.         
 

W MŚ Seniorów 2019, które odbyły się w dniach 21-25 sierpnia 2019 roku w węgierskim 
Szeged, reprezentacja Polski zdobyła 7 medali (-, 6, 1), z tego 4 medale: 3 srebrne: Marta 
Walczykiewicz – K1 200m, Karolina Naja/Anna Puławska – K2 500m, Tomasz Kaczor – C1 
1000m i brązowy: osada K4 500m Karolina Naja/Katarzyna Kołodziejczyk/Anna 
Puławska/Helena Wiśniewska, w konkurencjach olimpijskich.    
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W konkurencjach olimpijskich Polacy wywalczyli jeszcze dwa 6 miejsca: Dorota Borowska – 
C1 200m oraz osada Michał Kudła/Mateusz Kamiński – C2 1000m. Wszystkie ww. osady 
wywalczyły również dla Polski kwalifikacje olimpijskie. Dzięki uzyskaniu awansu na IO przez 
kobiecą osadę K4 500m, będziemy mogli również wystawić na IO zawodniczkę  
w konkurencji K1 500m. Startująca na tym dystansie w Szeged Justyna Iskrzycka 
wywalczyła wysokie 10 miejsce (1 miejsce w finale B), ale kwalifikację do Tokio w tej 
konkurencji zdobyło tylko 5 najlepszych zawodniczek z finału A. Polacy wywalczyli więc 
kwalifikacje na IO w Tokio 2020 w 7 z 12 olimpijskich konkurencji. Komplet zdobyły kobiety 
(4 konkurencje) i kanadyjkarze (2 konkurencje). W łącznej punktacji olimpijskiej  
12 konkurencji olimpijskich (miejsca 1-8) reprezentacja Polski zdobyła 33 punkty. Nie udało 
się zdobyć kwalifikacji olimpijskich w żadnej z 4 konkurencji męskich kajaków. Trener 
Mariusz Słowiński postawił w ostatniej fazie przygotowań na budowanie mocnej osady 
K4 500m, co w przypadku uzyskania kwalifikacji, dawało możliwość wystawienia  
na IO w Tokio zawodników w pozostałych konkurencjach, tj. K1 200m, K1 1000m  
i K2 1000m. Z tego też powodu, nie wystawiliśmy do walki w MŚ w Szeged osady K2 1000m. 
Polska czwórka jednak nie popłynęła w Szeged wystarczająco szybko, aby znaleźć się 
wśród 10 osad, które uzyskały kwalifikacje. W półfinale dopłynęli do mety na 8 miejscu i nie 
liczyli się już w walce o olimpijskie paszporty. Nasi zawodnicy walczyli o udział w IO także  
w konkurencjach K1 200m (Paweł Kaczmarek) i K1 1000m (Rafał Rosolski), ale sił starczyło 
tylko na dwa 3 miejsca w finałach B i obaj ukończyli MŚ na 12m. W obu konkurencjach 
kwalifikowało się do IO tylko 5 najlepszych zawodników. Nie udało się również 
zakwalifikować do IO w Tokio kobiecej osady C2 500m. Młoda i niedoświadczona osada: 
Sylwia Szczerbińska/Julia Walczak, mimo ambitnej postawy, zajęła dopiero 3 miejsce  
w finale B (12 miejsce w MŚ). Do udziału w IO kwalifikowało się 8 najlepszych osad. 
 

W dokonywanej corocznie przez Ministerstwo Sportu ocenie występów reprezentacji Polski  
w letnich sportach i konkurencjach olimpijskich, w której najważniejszym elementem oceny są 
medale i punkty olimpijskie (miejsca 1-8) zdobywane podczas Mistrzostw Świata Seniorów, 
kajakarstwo – dzięki doskonałym wynikom sprinterów, znalazło się w ścisłej czołówce 
polskiego sportu, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Zdobywając  
4 medale MŚ oraz 33 pkt. olimpijskie za miejsca 1-8, znaleźliśmy się w tej statystyce tuż za 
lekką atletyką – 6 medali MŚ/56,5 pkt. i wioślarstwem – 4 medale MŚ/37 olimpijskich pkt.,  
co było bardzo dobrym prognostykiem przed IO Tokio 2020.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programy organizacyjno szkoleniowe na 2020 rok, opracowane dla grup szkoleniowych 
sprintu kajakowego, ukierunkowane były głównie na optymalne przygotowanie zawodników 
do udziału w PŚ ICF w Sprincie (Racice/CZE i Duisburg/GER), podczas których można było 
zdobyć „brakujące” kwalifikacje do IO Tokio 2020.   
Podstawowe światowe kwalifikacje do IO Tokio 2020 rozegrano w 2019 roku, podczas: MŚ 
Seniorów w Sprincie Kajakowym (Szeged/HUN, 22-25.08.2019). Polacy wywalczyli w tych 
zawodach 7 kwalifikacji olimpijskich w sprincie (na 12 możliwych), w konkurencjach: 
K1 200mK, K2 500mK, K4 500mK, C1 200mK, C1 1000mM, C2 1000mM, dla 9 zawodników: 
6 kobiet i 3 mężczyzn. Podstawowym celem na I część sezonu 2020, było wywalczenie 
możliwych jeszcze do uzyskania kwalifikacji olimpijskich w konkurencjach K1 200m M,  
K1 1000m M, K2 1000m M, C2 500m K. 
 

Niestety, sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemii w związku ze światową 
pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, całkowicie zmieniła wszystkie plany i zamierzenia. 
Decyzją MKOl IO Tokio 2020 zostały przełożone na 2021 rok, odwołano i przełożono na 
2021 rok wszystkie zaplanowane na 2020 rok zawody kwalifikacyjne do IO (światowe  
i kontynentalne), odwołano wszystkie imprezy międzynarodowe, w tym ME. Międzynarodowa 
i Europejska Federacja Kajakowa (ICF, ECA), próbowały jeszcze ”ratować” międzynarodowe 
kalendarze, proponując organizację w miesiącach wrzesień, październik, listopad, 
pojedynczych imprez w nowych terminach, uzależniając jednak ostateczne decyzje od 
sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących w danym okresie przepisów sanitarnych. 
Zarówno ICF jak ECA akcentowały i podkreślały - jako podstawowy warunek, możliwość 
pełnego zapewnienia bezpieczeństwa ochrony zdrowia zawodników i organizatorów imprez. 
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W skali kraju od połowy marca do końca maja br. obowiązywał zakaz prowadzenia 
zorganizowanego szkolenia, zamknięte były granice, rząd wprowadził różne obostrzenia, 
zakazy i nakazy, powracających zza granicy obowiązywała 14-dniowa kwarantanna, itd. 
Sytuacja nieco unormowała się po 1 czerwca 2020 roku, gdy można było stopniowo 
powrócić do realizacji programów szkolenia w klubach sportowych i do szkolenia centralnego 
grup kadry narodowej w sprincie. Równolegle, od dnia 20 czerwca 2020, PZKaj rozpoczął –  
w ograniczonym zakresie i przy zachowaniu szczególnych wymogów sanitarnych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami  rozporządzeń Rady Ministrów, realizację kalendarza imprez 
sportowych sezonu 2020. Pierwsze w 2020 roku ogólnopolskie zawody w okresie stanu 
epidemii rozegrano w Poznaniu, 20-21.06.2020r., z udziałem zawodników wszystkich grup 
szkolenia olimpijskiego. Dalsza realizacja kalendarza krajowych imprez realizowana była  
w pełnym zakresie w kolejnych miesiącach. W sierpniu 2020, rozegrano m.in. MP Seniorów  
w Sprincie (Poznań, 14-16.08.2020).  
 

W nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat, udało się tylko rozegrać - w nowym 
terminie i innym miejscu, zawody Pucharu Świata w Sprincie - 25-27.09.2020, Szeged/HUN. 
Niestety, polska ekipa - pomimo wcześniejszego zgłoszenia udziału, nie mogła w tych 
zawodach wystartować ze względu na wprowadzone 1.09.2020 przez Rząd Węgier ostre 
wymogi związane z wjazdem na Węgry. Pozostałe imprezy główne sezonu 2020, nie zostały 
już w roku 2020 rozegrane. Wszystkie grupy szkoleniowe kadry narodowej w sprincie 
kajakowym, realizowały programy szkolenia, ukierunkowane na osiągnięcie maksymalnych 
efektów w sezonie 2021, na bieżąco reagując na przesyłane z międzynarodowej (ICF)  
i europejskiej (ECA) federacji kajakowej  informacje. 
Ze względu na brak startów międzynarodowych, praktycznie wszystkie grupy sprintu, 
zakończyły sezon startem w 83. Mistrzostwach Polski Seniorów (Poznań, 14-16.08.2020). 
 

Celem głównym pozostało możliwie najlepsze przygotowanie polskiej reprezentacji do IO 
Tokio 2020, do rywalizacji zaplanowanej na przełomie lipca i sierpnia w 2021 roku.  
W kalendarzu międzynarodowym ECA i ICF – po dokonaniu wielu konsultacji  
z narodowymi federacjami, rozegrano w 2020 roku, tylko wspomniane już regaty Pucharu 
Świata ICF w Szeged. Ze względu na nietypowy termin i wspomniane powyżej okoliczności 
ww. imprezy, wystartowało w tych zawodach niewielu zawodników. Nie wystartowała także 
reprezentacja Polski. Cała międzynarodowa rywalizacja przeniosła się więc na 2021 rok, 
gdzie m.in. podczas Pucharu Świata ICF 2/2021 w rosyjskim Barnaul (20-23.05.2020), 
zakończyły się międzynarodowe i krajowe kwalifikacje do reprezentacji olimpijskiej dla 
zawodniczek i zawodników kajakowego sprintu. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sezon 2021 to sezon oczekiwanych i przełożonych z 2020 roku Igrzysk XXXII Olimpiady 
Tokio 2020. Od początku roku panowała, podsycana nieustannymi sensacyjnymi przekazami 
medialnymi niepewność, czy uda się rozegrać Igrzyska Olimpijskie.  
Programy organizacyjno szkoleniowe na 2021 rok, opracowane dla seniorskich grup  
szkoleniowych sprintu kajakowego, ukierunkowane były głównie na optymalne 
przygotowanie zawodników do udziału w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. Regaty 
sprintu kajakowego podczas IO zaplanowano w terminie 02-07.08.2021. 
 
W IO w Tokio ostatecznie wystartowało 5 kobiet - we wszystkich konkurencjach kajakowych: 
K1 200m, K1 500m, K2 500m i K4 500m, 1 zawodniczka w konkurencji C1 200m (Dorota 
Borowska) oraz 3 kanadyjkarzy w konkurencjach C1 1000m i C2 1000m. Nie udało się 
zakwalifikować do udziału w IO Tokio 2020 żadnej osady w konkurencjach kajakowych 
mężczyzn, a także osady kobiecej w konkurencji C2 500m, co było możliwe podczas 
Europejskich Regat Kwalifikacyjnych w Szeged/HUN, 12-13.05.2021 (dla osad K1 200m,  
K1 1000m, K2 500, K1 500mK, C2 500mK) oraz podczas ostatniej światowej kwalifikacji ICF 
Canoe Sprint Global Olympic Qualifier w Barnaul/RUS, rozegranej w terminie 20-21.05.2021 
(dla osad K1 200m, K1 1000m i K1 500mK). 
   

Ostatnim ważnym sprawdzianem przed wyjazdem RP na IO do Tokio, był udział  
w ME Seniorów 2021, które – pierwotnie zaplanowane w Duisburgu/GER, ostatecznie -  
po rezygnacji na wskutek narzuconych przez niemieckie władze federalne i landowe rygorów 
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sanitarnych, zostały wzorowo przeprowadzone na torze regatowym Malta w Poznaniu, 
w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. 3-6 czerwca 2021.   
 
Występ Reprezentacji Polski na ME Seniorów w Sprincie Kajakowym w Poznaniu należy 
uznać za bardzo udany. Należy jednak pamiętać, że niektóre europejskie reprezentacje były 
w trakcie realizacji długofalowych przygotowań do IO i udział w ME nie był dla nich 
najważniejszym startem, chociaż ze ścisłej czołówki praktycznie nikogo nie brakowało.  
Polacy zdobyli 6 medali ME – 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe. Co istotne, 3 z tych medali:  
złoty, srebrny i brązowy, zostały zdobyte w konkurencjach olimpijskich (C1 200mK, 
K2 500mK, K1 200mK). Medale w konkurencjach olimpijskich zdobyli: złoty Dorota 
Borowska (C1 200m), srebrny – Karolina Naja / Anna Puławska (K2 500m), brązowy - 
Marta Walczykiewicz (K1 200m). Polacy wywalczyli jeszcze w konkurencjach olimpijskich: 
trzy 4 miejsca (C2 1000mM, C2 500mK, K4 500mK), 6 miejsce (K1 500mK), 7 miejsce  
(C1 1000mM), 8 miejsce (K2 1000mM). Łącznie: 3 medale oraz 6 miejsc 4-8, co daje  
aż 43 pkt. olimpijskie. 
 
Na podstawie stosownych uchwał Zarządu PZKaj, przyznane zostały imienne nominacje do 
Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. Nominacje w konkurencjach 
kajakowego sprintu uzyskali: 
- Marta Walczykiewicz – K1 200m, K1 500m 
- Anna Puławska – K2 500m, K4 500m 
- Karolina Naja – K2 500m, K4 500, 
- Justyna Iskrzycka - K4 500m, K1 500 
- Helena Wiśniewska – K4 500m, K1 200m 
- Dorota Borowska – C1 200m 
- Mateusz Kamiński – C1 1000m, 
- Wiktor Głazunow – C2 1000m, C1 1000m  
- Tomasz Barniak – C2 1000m 
Zawodniczką rezerwową została Katarzyna Kołodziejczyk, która ze względu na kontuzję,  
w ostatniej chwili została wycofana z „żelaznego” składu osady K4 500m. 
 

Ostatni okres przed IO w Tokio (BPS) - 14-31 lipca 2021, nasi zawodnicy spędzali na 
obiektach treningowych w Japonii, w ośrodku sportów wodnych - w oddalonej o ok 350 km 
od Tokio miejscowości Ena. 
Od 2 sierpnia rozpoczęła się rywalizacja na olimpijskim torze regatowym Sea Forest 
Waterway. Awans do finału A uzyskała w konkurencji K1 200m Marta Walczykiewicz oraz 
osada C2 1000m Wiktor Głazunow / Tomasz Barniak. Bardzo blisko olimpijskiego podium 
była Marta Walczykiewicz, która ukończyła finał A na 4 miejscu. Osada C2 1000m 
dopłynęła w finale A na dobrym 7 miejscu. W kolejnych konkurencjach Polacy prezentowali 
się bardzo dobrze. W olimpijskim debiucie konkurencji C1 200m bardzo blisko pozycji 
medalowej była Dorota Borowska, kończąc Finał A na 4 miejscu. Kolejne konkurencje 
kajakowe kobiet to ogromny sukces prowadzonej przez trenera Tomasza Kryka 
Reprezentacji kobiet: najpierw srebrny medal IO zdobywa osada K2 500m Karolina Naja / 
Anna Puławska, a na zakończenie rywalizacji, w ostatnim dniu zawodów polska osada  
K4 500m Karolina Naja / Anna Puławska / Justyna Iskrzycka / Helena Wiśniewska 
melduje się na mecie finałowego wyścigu na 3 miejscu, zdobywając dla Polski brązowy 
medal IO Tokio 2020.   Kajakowa Reprezentacja Polski w sprincie zdobywa w Tokio łącznie 
aż 25 pkt. olimpijskich. Złożyły się na to 2 medale (srebrny i brązowy), 2 miejsca  
4 oraz 7 miejsce osady C2 1000m.  
 
Występ kajakowej reprezentacji podczas Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio, gdzie w dorobku 
medalowym Reprezentacji Polski (14 medali) wyprzedza nas tylko bardzo mocna na tych 
Igrzyskach lekka atletyka, potwierdza utrwaloną przez ostatnie lata wysoką i stałą pozycję 
kajakarstwa w hierarchii polskiego sportu.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W sezonie startowym 2021 - nietypowym ze względu na przełożone z 2020 roku IO, czekają 
nas jeszcze MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym, zaplanowane we wrześniu w stolicy Danii 
Kopenhadze (16-19.09.2021), które równocześnie będą częścią obchodów Jubileuszu  
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100-lecia Duńskiej Federacji Kajakowej. Do Danii wyjedzie mocna 29 osobowa 
reprezentacja, która  tradycyjnie powinni przywieźć z Kopenhagi kolejne medale do kolekcji 
bogatego dorobku polskiego kajakarstwa.    
 

Po zakończeniu sezonu startowego (koniec września), praktycznie bez dłuższej przerwy, 
planowane jest rozpoczęcie kolejnego cyklu przygotowań olimpijskich, do IO Paryż 2024, 
cyklu skróconego ze względu na okoliczności (pandemia COVID-19) do 3 lat. Przygotowania 
rozpoczną jesienne akcje szkoleniowe, które wyłonią szersze grupy zawodniczek  
i zawodników do szkolenia centralnego na kolejny sezon startowy 2022, docelowo do IO 
Paryż 2024. Po zaplanowanych na 25 września 2021 wyborach nowych władz PZKaj, 
powołany zostanie Zespół Szkoleniowy, który będzie realizował przygotowania KN i RP 
przez kolejne lata. 
 

Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie kajakarstwa klasycznego odpowiadał w latach 2017-2021 wiceprezes ds. 
organizacyjno-szkoleniowych kajakarstwa klasycznego Zdzisław Szubski.  
 
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące kajakarstwa 
klasycznego, sprintu kajakowego, m.in. w odniesieniu do grup seniorskich, zawarto  
w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj w poszczególnych latach (2017, 2018, 
2019, 2020), które są dostępne na stronie internetowej PZKaj. 
 

 

 
 
Opracowanie:  
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
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SLALOM KAJAKOWY 

 
JUNIORZY i U-23 

 

W latach 2017-2021, zgodnie z przyjętymi przez ICF i ECA zasadami dla grup juniorskich  
i młodzieżowych, rozgrywano corocznie Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w obu 
kategoriach wiekowych.  
 
Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23 w Slalomie Kajakowym odbywały się w latach 2017-
2019 kolejno w: 
 

 2017 – Bratysława/Słowacja 

 2018 – Ivrea/Włochy 

 2019 – Kraków/Polska 

 2020 – MŚ nie odbyły się 

 2021 – Tacen/Słowenia 
 
Natomiast Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23 w Slalomie Kajakowym odbywały się w latach 
2017-2019 kolejno w: 
 

 2017 – Hohenlimburg/Niemcy 

 2018 – Bratysława/Słowacja 

 2019 – Liptowski Mikulasz/Słowacja 

 2020 – Kraków/Polska 

 2021 – Solkan/Słowenia 
 
Sezon 2017 
 
W 2017 roku, dla Reprezentacji Polski Juniorów i U-23, głównymi imprezami sezonu były 
Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, rozgrywane wspólnie w jednym miejscu  
i jednym terminie dla obu grup wiekowych. Mistrzostwa Świata Juniorów i U-23 w Slalomie 
Kajakowym odbyły się w terminie 18-23 lipca 2017 r. na Słowacji, na torze w Bratysławie. 
Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23 rozegrano w Niemczech, na torze w Hohenlimburgu  
w terminie 17-20 sierpnia 2017 r. Z obu imprez Polacy przywieźli łącznie 4 medale: 2 złote,  
1 srebrny i 1 brązowy, w tym 2 w konkurencjach olimpijskich.  
 
Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Juniorów & U23 Slalom 2017: 
 

 Kacper Sztuba – 1 miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów C-1M 

 Klaudia Zwolińska – 3 miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-1K 

 Klaudia Zwolińska/Sara Ćwik/Edyta Rosiek – 3 miejsce Mistrzostwa Europy U23  
K-1Kx3 

 Kacper Sztuba/Szymon Zawadzki/Michał Franczak – 3 m. Mistrzostwa Europy 
Juniorów C-1Mx3 

 
Wartymi zauważanie są również miejsca finałowe osiągnięte przez poszczególnych 
zawodników podczas startu na MŚ i ME w 2017 r.: Oliwia Jeleńska – 7 m. C-1K MŚ jun., 
Klaudia Zwolińska – 6m K-1K. ME U23, Sara Ćwik – 8m. K-1K ME U23, Przemysław Nowak 
– 7m. C-1M ME U23, Marcin Janur – 11 m. K-1M ME jun., Szymon Zawadzki – 6 m. C-1M 
ME jun., Sztuba Kacper/Jakub Brzeziński – 6m. C-2M ME U23.  
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Sezon 2018 

 
Głównymi, a zarazem docelowymi imprezami w sezonie 2018, były Mistrzostwa Świata 
Juniorów i U-23 rozegrane w Ivrei we Włoszech 17-22 lipca 2018 roku oraz Mistrzostwa 
Europy Juniorów i U-23 rozegrane w Bratysławie/Słowacja 16 - 19 sierpnia 2018 roku. Z obu 
imprez Polacy przywieźli łącznie 2 medale: 1 złoty i 1 brązowy, w tym 2 w konkurencjach 
olimpijskich. 
 
Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Juniorów & U23 Slalom 2018: 

 Klaudia Zwolińska – 1 miejsce Mistrzostwa Europy U23 K-1K 

 Przemysław Nowak – 3 miejsce Mistrzostwa Świata U23 C-1M 
 
Wartymi zauważanie są również miejsca finałowe osiągnięte przez poszczególnych 
zawodników podczas startu na MŚ i ME w 2018 r.: Jakub Król – 7 m. C-1M ME jun.,  
 
Sezon 2019 

 
Głównymi, a zarazem docelowymi imprezami w sezonie 2019, były Mistrzostwa Świata 
Juniorów i U-23 rozegrane w Polsce w Krakowie 16-21 lipca 2019 roku oraz Mistrzostwa 
Europy Juniorów i U-23 rozegrane w Liptowskim Mikulaszu/Słowacja 04-07 lipca 2019 roku. 
Z obu imprez Polacy przywieźli łącznie 4 medale: 3 srebrne, 1 brązowy, 3 medale zostały 
zdobyte w konkurencjach olimpijskich. 
 
Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Juniorów & U23 Slalom 2019: 

 Klaudia Zwolińska – 2 miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-1K 

 Klaudia Zwolińska – 2 miejsce Mistrzostwa Europy U23 K-1K 

 Szymon Nowobilski – 2 miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów C-1M 

 Zuzanna Kulig/Kacper Zachwieja – 3 miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów C-2Mix 
 
Wartymi zauważanie są również miejsca finałowe osiągnięte przez poszczególnych 
zawodników podczas startu na MŚ i ME w 2019 r.: Jakub Brzeziński 5 m. K-1M MŚ U23, 
Kacper Sztuba – 4 m. C-1M MŚ U23, Aleksandra Stach – 7m. C-1K MŚ U23, Przemysław 
Nowak/Aleksandra Stach – 5 m. C-2Mix MŚ U23, Ewa Hurkała/Konrad Szymanek - 8 m. C-
2Mix MŚ U23, Aleksandra Stach – 4 m. C-1K ME U23, Piotr Prusak – 6m. K-1M ME jun., 
Szymon Nowobilski – 8 m. C-1M ME jun. 
 
Sezon 2020 

 
Podstawowym celem na sezon 2020, było przygotowanie zawodników do startów głównych, 
tj. Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata Juniorów i U-23 w Slalomie Kajakowym - 
planowane w  lipcu i sierpniu 2020 w Tacen i Krakowie. W nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej 
znalazł się cały świat w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w związku  
z wprowadzonymi obostrzeniami i rygorystycznymi przepisami sanitarnymi, nastąpiła 
wymuszona weryfikacja wszystkich programów szkolenia. Odwołanie przez ICF i ECA  
a także pozostałych organizatorów prawie wszystkich imprez międzynarodowych i imprez 
mistrzowskich, spowodowało także zmiany kalendarzy startowych. Początkowo próbowano 
jeszcze „ratować” kalendarz międzynarodowych imprez mistrzowskich, proponując nowe 
bardziej odległe terminy w II części sezonu startowego, w miesiącach sierpień, wrzesień, 
październik 2020. Niestety, stopniowo odwoływano kolejne imprezy. W trakcie całego 
sezonu władze ICF i ECA zastrzegały, że ostateczne rozegranie imprez uzależnione będzie 
od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz od przepisów 
sanitarnych obowiązujących na terenie państwa Organizatora, w planowanym terminie 
organizacji każdej imprezy, a także od zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Władze międzynarodowe w kolejnych komunikatach podkreślały, że celem nadrzędnym jest 
ochrona zdrowia uczestników oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zawodnikom, 
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trenerom i innym osobom zaangażowanym w organizację imprez. 
Ostatecznie w sezonie 2020 odwołane zostały Mistrzostwa Świata Juniorów i U23, natomiast 
dzięki zaangażowaniu oraz determinacji organizatorów, na początku października  
w Krakowie zorganizowane i przeprowadzone zostały Mistrzostwa Europy Juniorów i U23  
w slalomie kajakowym. 
 
Podczas Mistrzostw Europy na macierzystym torze w Krakowie nasi reprezentanci pokazali 
się z bardzo dobrej strony zdobywając łącznie 6 medali, 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe,  
3 medale zostały wywalczone w grupie młodzieżowej w konkurencjach olimpijskich.  
 
Medaliści Mistrzostw Europy Juniorów & U23 Slalom 2020: 

 Klaudia Zwolińska – 2 miejsce Mistrzostwa Europy U23 K-1K 

 Krzysztof Majerczak – 2 miejsce Mistrzostwa Europy U23 K-1M 

 Kacper Sztuba – 2 miejsce Mistrzostwa Europy U23 C-1M 

 Tadeusz Kuchno, Michał Ciągło, Mikołaj Mastalski – 1 miejsce Mistrzostwa Europy 
Juniorów K-1Mx3 

 Krzysztof Majerczak, Jakub Brzeziński, Wiktor Sandera – 3 miejsce Mistrzostwa 
Europy U23 K-1Mx3 

 Szymon Nowobilski, Maciej Bartos, Filip Leśniak – 3 miejsce Mistrzostwa Europy 
Juniorów C-1Mx3  
 

Wartymi zauważanie są również miejsca finałowe osiągnięte przez poszczególnych 
zawodników podczas startu na ME w 2020 r.: Tadeusz Kuchno - 4m. K-1M ME jun., Maciej 
Bartos - 6m. C-1M ME jun., Szymon Nowobilski – 10 m. ME jun., Aleksandra Stach – 4 m. C-
1K ME U23, Klaudia Zwolińska – 8 m. C-1K ME U23, Szymon Zawadzki – 7 m. C-1M ME 
U23, Przemysław Nowak – 10 m. C-1M U23, Wiktor Sandera – 14 m. K-1M ME U23.  
 
Sezon 2021 

 
Głównymi, a zarazem docelowymi imprezami w sezonie 2021, były Mistrzostwa Świata 
Juniorów i U-23 rozegrane w Słowenii w Tacen 06-11 lipca 2021 roku oraz Mistrzostwa 
Europy Juniorów i U-23 rozegrane również w Słowenii w Solkan 19-22 sierpnia 2021 roku.  
Z obu imprez Polacy przywieźli łącznie 5 medali: 1 złoty, 1 srebrny, i 3 brązowe, 3 medale 
zostały zdobyte w konkurencjach olimpijskich. Z bardzo dobrej strony zawodnicy pokazali się 
w nowej olimpijskiej konkurencji Extreme Slalom, gdzie w tegorocznych zmaganiach zdobyli 
pierwsze medale dla reprezentacji polski na imprezach rangi mistrzowskiej. Ze względu na 
przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata 
nie uczestniczyły najmocniejsze zawodniczki grupy U23 w 2 konkurencjach K-1K i C-1K 
Klaudia Zwolińska oraz Aleksandra Stach. 
 
Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Juniorów & U23 Slalom 2021: 

 Klaudia Zwolińska – 1 miejsce Mistrzostwa Europy U23 K-1K 

 Jakub Brzeziński – 3 miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-1M Extreme Slalom 

 Dominika Danek – 2 miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów K-1K Extreme Slalom 

 Michał Ciągło – 3 miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów K-1M Extreme Slalom 

 Alicja Bulera/Wojciech Fabijański – 3 miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów C-2 Mix  
 
Wartymi zauważanie są również miejsca finałowe osiągnięte przez poszczególnych 
zawodników podczas startu na MŚ i ME w 2021 r.: Katarzyna Liber – 9 m. C-1K MŚ jun., 
Michał Ciągło – 4 m. K-1MExt. MŚ jun., Jakub Brzeziński – 8 m. K-1M MŚ U23, Kacper 
Sztuba – 6 m. C-1M MŚ U23, Szymon Zawadzki 8 m. C-1M MŚ U23, Szymon Nowobilski - 
10 m. C-1M MŚ U23, Dominika Danek – 9 m. K-1K ME jun., Jakub Brzeziński – 11 m. K-1M 
ME U23, Klaudia Zwolińska – 4m. C-1K ME U23, Aleksandra Stach – 5m. K-1KExt. ME U23. 
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Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w ME, MŚ Juniorów w Slalomie Kajakowym  
w latach 2017-2021 

Rok Medale Mistrzostwa Świata Juniorów Medale Mistrzostwa Europy Juniorów 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 1 - - 1 - - 1 1 

2018 - - - - - - - - 

2019 - 1 1 2 - - - - 

2020 x x x x 1 - 1 2 

2021 (*) - - 1 1 - 1 - 1 

Łącznie 1 1 2 4 1 1 2 4 

 
Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w ME, MŚ U23 w Slalomie Kajakowym  

w latach 2017-2021 
Rok Medale Mistrzostwa Świata U23 Medale Mistrzostwa Europy U23 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 - - 1 1 - - 1 1 

2018 - - - - 1 - 1 2 

2019 - 1 - 1 - 1 - 1 

2020 x x x x - 3 1 4 

2021 (*) - - 1 1 1 - - 1 

Łącznie - 1 2 3 2 4 3 9 

 
Pod koniec roku 2017 w grupie młodzieżowej oraz juniorów został wprowadzony projekt 
„Kraków2020” mający na celu wyselekcjonowanie zawodników mających rywalizować na 
najwyższym poziome w roku docelowym 2020. Niestety ze względu na pandemie wirusa 
SARS-CoV-2, nasi zawodnicy nie mieli możliwości rywalizować na mistrzostwach świata. 
Jednak patrząc na rozwój i progres wynikowy grupy widoczny podczas Mistrzostw Europy 
Jun & U23 w sezonie 2020. Jesteśmy przekonani o słuszności wprowadzonego projektu oraz 
przyjętego systemu szkolenia grup młodzieżowych.  
 
Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie kajakarstwa slalomowego w obszarze sportu młodzieżowego (Juniorzy  
i U-23) odpowiadał w latach 2017-2021 wiceprezes ds. kajakarstwa slalomowego Bogusław 
Popiela. Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące m.in. 
kajakarstwa slalomowego, w odniesieniu do grup Juniorów i U-23, zawarto w rocznych 
sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj w poszczególnych latach (2017, 2018, 2019, 
2020), które są dostępne na stronie internetowej PZKaj. 
 
 
 
Opracowanie:  
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
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SENIORZY 

 
W latach 2017-2021, zgodnie z przyjętymi przez ECA i ICF zasadami, rozgrywano corocznie 
Mistrzostwa Europy Seniorów i Mistrzostwa Świata Seniorów w Slalomie Kajakowym. 
Mistrzostwa Europy odbywały się w latach 2017-2021 kolejno w: 

 2017 - Tacen/Słowenia 

 2018 - Praga/Czechy 

 2019 - Pau/Francja 

 2020 - Praga/Czechy 

 2021 - Ivrea/Włochy 
 
W 2020 roku, ze względu na ogólnoświatową pandemię koronawirusa SARS-CoV-2  
i związane z tym ograniczenia i rygor sanitarny, termin oraz miejsce rozgrywania Mistrzostw 
Europy zostało zmienione. Zgodnie z planem, mistrzostwa miały się odbyć na torze 
olimpijskim w Londynie w maju 2020. Ostatecznie, ECA wyraziła zgodę na organizację  
ME na torze Troja w czeskiej Pradze.  
Mistrzostwa Świata Seniorów rozgrywano w latach 2017-2021 kolejno w: 

 2017 - Pau/Francja 

 2018 - Rio de Janeiro/Brazylia  

 2019 - La Seu d’Urgell/Hiszpania 

 2020 - sezon olimpijski – tradycyjnie nie rozgrywa się MŚ  

 2021 - Bratysława/Słowacja  
We wszystkich imprezach w ww. okresie startowali Reprezentanci Polski, zdobywając 
medale oraz miejsca w ścisłej europejskiej i światowej czołówce. 
 
 

   Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w ME, MŚ Seniorów w Slalomie Kajakowym w latach 2017-2021 
 

Rok Medale Mistrzostwa Świata Seniorów Medale Mistrzostwa Europy Seniorów 

 Złote Srebrne Brązowe Razem Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017 - - - - 1 3 1 4 

2018 1 1 - 2 - 1 - 1 

2019 1 - 1 2 - 1 - 1 

2020 x x x x 1 - 1 2 

2021 (*)     - - - - 

Łącznie 2 1 1 4 2 4 2 7 

   (*) MŚ zostaną rozegrane w terminie 21-26.0.2021 w Bratysławie / SVK  
 

 
Sezon 2017 
W 2017 roku, dla Reprezentacji Polski głównymi imprezami sezonu były Mistrzostwa Europy 
Seniorów rozgrywane w Słowenii na torze slalomowym w Tacen w terminie  
31.05-05.06.2017  i Mistrzostwa Świata Seniorów, rozegrane we Francuskim Pau w terminie 
25.09-01.10.2021.  
 

W Mistrzostwach Europy 2017 w Tacen zdobyliśmy 4 medale w tym 2 w olimpijskiej 
konkurencji K-1M. Jeden medal został wywalczony w wycofanej z programu igrzysk 
olimpijskich Tokio 2020 konkurencji C-2M oraz dwa medale zostały zdobyte w konkurencjach 
zespołowych K-1Mx3 oraz C-2Mx3. Sześcioro zawodników wywalczyło awans do ścisłego 
finału. Dużym sukcesem reprezentacji Polski Seniorów w slalomie kajakowym podczas 
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Mistrzostw Europy w Tacen było wywalczenie 3 miejsca w klasyfikacji medalowej oraz  
1 miejsca w punktacji olimpijskiej, wyprzedzając teoretycznie mocniejsze reprezentacje 
Czech, Francji, Słowacji czy Niemiec.  
 
ME Seniorów Tacen 2017 - Punktacja konkurencji olimpijskich (miejsca 1-8) 
 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba osad. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba osad 
punktujących 

1. Polska 31 5 7. W. Brytania 14 2 

2. Czechy 26 5 8. Słowenia 13 5 

3. Francja 21 4 9. Hiszpania 10 3 

4. Słowacja 20 4 10. Włochy 7 1 

5. Niemcy 17 6 11. Szwajcaria 7 1 

6. Austria 15 2 12. Rosja 4 2 

 
 Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów Tacen 2017 

 Mateusz Polaczyk – 1 miejsce K-1M 

 Dariusz Popiela – 2 miejsce K-1M 

 Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński – 2 miejsce C-2M 

 Marcin Pochwała/Piotr Szczepański, Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński, Grzegorz 
Majerczak/Michał Wiercioch – 2 miejsce C-2Mx3 

 Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut – 3 miejsce K-1Mx3 
 

W Mistrzostwach Świata 2017 w Slalomie Kajakowym, które odbyły się w dniach 25.09-
01.10.2017 roku w Pau/Francja, reprezentanci Polski nie plasowali się na pozycjach 
medalowych. Najlepszymi wynikami było 6 miejsce wywalczone przez Marcina Pochwałę 
oraz Piotra Szczepańskiego w konkurencji C-2M, oraz 9 miejsce Marcina Pochwały  
i Aleksandry Stach w nowej konkurencji C-2Mix wprowadzonej do programu Mistrzostw 
Świata.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sezon 2018 
W 2018 roku, dla Reprezentacji Polski głównymi imprezami sezonu były Mistrzostwa Europy 
Seniorów rozgrywane w Czeskiej Pradze w terminie 01-03.06.2018 oraz Mistrzostwa Świata 
Seniorów, rozegrane w Brazylii na olimpijskim torze w Rio de Janeiro w terminie  
26-30.09.2018  
 

Podczas Mistrzostw Europy 2018 w Pradze, najlepszym wynikiem indywidualnym było 
6 miejsce Klaudii Zwolińskiej w konkurencji K-1K oraz srebrny medal wywalczony  
w konkurencji K-1Mx3 przez Dariusza Popielę, Mateusza Polaczyka oraz Michała Pasiuta.  
W wąskim finale w konkurencji C-2M zameldowali się również Andrzej Brzeziński/Filip 
Brzeziński, ostatecznie zostali sklasyfikowani na 5 miejscu. Mistrzostwa Europy w Pradze 
były ostatnią imprezą mistrzowską dla konkurencji C-2M, w której przez lata odnosiliśmy 
znaczące sukcesy na arenach międzynarodowych.   
 

Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów Praga 2018 

 Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut – 2 miejsce K-1Mx3 
 

W Mistrzostwach Świata 2018 w Slalomie Kajakowym, które odbyły się w dniach  
26-30.09.2018 r. roku w brazylijskim Rio de Janeiro, Reprezentacja Polski wywalczyła dwa 
medale w tym złoty w konkurencji C-2Mix oraz srebrny w konkurencji K-1Mx3. Bardzo 
dobrze zaprezentował się także Michał Pasiut, zajmując w finale konkurencji K-1M 9 miejsce.  
 

Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów Rio de Janeiro 2018 

 Marcin Pochwała/Aleksandra Stach – 1 miejsce C-2Mix 

 Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut – 2 miejsce K-1Mx3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sezon 2019 
W 2019 roku, dla Reprezentacji Polski głównymi imprezami sezonu były Mistrzostwa Europy 
Seniorów rozgrywane w Pau/Francja w terminie 01-03.06.2018 oraz Mistrzostwa Świata 
Seniorów, rozegrane w Hiszpanii na olimpijskim torze w La Seu d’Urgell w terminie  
25-29.09.2019 r.  
 

Podczas startu w Mistrzostwach Europy 2019 we Francuskim Pau, najlepszym wynikiem 
medalowym było wywalczenie przez Dariusza Popielę 2 miejsca w olimpijskiej konkurencji  
K-1M. Wartymi uwagi są również miejsca w ścisłym finale wywalczone przez: Krzysztofa 
Majerczaka – 10 m. K-1M, Grzegorza Hedwiga – 9 m. C-1M, Klaudię Zwolińską – 6m. K-1K 
oraz Aleksandrę Stach – 6m. C-1K.  
 

Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów Pau 2019 

 Dariusz Popiela – 2 miejsce K-1M 
 

Mistrzostwa Świata 2019 w slalomie kajakowym w sezonie 2019 odbyły się na olimpijskim 
torze w La Seu d’Urgell w dniach 25-29.09.2019. Była to zarazem pierwsza kwalifikacja 
olimpijska do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020, gdzie nasi reprezentacji mieli możliwość 
walki o przepustki na Igrzyska Olimpijskie. Podczas startu w Mistrzostwach Świata 
Reprezentacja Polski zdobyła 2 medale – srebrny w konkurencji C-2Mix oraz brązowy  
w konkurencji K-1Mx3. Na uwagę zasługuje również miejsce finałowe (10 m.) wywalczone 
przez Grzegorza Hedwiga w konkurencji C-1M. Wyniki uzyskane podczas Mistrzostw Świata 
pozwoliły na wywalczenie dla Polski dwóch miejsc na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020  
w konkurencjach C-1M (Grzegorz Hedwig) oraz K-1K (Natalia Pacierpnik).  
 

Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów La Seu d’Urgell 2019 

 Aleksandra Stach/Marcin Pochwała – 2 miejsce C-2Mix 

 Dariusz Popiela/Michał Pasiut/Krzysztof Majerczak – 3 miejsce K-1Mx3 
 

Sezon 2020 
Z założenia, dla Reprezentacji Polski w 2020 roku głównymi imprezami sezonu były 
Mistrzostwa Europy Seniorów zaplanowane do rozegrania w Londynie/Wielka Brytania oraz 
Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. 
 

Programy organizacyjno szkoleniowe na 2020 rok, opracowane dla grup szkoleniowych 
slalomu kajakowego, ukierunkowane były na optymalne przygotowanie zawodników do 
udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów podczas których można było zdobyć „brakujące” 
kwalifikacje do IO Tokio 2020 - w konkurencjach K-1M, C-1K, ostateczne wyselekcjonowanie 
na podstawie wyznaczonych startów kwalifikacyjnych zawodników do startu w Igrzyskach 
Olimpijskich oraz przygotowanie najwyższej formy na najważniejszą imprezę czterolecia.  
 

Niestety, sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemii w związku ze światową 
pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, całkowicie zmieniła wszystkie plany i zamierzenia. 
Decyzją MKOl Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 zostały przełożone na 2021 rok, odwołano  
i przełożono na 2021 rok zaplanowane na 2020 rok zawody kwalifikacyjne do IO. Odwołano 
większość imprez międzynarodowych, w tym Mistrzostwa Europy. Ostatecznie organizacji 
Mistrzostw Europy w slalomie kajakowym w pełnym reżimie sanitarnym podjęła się czeska 
Praga i zawody doszły do skutku. Mistrzostwa pozbawione były rangi kwalifikacji olimpijskiej. 
W skali kraju od połowy marca do końca maja obowiązywał zakaz prowadzenia 
zorganizowanego szkolenia, zamknięte były granice, rząd wprowadził różne obostrzenia, 
zakazy i nakazy, powracających zza granicy obowiązywała 14-dniowa kwarantanna, itd. 
Sytuacja nieco unormowała się po 1 czerwca 2020 roku, gdy można było stopniowo 
powrócić do realizacji programów szkolenia w klubach sportowych i do szkolenia centralnego 
grup kadry narodowej w slalomie. Równolegle, od dnia 20 czerwca 2020, PZKaj rozpoczął – 
w ograniczonym zakresie i przy zachowaniu szczególnych wymogów sanitarnych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, realizację kalendarza imprez sportowych sezonu 2020.  
Na początku sierpnia udało się rozegrać trzytygodniowy ciąg zawodów w tym Mistrzostwa 
Polski Seniorów w slalomie kajakowym, określone zawody otrzymały rangę kwalifikacji do 
reprezentacji Polski na sezon 2020. Celem głównym pozostało możliwie najlepsze 
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przygotowanie polskiej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, do rywalizacji 
zaplanowanej na końcówkę lipca 2021 roku. W kalendarzu międzynarodowym ECA i ICF – 
po dokonaniu wielu konsultacji z narodowymi federacjami, rozegrano w 2020 roku 
Mistrzostwa Europy Seniorów w Pradze w dniach 15-20.09.2020 r. 
 

Podczas startu w Mistrzostwach Europy 2020, najlepszym wynikiem było wywalczenie przez 
Mateusza Polaczyka 3 miejsca w olimpijskiej konkurencji K-1M oraz 3 miejsce wywalczone  
w konkurencji C-1Mx3. Wartymi uwagi są również miejsca w ścisłym finale wywalczone 
przez: Klaudie Zwolińską – 4 miejsce C-1K oraz Kacpra Sztubę – 8 miejsce C-1M. 
 

Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów Praga 2020 

 Mateusz Polaczyk – 3 miejsce K-1M 

 Grzegorz Hedwig/Kacper Sztuba/Szymon Zawadzki – 3 miejsce C-1Mx3 
________________________________________________________________________ 
 

Sezon 2021 
Sezon 2021 to sezon oczekiwanych i przełożonych z 2020 roku Igrzysk XXXII Olimpiady 
Tokio 2020. Od początku roku panowała, podsycana nieustannymi sensacyjnymi przekazami 
medialnymi niepewność, czy uda się rozegrać Igrzyska Olimpijskie. Programy organizacyjno 
szkoleniowe na 2021 rok, opracowane dla seniorskich grup  szkoleniowych slalomu 
kajakowego, ukierunkowane były głównie na wywalczenie brakujących kwalifikacji dla kraju, 
wyselekcjonowanie na podstawie wewnętrznych startów kwalifikacyjnych grupy docelowej 
oraz przygotowanie zawodników do udziału w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. 
 

Ostatnią możliwością wywalczenia kwalifikacji na przełożone Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 
były Mistrzostwa Europy zorganizowane we Włoskiej Ivrei, w dniach 06-09.2021 r. 
Ostatecznie cel został zrealizowany i Reprezentacja Polski na Igrzyska Olimpijskie Tokio 
2020 otrzymała możliwość startu kompletu zawodników w 4 olimpijskich konkurencjach  
K-1M, C-1M, K-1K oraz C-1K. Podczas startu w ME w Ivrea najbliżej pozycji medalowej 
uplasowała się Klaudia Zwolińska w konkurencji K-1K, kończąc zawody na 4 miejscu. Blisko 
finału był też Krzysztof Majerczak, który zajmując 12 pozycję, wywalczył dla Polski  
i ostatecznie imiennie dla siebie jedyną do zdobycia w tych zawodach olimpijską kwalifikację 
w konkurencji K1M.    
 

Na podstawie Regulaminu określającego zasady kwalifikacji – zatwierdzonego przez Zarząd 
PZKaj oraz na podstawie wyników zawodów kwalifikacyjnych, wytypowana została 
Reprezentacja Polski na Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.  
W poszczególnych konkurencjach nominację uzyskali: 

 Krzysztof Majerczak – K-1M 

 Grzegorz Hedwig – C-1M 

 Klaudia Zwolińska – K-1K 

 Aleksandra Stach – C-1K 
 

Zawodnikom stworzone zostały optymalne warunki przygotowań, których celem było 
wypracowanie najwyższej gotowości startowej podczas Igrzysk Olimpijskich.  
Podczas olimpijskich zawodów w Tokio (25-30.07.2021), najlepiej zaprezentowała się 
Klaudia Zwolińska, która dosłownie „otarła” się o pozycję medalową, ostatecznie swój start 
kończąc na wysokim 5 miejscu. Na fazie półfinałowej swój start zakończyli Krzysztof 
Majerczak – 15 miejsce oraz Grzegorz Hedwig – 14 miejsce. Aleksandra Stach została 
sklasyfikowana na 19 pozycji. 
 

W sezonie startowym 2021 - nietypowym ze względu na przełożone z 2020 roku Igrzyska 
Olimpijskie, czekają nas jeszcze Mistrzostwa Świata Seniorów w Slalomie Kajakowym, 
zaplanowane na wrzesień (21-26.09.2021) na zmodernizowanym torze w Bratysławie/SVK. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oprócz startów w imprezach rangi Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy, zawodnicy 
corocznie uczestniczyli w zawodach cyklu Pucharów Świata. Na przestrzeni sezonów  
2017-2021 wynikami godnymi podkreślenia są: 

 Dariusz Popiela – 2 miejsce K-1M Puchar Świata Liptowski Mikulasz 2018 

 Michał Pasiut – 2 miejsce K-1M Puchar Świata Bratysława 2019 
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 Klaudia Zwolińska – 1 miejsce K-1K Puchar Świata Praga 2021 

 Natalia Pacierpnik – 2 miejsce K-1K Puchar Świata Praga 2021 
 
Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie slalomu kajakowego odpowiadał w latach 2017-2021 wiceprezes  
ds. kajakarstwa slalomowego Bogusław Popiela.  
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące slalomu 
kajakowego, m.in. w odniesieniu do grup seniorskich, zawarto w rocznych sprawozdaniach  
z realizacji zadań PZKaj w poszczególnych latach (2017, 2018, 2019, 2020), które są 
dostępne na stronie internetowej PZKaj. 
 
 
 
Opracowanie:  
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
Jakub Chojnowski 
trener kadry narodowej slalomu 
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PARAKAJAKARSTWO 
 

1. System Organizacyjny Parakajakarstwa 

Tab. 1 Wykaz klubów zaangażowanych w szkolenie parakajakarzy w latach 2017-2021 

L.p. Klub/Stowarzyszenie  2017 2018 2019 2020 2021 

1. Stowarzyszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne START  w Poznaniu 

v v v v v 

2. Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne 
START w Zielonej Górze 

v v v v v 

3 Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych START we 
Wrocławiu 

v v v v v 

4. Opolskie Towarzystwo Kajakowe w 
Opolu 

v v v   

5. IKS AWF w Warszawie v v v   

6. Towarzystwo Sportowo-Turystyczne 
„Kogeneracja” we  Wrocławiu 

v v    

7. UMKS „Zryw” Wolsztyn v v v   

8. UKS „4” Katowice  v v   

9. START Białystok    v v 

Razem 8 7 8 7 4 
 

4 

 
2. Kadra Trenerska 

 
Trener koordynator  Michał Jakobsche 
START Wrocław   Dawid Nowacki – trener II klasy   
SSR START Poznań  Paweł Łukaszewicz, trener II klasy  
ZSR START Zielona Góra Jan Durczak, instruktor– trener  
Pozostali: 

Renata Klekotko - trener II klasy 
Dawid Gluza – trener I klasy  
Piotr Pisula – trener  
Marek Szymankiewicz – trener  
Maciej Wyszkowski – trener 
Michał Bil – instruktor   

 
3. Sztab medyczny 

 
Lekarz   Przemysław Kubala 
Fizjoterapeuta  Kamil Kozikowski 
Dietetyk   Jakub Mauricz, Patrycja Zawierska  

 
Sztab medyczny liczył cztery osoby, którymi są lekarz, fizjoterapeuta oraz dietetycy. 
Konsultacje w sprawie stosowania suplementów diety i ewentualnych kontuzji są 
niezbędnym środkiem do prawidłowego zabezpieczenia treningu. Obecność fizjoterapeuty 
podczas zgrupowań i zawodów sportowych pozwala na skuteczniejszą odnowę biologiczną  
i zapobieganie kontuzjom. 
 
 
4. Klasyfikatorzy 

W Polsce jest obecnie przeszkolonych pięcioro klasyfikatorów według nowego systemu, 
mogących nadawać klasy startowe nowym zawodnikom rozpoczynającym trenowanie, 
rywalizację sportową w parakajakarstwie: 
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Beata Dobak-Urbańska klasyfikator medyczny, międzynarodowy 
Romuald Schmidt  klasyfikator techniczny, narodowy 
Michał Starczewski  klasyfikator medyczny i techniczny,  narodowy 
Maciej Ceberak  klasyfikator medyczny, narodowy 
Dorota Chałubińska  klasyfikator medyczny, narodowy. 
 
5. Kadra Narodowa 

Podstawowi zawodnicy kadry narodowej na przestrzeni 5 lat nie zmieniali się. Stanowili go 
zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej  
tj.: Katarzyna Kozikowska, Kamila Kubas, Jakub Tokarz, Mateusz Surwiło, Tomasz 
Moździerski. Dodatkowo w zawodach międzynarodowych uczestniczyli inni zawodnicy  
w celu wykonania klasyfikacji międzynarodowej oraz weryfikacji poziomu sportowego  
w rywalizacji na najwyższym poziomie. 
 
Tab. 2 Liczebność kadry narodowej w Parakajakarstwie w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba kobiet  3 3 2 2 3 

liczba 
mężczyzn 

8 8 7 5 
8 

razem 11 11 9 7 11 

 

6. Budżet grupy parakajakarstwa w latach 2017-2021 
 

Tab. 3 Budżet grupy parakajakarstwa w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

FRKF 475 000 436 000 460 000 393 000 
430 000 

2 194 000 

Budżet  265 000 196 800 175 000 335 000 
116 000 

1 087 800 

RAZEM 740 000 632 800  635 000 728 000 546 000 3 281 800 

 

Budżet grupy parakajakarzy w latach 2017-2021 opierał się na środkach pozyskanych przez 
PZKaj z ministerstwem w ramach programu Przygotowań do IP. Należy zauważyć, że  
w poszczególnych latach mimo wzrostu ogólnego dofinansowania, nie wzrosła dotacja na 
działalność szkoleniową (zgrupowania, zawody, zakup leków i odżywek, dofinansowanie 
trenerów), co w dalszym ciągu przekłada się na jakość szkolenia grupy parakajakarzy. 
 

7. Wyniki sportowe 

Tab. 4 wyniki współzawodnictwa międzynarodowego w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

IP - - - - - - 

MŚ - - 1 brąz 
Brak 
uczestnictwa  

15-18.09 
1 brązowy 

ME - 
1 srebrny 
2 brązowe 

1 złoto 
1 srebrny 

Brak 
uczestnictwa  

1 brąz 1 złoty 
2 srebrne 
3 brązowe 

PŚ - - 
1 srebrny 
1 brąz 

Brak 
uczestnictwa  

1 brąz 1 srebrny 
2 brązowe 
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W tab. 4 przedstawiono wyniki medalowe na najważniejszych imprezach międzynarodowych 
w latach 2017-2021. Wyniki reprezentacji Polski przedstawiają się dobrze na tle innych 
państw. Reprezentacja kraju zajmuje wysokie lokaty w klasyfikacji punktowej, mieszcząc się 
zazwyczaj w pierwszej szóstce. 
 
Na przestrzeni 5 ostatnich lat parakajakarze zdobyli łącznie 10 medali międzynarodowych 
imprez w tym 1 na MŚ, 6 na ME i 3 na PŚ, co biorąc pod uwagę liczbę trenujących 
zawodników jest dobry wynikiem. 
 
8. Sprzęt sportowy 

W ostatnich 5 latach wyposażono zawodników w najlepszy dostępny na rynku sprzęt 
sportowy. Kupiono kajaki Plastex, kanadyjki Plastex oraz Allwave Vanguard, wiosła,  
3 silniki yamaha z pontonami, ergometry kajakowe, sporttestery, stroje sportowe  
i drobny sprzęt sportowy. W przeciągu 5 lat na doposażenie zawodników przeznaczono 
około 528 000 zł. 
 
9. Zawody krajowe 

Oprócz zawodów międzynarodowych rozwijano mistrzostwa kraju w parakajakarstwie (MPP). 
Impreza ta odbywa się cyklicznie i w 2017 r. odbyła się jej VI edycja. Od kilku lat MPP 
odbywają się wspólnie z Mistrzostwami Polski Seniorów w celu integracji środowiska 
kajakowego w Polsce. Połączenie dwóch imprez sportowych pozwoliło wypracować 
standardy współpracy z komisją sędziowską, trenerami sportu osób pełnosprawnych oraz 
osobami z zabezpieczenia imprezy tj. służbami WOPR i medycznymi. 
 
10. Diagnostyka i badania monitoringowe 

Wdrożono system badań kontrolnych w ośrodkach Centralnego Ośrodka Medycyny 
Sportowej (COMS) oraz badań monitoringowych prowadzonych przez Instytut Sportu  
(IS-PIB). Wiedza dostarczana na temat stanu zdrowia i aktualnej formy sportowej 
zawodników jest na bieżąco przekazywana trenerom w celu optymalizacji procesu szkolenia. 
 
11. Szkolenie 

Szkolenie w latach 2017-2021 odbywało się w oparciu o szkolenie indywidualne  
w macierzystych klubach oraz szkolenie centralnego na zgrupowaniach i konsultacjach kadry 
narodowej. Dodatkowo wdrożono cykl zawodów (zawody kwalifikacyjne bądź konsultacje 
kadry narodowej), mających na celu wyłonienie zawodników do reprezentacji na 
poszczególne zawody. 
 

Podsumowanie 

Przez ostatnie 5 lat z powodu dużych zmian organizacyjnych dotyczących konkurencji na IP 
w ICF oraz zmian systemu klasyfikacji doszło do dużych korekt w składzie reprezentacji oraz 
finansowaniu poszczególnych konkurencji sportowych. W ostatnim roku przeznaczono 
większą część funduszy, którymi dysponowano, na przygotowanie zawodników do startu na 
IP. Zgrupowania, które przeprowadzono w oparciu o COS OPO Wałcz, a także zgrupowania 
klimatyczne, które były bardzo dobrym przygotowaniem zawodników w czasie kiedy  
w Polsce treningi na wodzie były utrudnione lub niemożliwe ze względu na niesie 
temperatury.  
 
Ostatnie 5 lat pozwoliły na wstępne ukształtowanie struktur parakajakarstwa  
w Polskim Związku Kajakowym, a także na wypracowanie pewnego modelu działań  
i przygotowań do imprez międzynarodowych pomimo niewielkiego budżetu. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że osiągnięte w latach 2017-2021 rezultaty  
są efektem ciężkiej pracy zawodników, pionu szkoleniowego, klasyfikatorów, sztabu 
medycznego oraz administracji PZKaj. 
 

 

 

Opracowanie:  
Michał Jakobsche 
koordynator PZKaj ds. parakajakarstwa 

  Paracanoe Team 
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MARATON 
 
W latach 2017-2021, zgodnie z przyjętymi przez ICF i ECA zasadami, rozgrywano każdego 
roku ME i MŚ. W latach 2017-2019 Mistrzostwa Europy odbywały się kolejno w Ponte de 
Lima/Portugalia, Metkovic/Chorwacja, Decize/Francja. W 2020 roku, ze względu na 
ogólnoświatową pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, ME zostały odwołane. W 2021 roku, 
przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych narzuconych przez ECA i Organizatora, 
ME odbyły się zgodnie z planem w Moskwie / Rosja, w terminie 8-11 lipca 2021.  
 
Mistrzostwa Świata odbywały się w latach 2017-2019 kolejno: w Pietermaritzburg  
w Republice Południowej Afryki, w Prado Villa Verde w Portugalii i w Shaoxing/Chiny.  
W 2020 roku, podobnie jak ME w Maratonie i wiele innych imprez, odwołano również MŚ  
w Maratonie. W 2021 roku MŚ zaplanowano w Pitesti-Bascov w Rumunii i odbędą się one  
w terminie 30 września 3 października 2021.  
 
W trudnym i niepewnym roku 2020, zawodnicy specjalizujący się w maratonie kajakowym, 
zrealizowali jednak w pełni kalendarz imprez krajowych, startując m.in. w 34 Mistrzostwach 
Polski w Maratonie i 36 Długodystansowych Mistrzostwach Polski. Kalendarz imprez 
krajowych, realizowany jest również w pełnym zakresie w 2021 roku.  
 

We wszystkich głównych imprezach (ME, MŚ) w okresie 2017-2021 startowali reprezentanci 
Polski, zdobywając medale, mistrzowskie tytuły i miejsca w ścisłej czołówce.  

 
Imponująco prezentuje się bilans osiągnięć polskich zawodników. Reprezentanci Polski 
zdobyli w tym okresie (w imprezach zakończonych do dnia 31.08.2021) łącznie aż 25 medali 
z tego 5 złotych, 9 srebrnych i 11 brązowych, w ME, MŚ, w tym w 2017 roku brązowy medal 
w Pucharze Świata. W kolejnych latach, ze względu na niewielkie środki finansowe 
przyznane przez resort sportu na nieolimpijski maraton kajakowy, reprezentacja Polski nie 
startowała w zawodach Pucharu Świata, a przygotowania do głównych imprez sezonu  
(ME, MŚ ograniczały się do krótkich kilkudniowych konsultacji. Co charakterystyczne, nasi 
zawodnicy startowali głównie w konkurencjach kanadyjkowych i to kanadyjkarze zdobyli  
24 z 25 medali. Jedyny w tym okresie „medal kajakowy”, brązowy w konkurencji K-1 na  
długim dystansie 15.4 km, zdobyła w ME 2021 w Moskwie Marta Witkowska.   
 
 

Medale zdobyte przez reprezentantów Polski w ME i MŚ w Maratonie Kajakowym 
w latach 2017-2021 

  

Rok 

Medale  

Złote Srebrne Brązowe Razem 

2017  

(ME, MŚ, PŚ) 
1 2 4 7 

2018  

(ME, MŚ) 
1 5 2 8 

2019  

(ME, MŚ) 
2 2 1 5 

2020 W 2020 roku nie rozegrano ME i MŚ w Maratonie Kajakowym 

2021  

(ME) (*) 
1 - 4 5 

Łącznie 5 9 11 25 

 (*) w 2021 roku – statystyka obejmuje tylko imprezy rozegrane do dnia 31 sierpnia 2021 
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- MŚ w Maratonie zaplanowano w terminie 30.09-3.10.2021 (Pitesti-Bascov/ROU)  

 
W okresie ostatnich pięciu lat, szkolenie grupy zawodników maratonu kajakowego 
ograniczało się do zorganizowania jedynie kilka zgrupowań poprzedzających starty  
w imprezach głównych (BPS) oraz kilku konsultacji sprawdzających potencjał biologiczny 
zawodników, przygotowanie ogólne oraz przygotowanie techniczne do imprez 
maratonowych. 
 
Skład reprezentacji Polski do startów w imprezach mistrzowskich międzynarodowych (ME, 
MŚ), był wyłaniany w kolejnych latach głównie na podstawie analizy wyników uzyskiwanych 
podczas Długodystansowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski w Maratonie 
Kajakowym. 
 
Ze względu na niskie dotowanie sportów nieolimpijskich, w tym maratonu kajakowego ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu), przygotowania zawodników w większości odbywały się na poziomie 
klubowym, w oparciu o programy opracowane przez trenera koordynatora kadry narodowej 
Maratonu Kajakowego. Realizacja programów szkoleniowych w szerszym zakresie, nie była 
możliwa. Jak już wspomniano, powodowało to również znaczne ograniczenia lub całkowitą 
rezygnację w udziału w regatach międzynarodowych, w tym regatach cyklu Pucharu Świata 
ICF. Aby Polska mogła utrzymywać się dalej w czołówce europejskiej i światowej, niezbędne 
jest zwiększenie środków na finansowanie szkolenia i przygotowań do imprez głównych 
maratonu kajakowego, jak również zwiększenie liczby startujących w ME i MŚ zawodników.  
 
 

SEZON 2017 

Nazwa imprezy 
Medale 

złote 

Medale 

srebrne 

Medale 

brązowe 

Medale 

łącznie 

MŚ w Maratonie Kajakowym 

Pietermaritzburg (RPA)  

7-10.09.2017  

- - 2 2 

ME w Maratonie Kajakowym  

Ponte de Lima (Portugalia)  

30.06-2.07.2017 

1 2 1 4 

ICF Puchar Świata w Maratonie  

Hazewinkel (Belgia) 26-28.05.2017 
- - 1 1 

SEZON 2018 

Nazwa imprezy 
Medale 

złote 

Medale 

srebrne 

Medale 

brązowe 

Medale 

łącznie 

MŚ w Maratonie Kajakowym  

Prado Villa Verde (Portugalia)  

7-9.09.2018 

- 1 1 2 

ME w Maratonie Kajakowym  

Metkovic (Chorwacja) 5-8.07.2018 
1 4 1 6 

SEZON 2019 

Nazwa imprezy 
Medale 

złote 

Medale 

srebrne 

Medale 

brązowe 

Medale 

łącznie 
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MŚ w Maratonie Kajakowym  

Shaoxing (Chiny) 11-13.10.2019 
- 2 - 2 

ME w Maratonie Kajakowym  

Decize (Francja) 25-28.07.2019 
2 - 1 3 

SEZON 2020 

Nazwa imprezy 
Medale 

złote 

Medale 

srebrne 

Medale 

brązowe 

Medale 

łącznie 

Brak startów w imprezach głównych ze względu na pandemię koronawirusa!!!! 

SEZON 2021 

Nazwa imprezy 
Medale 

złote 

Medale 

srebrne 

Medale 

brązowe 

Medale 

łącznie 

MŚ w Maratonie Kajakowym  

Pitesti-Bascov (Rumunia)  

30.09-3.10.2021 

MŚ odbędą się w dniach 30.09-3.10.2021r. 

ME w Maratonie Kajakowym  

Moskwa (Rosja) 8-11.07.2021 
1 - 4 5 

Medale 2017-2021 5 9 10 25 

 
W podsumowaniu okresu 2017-2021, trener koordynator dr Mateusz Rynkiewicz podkreśla 
fakt, że przez te lata, zawsze nieliczna, 5-6 osobowa polska ekipa, z każdej imprezy 
mistrzowskiej wracała z medalami pomimo, że obsadzała od kilku lat wyłącznie konkurencje 
kanadyjkowe. Dopiero w tym roku, w konkurencjach kajakowych kobiet zadebiutowała Marta 
Witkowska, która uplasowała się na 3 miejscu w wyścigu długodystansowym, zdobywając  
w swoim pierwszym starcie brązowy medal Mistrzostw Europy. Ciągle jednak brak w polskiej 
ekipie dobrych kajakarzy, którzy chcieliby się sprawdzić w konkurencjach maratonowych.   
 
Podsumowując, konieczna jest większa liczba startów, co pozwoli zawodnikom na 
zdobywanie doświadczenia. Niezbędne jest również wprowadzenie licznych konsultacji 
szkoleniowych, gdzie możliwe będzie selekcjonowanie zawodników z uwzględnieniem ich 
potencjału biologicznego oraz wykonywanie sprawdzianów na dystansach rozgrywanych  
w imprezach maratonowych, jak również właściwy dobór młodych zawodników i dalszy 
rozwój zarówno konkurencji maratonowych jak i innych konkurencji kajakarstwa 
klasycznego. 
 
Niestety w ostatnich latach obserwuje się spadek poziomu sportowego zawodników  
w kategoriach juniorów, co spowodowane jest ich gorszym przygotowaniem w klubach 
sportowych. Celowe wydaje się poprawienie poziomu szkolenia młodych zawodników, którzy 
powinni zdobywać doświadczenie na zawodach międzynarodowych, aby za kilka lat mogli 
osiągać wysokie wyniki sportowe w kategoriach seniorskich. 
 
Uważa się za konieczne wspieranie wieloletnie zawodników rokujących na uzyskiwanie 
wysokich wyników sportowych. W konkurencjach maratonu kajakowego kluczowe znaczenie 
ma doświadczenie zawodników, a takie można zdobyć jedynie na zawodach najwyższej ragi. 
Celowe jest również kierowanie do udziału w wyścigach maratońskich zawodników 
szkolonych na co dzień do sprintu kajakowego, a jednocześnie cechujących się dużym 
poziomem wytrzymałości. Start w maratonie zapewni im bazę pod starty na krótszych 
dystansach, a w przypadku sportowców, którzy w danym sezonie nie mogą wystartować  
w konkurencjach olimpijskich, start w maratonie będzie celem, dającym motywację do 
dalszego treningu. Ważne jest również wyszukanie zawodników, którzy będą mogli walczyć 
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o kwalifikację do udziału w Światowych Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich The World 
Games 2022, które odbędą się w Birmingham/USA. 
 

Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie maratonu kajakowego odpowiadał w latach 2017-2021 wiceprezes  
ds. sportowo-szkoleniowych kajakarstwa klasycznego Zdzisław Szubski.  
 
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące m.in. Maratonu 
kajakowego, zawarto w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj  
w poszczególnych latach (2017, 2018, 2019, 2020), które są dostępne na stronie 
internetowej PZKaj. 
 

 
 

Opracowanie: 

dr Mateusz Rynkiewicz 
trener kadry narodowej maratonu kajakowego 
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
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KAJAK POLO 

 
Podczas eliminacji do kadr narodowych, które odbyły się w dniach 28-30.04.2017r., 
przedstawiciele środowiska wybrali przewodniczącego oraz skład Komisji Kajak Polo na 
kadencję 2017-2020: 
 

Przewodniczący/sekretarz Jacek Sztuba 
Członek Marta Bugaj 
Członek Norbert Watkowski 
Członek Dariusz Pilarz 
Członek Piotr Książek 
Członek Piotr Olszewski 
Członek 
Członek 
Członek 

Krystyna Nowacka 
Mariusz Grala 
Paweł Teleman  

 
W latach 2017-2021 najważniejszą imprezą, w której uczestniczyły drużyny z Polski były 
Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games Wrocław 2017 (TWG), które 
odbyły się w 2017 roku we Wrocławiu i zakończyły cykl czteroletnich przygotowań.  
W imprezach rangi MŚ i ME największe osiągnięcie drużyn seniorskich to 4 miejsce 
mężczyzn i 6 seniorek na ME w Coimbra w Portugalii w 2019 roku. Podczas tamtego 
występu mężczyźni potwierdzili swoją wysoką pozycje w czołówce drużyn europejskich  
a kobiety zdobyły kwalifikację do MŚ, które odbyć się miały w 2020 roku w Rzymie i miały 
być kwalifikacją do kolejnych Igrzysk The World Games. Niestety pandemia koronawirusa 
SARS-CoV-2 spowodowała najpierw przesunięcie a ostatecznie odwołanie MŚ. Światowe 
Igrzyska Sportów Nieolimpijskich zostały podobnie jak IO Tokio 2020 przesunięte o rok oraz 
zmieniony został system kwalifikacji. Obecny, zatwierdzony system, nie daję szansy startu 
żadnej z naszych reprezentacji.  
W Polsce w zawodach rangi Mistrzostw Polski wprowadzono konkurencję U21, aby 
ujednolicić kategorie, zgodnie z obowiązującymi na całym świecie. Wprowadzono także do 
zawodów mistrzowskich konkurencję dla młodzików. Od 2020 roku rozgrywane są przy MP 
seniorów – Mistrzostwa Polski Młodzików. Co roku rozgrywany jest cykl turniejów Pucharu 
Polski, składający się początkowo z 3, a w 2021 roku z 4 turniejów. Zawody rozgrywane są w 
czterech kategoriach/dywizjach (U12, U14, seniorki i juniorzy, seniorzy). Na turnieje Pucharu 
Polski  w kajak polo rokrocznie przyjeżdżają drużyny z zagranicy. Jest to największy cykl 
turniejów w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 
W sezonie 2017 realizowany był program przygotowań do Igrzysk The World Games, które 
odbyły się w 26-30.07.2017 roku we Wrocławiu. Ten rok był czwartym okresem, w którym 
trenerzy otrzymali możliwość wykorzystania środków z ministerialnego programu 
związanego z The World Games. Środki te pozwoliły pokryć koszty startów drużyn 
młodzieżowych i seniorskich w zawodach cyklu Pucharu Europy oraz Mistrzostwach Europy. 
Dzięki dofinansowaniu możliwe było również przeprowadzenie w całym sezonie łącznie 
kilkunastu konsultacji szkoleniowych, zarówno dla drużyn kobiecych jak i męskich, w których 
uczestniczyli członkowie reprezentacji, jak i szerokie zaplecze kadry narodowej. W efekcie, 
przeprowadzenie powyższych konsultacji, spowodowało podniesienie poziomu sportowego 
nie tylko na poziomie reprezentacji, ale również na poziomie klubowym. Sztaby szkoleniowe 
zostały rozbudowane, składając się obecnie nie tylko w z trenerów kajak polo, ale również 
trenerów współpracujących, m.in. piłki ręcznej, gimnastyki i sportów siłowych, a także  
z psychologów i fizjoterapeutów. 
 
Podczas Igrzysk The World Games Wrocław 2017, reprezentacja seniorek zajęła 7 miejsce, 
a gra drużyny kobiecej w całym turnieju została oceniona bardzo dobrze. Wyniki meczów 
wskazywały na duży potencjał tej młodej drużyny i pozwalały z optymizmem patrzeć  
w przyszłość. Zaznaczyć trzeba, że na MŚ zespół seniorski kobiet nigdy nie stanął na 
podium, a najwyższa lokata jaką zajął, to 7 miejsce na MŚ w 2016 roku. 
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Reprezentacja seniorów zajęła 6 miejsce a gra drużyny w turnieju napawała dużym 
optymizmem, a ostatnie 2 minuty meczu z Nową Zelandią, można pokazywać jako film 
szkoleniowy. Umiejętności taktyczno - techniczne naszych zawodników i właściwie żadna 
różnica pomiędzy nami a przeciwnikami, zostały potwierdzone na meczach rozegranych na 
TWG. Praktycznie w każdym spotkaniu Polacy nawiązali równorzędną walkę  
z przeciwnikami.  Cieszył też fakt, że na TWG nasza reprezentacja zagrała najlepszy turniej 
pod kątem poziomu gry, jeżeli chodzi o dotychczasowe starty. Przy ocenie samego miejsca 
trzeba mieć na uwadze, że w czasie TWG Polacy spotkali się z zespołami z absolutnego 
szczytu, które to dotychczas były poza ich zasięgiem. 
 

W odniesieniu do wyników podczas mistrzostw Europy należy zwrócić uwagę na fakt,  
że w przypadku kajak polo europejskie drużyny dominują na całym świecie. Wskazują na to 
m.in. wyniki dotychczasowej rywalizacji na Igrzyskach The World Games: 
 

Mężczyźni 

Rok I II III 

2005 Holandia Niemcy Wlk. Brytania 

2009 Francja Holandia Australia 

2013 Niemcy Francja Włochy 

2017 Niemcy Włochy Hiszpania 

Miejsce VI Polska 
 

Kobiety 

Rok I II III 
2005 Niemcy Wlk. Brytania Japonia 
2009 Wlk. Brytania Niemcy Francja 
2013 Niemcy Wlk. Brytania Francja 

2017 Niemcy Francja Włochy 
Miejsce VII Polska 

 

Główną imprezą w roku 2017 poza TWG były Mistrzostwa Europy w Kajak Polo,  
21.08 – 27.08.2017 Francja – Saint Omer, podczas których reprezentacja U21 kobiet zajęła 
2 miejsce, U21 mężczyzn 8 miejsce, reprezentacje seniorek i seniorów miejsca 11.   
 
W roku 2017 zorganizowano wyjazd i start trzech drużyn w nieoficjalnych Mistrzostwach 
Świata juniorów w kajak polo 2-6.08 w Belfaście. Zorganizowanie tak dalekiego wyjazdu dla 
26 reprezentantów było dużym wyzwaniem dla osób zaangażowanych. Dzięki staraniom 
trenerów i rodziców, pomocy biura PZKaj i sponsorów udało się zorganizować wyjazd trzech 
drużyn do Belfastu w Irlandii. Trzy reprezentacje Polski: U19 kobiet, U19 mężczyzn i U16 
mężczyzn, zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach co należy uznać za ogromny 
sukces. Podziękowania należą się dla trenerów, którzy uczestniczyli w zawodach: Dariusz 
Pilarz i Paweł Kalinowski, dla zawodników i ich rodziców oraz dla sponsorów: Tadeusz 
Kudlik, Starostwo Powiatowe w Choszcznie, organizatorzy turnieju i inni.  
 
W cyklu turniejów Międzynarodowego Pucharu Polski Kajak Polo udział wzięło łącznie ponad 
30 drużyn w czterech kategoriach wiekowych. W zawodach udział wzięli goście zagraniczni 
w zawodach Pucharu udział wzięli zawodnicy kilku narodowości, m.in. Austrii, Czech, Litwy, 
Nowej Zelandii, Węgier i Ukrainy. Frekwencja uczestników oraz ranga imprez pozwalają 
powiedzieć, że cykl Międzynarodowego Pucharu Polski Kajak Polo pozostaje największą 
tego typu inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 
Rok 2017 zakończyła Kursokonferencja Trenerów, Instruktorów i Sędziów Polskiego Związku 
Kajakowego, która odbyła się w COS/OPO Szczyrk 01-03.12.2017. Było to podsumowanie  
i zakończenie 4-letniego cyklu przygotowań. Podczas spotkania trenerzy i sztab 
współpracujący podzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, przedstawili swoje wnioski  
i plany na kolejny sezon i całe 4-lecie. W szkoleniu brało udział czterdzieści osób  
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z całej Polski. Wysokie zainteresowanie kursokonferencją pokazało, iż niewątpliwie jest duże 
zapotrzebowanie na tego typu szkolenia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rok 2018 reprezentacje rozpoczęły od udanych startów w Pucharze Europy w Mechelen  
w Belgii,  23-24.06.2019.  Reprezentacja U21 kobiet zajęła 4 miejsce. W drużynie zagrało 
dużo młodych zawodniczek, ponieważ część z podstawowego składu młodzieżowego, 
grająca przed rokiem w The World Games, przeszła do drużyny seniorskiej. Reprezentacja 
seniorek, grając w składzie z TWG zajęła 6 miejsce. Należy zwrócić uwagę, że w drużynie 
seniorek grały cztery doświadczone zawodniczki oraz cztery zawodniczki z rocznika 
młodzieżowca, które w poprzednim sezonie były objęte przygotowaniem do The World 
Games we Wrocławiu. Przechodzenie najlepszych zawodniczek z U21 do seniorek to ważny 
aspekt budowania silnej reprezentacji seniorek. Reprezentacja seniorów - 4 miejsce.  
Występ drużyny seniorów był bardzo udany. Reprezentacja U21 mężczyzn - 6 miejsce.  

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, udało się zorganizować wyjazd na Mistrzostwa 
Świata Seniorów i U21 w kajak polo w Welland w Kanadzie dla czterech reprezentacji. 
Reprezentacja seniorów - 10 miejsce.  Polacy poprawili wynik z ostatnich MŚ w 2016 roku  
o dwie lokaty. Osiągnęli prognozowany wynik (do 12 miejsca) i zdobyli kwalifikację na MŚ  
w 2020 roku. Reprezentacja seniorek  zajęła słabe 17 miejsce.  Start w tych MŚ seniorek był 
niestety najsłabszym występem od wielu lat. Polki pogorszyły się od ostatnich MŚ w 2016 
roku o dziesięć  lokat. Nie osiągnęły prognozowanego wyniku (8  miejsce) i nie uzyskały 
kwalifikacji na MŚ w 2020 roku. Reprezentacja U21 kobiet - 2 miejsce. Polki obroniły drugie 
miejsce z ostatnich MŚ w 2016 roku i zdobyły srebrny medal dla Polski. Osiągnęły 
prognozowany wynik (3 miejsce) i wywalczyły kwalifikacje na MŚ w 2020 roku. Polki wygrały 
pięć meczy, dwa mecze zremisowały i przegrały tylko jeden mecz, mecz finałowy. Polska 
drużyna młodzieżowa kobiet była bardzo dobrze przygotowana,  pięć z siedmiu zawodniczek 
grało już w The World Games 2017 z najsilniejszymi drużynami na świecie. Reprezentacja 
U21 mężczyzn - 4 miejsce.  Polacy poprawili wynik z ostatnich MŚ w 2016 roku o pięć lokat  
i odnieśli spory sukces w końcowej fazie turnieju włączając się bezpośrednio do walki  
o medal. Drużyna osiągnęła prognozowany wynik ( 8 miejsce) i zdobyła kwalifikację na MŚ  
w 2020 roku.  

 
W 2018 roku, kolejny rok z rzędu rozegrany został, oparty o wspólny regulamin  
oraz klasyfikację, cykl imprez Międzynarodowego Pucharu Polski w kajak polo. W cyklu 
udział wzięło łącznie 40 drużyn w czterech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzicy, juniorzy  
i seniorzy. W zawodach udział wzięli goście zagraniczni oraz zawodnicy kilku narodowości, 
m.in. Czech, Litwy, Węgier i Ukrainy. Frekwencja uczestników oraz ranga imprez pozwalają 
stwierdzić, że cykl Międzynarodowego Pucharu Polski Kajak Polo pozostaje największą tego 
typu inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 
Egzaminy sędziowskie  - ICF w ostatnich latach dokonuje wiele istotnych zmian  
w przepisach kajak polo. Aby nadążyć za czołówką światową musimy być na bieżąco, a nad 
zmianami w regulaminach oraz wdrażaniem ich w praktyce czuwa Marta Bugaj, członkini 
Kolegium Sędziów PZKaj. Dzięki zaangażowaniu koleżanki Marty Bugaj w roku 2018 udało 
się przeprowadzić egzamin sędziowski dla 15 osób, z czego 11 osób uzyskało wynik 
pozytywny.  ICF powołała do sędziowania na MŚ w Kanadzie dwójkę międzynarodowych 
sędziów z Polski: Marzenę Andziak-Ginter i Martę Bugaj. Świadczy to o wysokim poziomie 
sędziowania i dobrym systemie szkolenia sędziów w naszym kraju. 
 
Pod koniec roku odbyła się kursokonferencja trenerska podczas której powołano nowych 
trenerów kajak polo: 
- Norbert Watkowski – kobiety seniorki, 
- Krystyna Nowacka – kobiety U21, 
- Paweł Kalinowski – mężczyźni U21, 
- Paweł Teleman – mężczyźni seniorzy. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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W roku 2019, z racji powołania 3 z 4 nowych trenerów, reprezentacje zostały tworzone „od 
nowa”. W Pierwszym starcie międzynarodowym w Pucharze Europy w kajak polo  
28-30.06.2019 w Mechelen w Belgii, reprezentacje wypadły następująco: 
kobiety U21 - 7 miejsce, mężczyźni U21 - 10 miejsce, seniorki - 7 miejsce, seniorzy - 12 
miejsce.   
 
Główną imprezą roku  2019 były Mistrzostwa Europy Seniorów i U21 w Kajak Polo  
w Coimbra w Portugalii, 26.08 – 06.09.2019. Reprezentacja seniorów zajęła 4 miejsce. 
Polacy poprawili wynik z ostatnich ME w 2017 roku o siedem pozycji. Osiągnęli 
prognozowany wynik do 8 miejsca, jest to dotychczas najlepszy wynik. Polski zespół wygrał 
cztery mecze, zremisował jeden mecz i zanotował dwie porażki. Reprezentacja seniorek - 6 
miejsce. Polska drużyna poprawiła wynik z ostatnich ME w 2017 roku o pięć pozycji. Polki 
wygrały dwa mecze, jeden zremisowały i zanotowały pięć porażek. Reprezentacja U21 
mężczyzn - 7 miejsce. Polacy poprawili wynik z ostatnich ME w 2017 roku o jedną pozycję. 
Drużyna osiągnęła prognozowany wynik (min. 8 miejsce). Polski zespół wygrał jeden mecz, 
zremisował trzy spotkania i zanotował trzy porażki. Skład reprezentacji stosunkowo młody, 
posiadający na 7 zawodników aż 4 debiutantów w wieku 17 lat. Reprezentacja Polski U21 
kobiet - 10 miejsce.  

Polska drużyna młodzieżowa od poprzednich ME z 2017 roku spadła o 8 lokat w dół. Jest to 
wynikiem startu w zawodach zupełnie nowej drużyny, która powstała 3,5 miesiąca wcześniej.    
 

Wyniki polskich drużyn w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w latach 2016-2019 
Impreza Rok U21 Men U21 Women Men Women 

MŚ 2016 9 2 12 7 

ME 2017 8 2 11 11 

MŚ 2018 4 2 10 17 

ME 2019 7 10 4 6 

 
 

W 2020 roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała odwołanie wszystkich 
zawodów międzynarodowych, zarówno Mistrzostw świata, Pucharów Europy, jak  
i międzynarodowych turniejów, w których uczestniczyły tradycyjnie kluby z Polski. 
Ostatecznie spółzawodnictwo międzynarodowe zostało wstrzymane aż do połowy sierpnia 
2021.  
 
W roku  2020 w Polsce tuż przed pandemią, odbył się w dniach 7-8 marca w Szczecnie na 
pływalni Floating Arena Międzynarodowy Turniej, który miał rozpocząć przygotowania do MŚ 
w Rzymie. Po okresie ścisłej kwarantanny i złagodzeniu obostrzeń odbyły się trzy turnieje 
Pucharu Polski (Choszczno, Kalisz, Kaniów) oraz: 
- 23 Mistrzostwa Polski Seniorów i 1 Mistrzostwa Polski Młodzików 4-6.09.2020 Leśna -
w turnieju wystartowało 27 drużyn z czego 11 drużyn w kategorii młodzików, 11 drużyn  
w kategorii seniorów oraz 5 drużyn w kategorii kobiet. 

- 17 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i 2 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U21 -
w turnieju wystartowało 25 drużyn z czego 8 drużyn w kategorii juniorki młodsze, 9 drużyn  
w kategorii junior młodszy, 4 drużyny w kategorii U21 kobiet, 4 drużyny w kategorii U21 
mężczyzn.  
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefa A, B, C, D. W sumie w czterech strefach 
wystartowało 36 drużyn w kategorii dziewcząt i 42 drużyny w kategorii chłopców. 
 

W okresie letnim reprezentacje odbyły po jednej konsultacji szkoleniowej. Brak pewnej 
sytuacji dotyczącej głównych imprez MŚ i ME utrudniał planowanie szkolenia.  
W ostateczności odwołano MŚ w 2020 roku, a środki przesunięto na zakup sprzętu.  
W październiku i grudniu ponownie na pływalni Floating Arena w Szczecinie miały odbyć się 
zawody, jednak z powodu zamknięcia granic zorganizowano wewnętrzne konsultacje dla 
kadry kajak polo (seniorzy i U21, kobiety i mężczyźni).  
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W roku 2021, podobnie jak przed rokiem w Szczecnie w marcu odbył się turniej, w którym 
uczestniczyły reprezentacje i kluby z Polski. W czerwcu zorganizowano Konsultacje dla 
Kadry, podczas której wyłoniono grupy młodzieżowe objęte  szkoleniem. Przeprowadzono 
również szkolenia sędziowskie, po których 23 osoby pozytywnie zdały egzamin sędziowski. 
Z powodu panującej pandemii Puchar Europy w Mechelen odwołano. Mający odbyć się  
w lipcu Puchar Europu w Essen – ECA CUP 1, nie doszedł do skutku z powodu powodzi  
w zachodnich Niemczech. Nie udało się również wystartować męskim reprezentacjom  
w Daniu (14-15.08), z powodu awarii samochodu i problemu z transportem sprzętu. Udało 
się natomiast męskim reprezentacjom seniorów wziąć udział w turnieju w Gent w Belgii  
(21-22.08), gdzie seniorzy odnieśli sukces. Jedna drużyna wygrała, a druga zajęła czwarte 
miejsce. Wyprzedzili czołowe reprezentacje europejskie m.in. Holendrów i Duńczyków oraz 
mocne kluby. Obecnie reprezentacje mają przed sobą ostatni a zarazem jedyny na takim 
poziomie, start kontrolny w Pucharze Europy w St. Omer we Francji, 11-12.09 oraz docelową 
imprezę, która są Mistrzostwa Europy w Katanii we Włoszech, zaplanowane w terminie  
6-10.10.2021.  
 

W Polsce w 2021 roku odbyły się cztery turnieje wchodzące do cyklu Pucharu Polski (Leśna 
8-9.05, Kaniów 12-13.06, Katowice 18-19.06, Choszczno 10-11.06) oraz Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych i 3 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (20-22.08). 
 

Zestawienie liczby startujących drużyn w Mistrzostwach Polski Seniorów i Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych, Juniorów/U21 i młodzików. 

 
Juniorzy 
młodsi 

Juniorki 
Młodsze 

Juniorzy 
/ U21 M 

Juniorki 
/ U21 K 

Seniorzy Seniorki 
Młodzicy od 
2020 

Ilość klubów 
biorących 

udział 

2016 8 8 4 3 7 4  10 

2017 8 5 4 0 8 5  11 

2018 7 6 3 0 10 6  9 

   od 2019 kategoria U21      

2019 10 8 4 4 8 3  10 

2020 9 8 4 4 11 5 11 11 

2021 8 8 5 4     

 

 
Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie kajak polo odpowiadał w latach 2017-2021 członek Zarządu PZKaj Jacek 
Sztuba.  
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące m.in. Kajak Polo, 
zawarto w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj w poszczególnych latach 
(2017, 2018, 2019, 2020), które są dostępne na stronie internetowej PZKaj. 
 
 
Opracowanie:  
Jacek Sztuba 
członek Zarządu PZKaj  
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
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FREESTYLE KAJAKOWY 
 

W latach 2017-2021, zgodnie z przyjętymi przez ICF i ECA zasadami rozgrywano 
naprzemiennie, ME i MŚ. W 2017 roku odbyły się MŚ w San Juan w Argentynie, w 2018 ME 
– na torze Cunovo w Bratysławie na Słowacji, w 2019 roku – MŚ w Sort w Hiszpanii. W 2020 
roku, główną imprezą dla zawodników Freestyle’u kajakowego miały być Mistrzostwa 
Europy, zaplanowane do rozegrania w Vaires Sur Marne/Francja – 5-11.10.2020. Ze 
względu na ogólnoświatową pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, ME przełożono na 2021 
rok i odbędą się one w tym samym miejscu – na torze w Vaires Sur Marne we Francji,  
w terminie 6-9.10.2021. Jednocześnie zaplanowane w terminie 28.06-2.07.2021  
w Nottingham w Anglii  MŚ, przełożono na rok 2022. 
 
We wszystkich imprezach w ww. okresie startowali Reprezentanci Polski, zdobywając 
medale, mistrzowskie tytuły i miejsca w ścisłej czołówce. Oprócz ME i MŚ rozgrywano 
zawody Pucharu Europy (2017), Pucharu Świata (2018) oraz wiele imprez 
międzynarodowych, w których nasi najlepsi zawodnicy systematycznie odnosili znaczące 
sukcesy, wygrywając wielokrotnie pojedyncze zawody, jak również punktację generalną PE  
i PŚ (Zofia Tuła, Tomasz Czaplicki). 
 
W tym okresie czołówkę polskich zawodników stanowili: Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki (KKK 
Jelenia Góra) oraz Bartosz Czauderna i Michał Sobieraj Jakubiec (KKK Kraków). Polacy 
zdobyli łącznie w tym okresie 4 medale ME i MŚ. Największym sukcesem było zdobycie  
3 medali podczas ME w 2018 roku w Bratysławie, gdzie Mistrzem Europy został Tomasz 
Czaplicki, srebrny medal zdobył Bartosz Czauderna a medal brązowy Zofia Tuła. Zofia Tuła, 
w kolejnym 2019 roku, zdobyła również jedyny dla Polski – brązowy medal podczas MŚ  
w hiszpańskim Sort. W latach 2017-2021 rozgrywane były również MP we Freestyle’u, 
corocznie na gościnnym dla zawodników kajakowego Freestyle’u torze Kolna w Krakowie.  
W tym okresie, tytuły Mistrzów Polski w konkurencjach K1 Pro zdobywali: Zofia Tuła (2017, 
2018, 2020 – we 2019 roku nie rozegrano konkurencji K1 kobiet) i Tomasz Czaplicki (2017, 
2018, 2019, 2020). W 2021 roku, Mistrzostwa Polski we Freestyle’u kajakowym – również na 
torze Kolna w Krakowie, rozegrane zostaną po raz 16, w terminie 4-5 września 2021.  
 

W sezonie startowym 2017 główną imprezą dla zawodników Freestyle’u kajakowego były 
Mistrzostwa Świata, które zostały rozegrane w San Juan w Argentynie. Rywalizowali w nich 
seniorzy i juniorzy, rozegrano 7 konkurencji mistrzowskich. Mistrzostwa rozegrano na odwoju 
(playspot) w White Water Park, umiejscowionym na rzece Rio San Juan, 18 km od centrum 
miasta San Juan w Argentynie. Miejsce zawodów usytuowane było na wysokości ok 640 m. 
n.p.m. u podnóża Andów, a termin zawodów 27.11-2.12.2017 przypadał na pełnię 
argentyńskiego lata, co wiązało się z wysokimi temperaturami i okresowo występującymi 
silnymi wiatrami przechodzącymi nieraz w burze piaskowe.  
W MŚ wzięło udział sześcioro Reprezentantów Polski, z czego 3 osoby: Zofia Tuła, Tomasz 
Czaplicki i Bartosz Czauderna – prezentujące wysoki poziom sportowy i uzyskujące bardzo 
dobre wyniki w rywalizacji międzynarodowej, otrzymały skromne dofinansowanie ze środków 
pozyskanych przez PZKaj z MSiT w ramach programu wspierania rozwoju sportów 
nieolimpijskich. Pozostałe 3 osoby: Agata Sobieraj – Jakubiec, Michał Sobieraj-Jakubiec  
i Izabela Fidzińska, na podstawie wniosków klubów KKK Kraków i KK Helix Skawina oraz 
złożonego zobowiązania o pokryciu wszystkich kosztów udziału we własnym zakresie, 
zostały zgłoszone formalnie przez PZKaj do udziału w MŚ w ramach limitu wolnych miejsc – 
zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ICF dot. rozgrywania MŚ.  
Funkcję Team Leadera, PZKaj powierzył najbardziej doświadczonemu zawodnikowi – 
Tomaszowi Czaplickiemu, który wraz z Zofią Tułą – w imieniu Organizatora MŚ - pełnił 
zaszczytną rolę Ambasadora MŚ w San Juan. Cała polska ekipa wyjechała do Argentyny już 
na początku listopada, aby odpowiednio zaaklimatyzować się do warunków panujących na 
kontynencie południowoamerykańskim i zapoznać się z areną rozgrywania konkurencji 
podczas MŚ. Polacy, występ w MŚ mogą uznać za udany, chociaż wrócili bez medali. 
Trzykrotnie „zaliczyli” udział w finałowej rozgrywce, a nawet otarli się o pozycje medalowe. 
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Zofia Tuła była 4 w finale K1K, Tomasz Czaplicki zajął 4 miejsce w Finale K1SqM,  
a Bartosz Czauderna był 5 w tej samej konkurencji. Polacy wystąpili w sześciu z siedmiu 
rozgrywanych konkurencji, w pięciu z nich zajmując miejsca w pierwszej ósemce Mistrzostw,  
w trzech konkurencjach plasując nawet w pierwszej ósemce po 2 zawodników. 
Polacy nie zdobyli w San Juan medali, ale w olimpijskiej klasyfikacji punktowej (miejsca 1-8) 
zajęli wysokie 5 miejsce, wśród 23 uczestniczących w Mistrzostwach państw, z których 
punkty zdobyło tylko 10 z nich. Podobnie było w klasyfikacji medalowej – 21 medali MŚ 
rozdzielili pomiędzy siebie zawodnicy tylko 7 krajów. Czołówka to: Wielka Brytania, USA, 
Francja, Hiszpania i Japonia. Warto wspomnieć, że freestyle kajakowy jest poważnie brany 
pod uwagę w kontekście polityki MKOl - wprowadzania nowych sportów i konkurencji do 
programu letnich Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostwa Świata w San Juan były transmitowane 
na cały świat przez internetowy kanał Olympic Channel, jak również przez telewizję 
satelitarną. Był to ważny dla dalszego rozwoju Freestyle’u sygnał ze strony Światowej 
Federacji Kajakowej (ICF) oraz MKOl.  
 
W 2017 roku Polacy doskonale prezentowali się w najważniejszych imprezach sezonu, 
rozgrywanych w Europie: 
Zofia Tuła - całkowicie zdominowała europejską scenę Freestyle’u, wygrywając wszystkie 
imprezy, w których wzięła udział (6 zwycięstw !).  
Tomasz Czaplicki - w sezonie 2017 drugi raz z rzędu zdobył Puchar Europy. Podczas 
całego sezonu 2017 nie schodził  z podium zawodów, w których startował, wielokrotnie 
wygrywając i pokonując reprezentantów innych krajów, którzy są zaliczani do światowej 
czołówki. Podczas startu w Makinito Contest zdobył 2335 pkt w punktacji FFCK (przepisy 
federacji francuskiej), co odpowiada ok. 2000 pkt w punktacji ICF. Jest to najwyższy wynik 
uzyskany w 2017 roku. 
Bartosz Czauderna 3 razy stawał na podium, odnosząc 2 zwycięstwa, co dało 3 miejsce  
w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy konkurencji K1.  
Michał Sobieraj - Jakubiec - najlepszy polski junior, z powodzeniem rywalizujący w kraju  
z najlepszymi seniorami: Tomaszem Czaplickim i Bartoszem Czauderną. Bardzo dobrze 
prezentował się również w sezonie 2017 w rywalizacji międzynarodowej  
w kategorii K1 Junior Men: 3 zwycięstwa i 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Europy w konkurencji K1 Junior Men. 
 

W sezonie startowym 2018 główną imprezą dla zawodników Freestyle’u kajakowego były 
Mistrzostwa Europy, które zostały rozegrane w Bratysławie – Cunovo na Słowacji, w dniach 
16 - 19 sierpnia 2018 roku. Rywalizowali w nich seniorzy i juniorzy, rozegrano 5 konkurencji 
mistrzowskich: C1 open, dwie konkurencje juniorskie K1 JW (juniorki) i K1JM (juniorzy) oraz 
najbardziej prestiżowe i najliczniej obsadzone konkurencje seniorskie K1 kobiet (K1W) i K1 
mężczyzn (K1M). Do rywalizacji w ME we Freestyle’u kajakowym 2018 zgłoszono 15 
reprezentacji narodowych. Dwie z nich, Szwajcaria i Rosja, ostatecznie nie dojechały na 
mistrzostwa. Mistrzostwa rozgrywano równolegle z Mistrzostwami Europy Juniorów i U-23  
w slalomie kajakowym, na odwoju usytuowanym na jednym z odcinków odnogi toru 
slalomowego Cunovo. W ME uczestniczyła skromna 7-osobowa reprezentacja Polski, 
zgłoszona tylko w dwóch, ale za to najbardziej prestiżowych konkurencjach seniorskich: K1M 
i K1W, m.in. Zofia Tuła, Tomasz Czaplicki i Bartosz Czauderna – zawodnicy prezentujący 
najwyższy poziom sportowy i uzyskujący od kilku lat bardzo dobre wyniki w rywalizacji 
międzynarodowej. Wszyscy wymieniani w gronie faworytów ME, m.in. po doskonałych – 
zwycięskich występach w Pucharze Świata ICF 2018 w hiszpańskim Sort. 
 
W polskiej ekipie również Agata Sobieraj-Jakubiec, Michał Sobieraj-Jakubiec, Izabela 
Fidzińska oraz debiutant w imprezie tej rangi Adam Olesiński, zgłoszeni do udziału w ME 
przez Polski Związek Kajakowy na podstawie wniosków klubów KKK Kraków, KK „Helix” 
Skawina oraz WAKK „Habazie” Warszawa. Funkcję Team Leadera, Polski Związek 
Kajakowy powierzył Prezesowi Karkonoskiego Klubu Kajakowego KKK Jelenia Góra - 
Krzysztofowi Czaplickiemu, który w ME uczestniczył na własny koszt.  
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W skład Komisji Sędziowskiej oceniającej przejazdy zawodników podczas ME w Bratysławie, 
Europejska Federacja Kajakowa (ECA) powołała polskiego sędziego międzynarodowego - 
Panią Utę Kühn, pełniącą w PZKaj obowiązki jednego z wiceprezesów. 
 
Skromna 7-osobowa reprezentacja Polski, zdołała wywalczyć aż 3 medale: złoty, srebrny  
i brązowy. Gdyby brać pod uwagę tylko najbardziej prestiżowe i najmocniej obsadzone 
konkurencje seniorskie K1M i K1W i na tej podstawie oceniać osiągnięcia polskiej ekipy, to 
są one imponujące. W klasyfikacji tworzonej według punktacji olimpijskiej, obejmującej  
ww. dwie konkurencje i tylko miejsca 1-8 (tak jak podczas IO), Polacy zdecydowanie 
wygrywają, przed Francją, Słowacją, Wielką Brytanią, Hiszpanią, Irlandią, Szwecją i Belgią.  
W klasyfikacji medalowej obejmującej konkurencje K1M i K1W: 1. Polska – 3 medale  
(1, 1, 1), 2. Niemcy – jeden złoty medal, 3. Francja – jeden srebrny medal, 4. Słowacja – 
jeden brązowy medal. Warto podkreślić, że złoty medal Tomasza Czaplickiego, to 
pierwszy, historyczny, tytuł mistrza Europy zdobyty przez polskiego zawodnika we 
Freestyle’u.    
 
Co warte podkreślenia, obaj Polacy wygrywają m.in. z aktualnym mistrzem świata  
z 2017 roku i mistrzem Europy z 2016 roku – Hiszpanem Joaquimem Fontaine Maso. Cała 
trójka polskich medalistów potwierdziła wysoką formę i doskonałe przygotowanie do sezonu, 
jakie prezentowała już podczas tegorocznego Pucharu Świata w hiszpańskim Sort. Tam, 
Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki zostali zwycięzcami Pucharu Świata Edycji 2018(!).  
Osiągnięcia polskiej ekipy podczas ME w Bratysławie zostały zauważone i docenione przez 
międzynarodowe środowisko Freestyle’u kajakowego, zyskując ogromne uznanie rywali  
i konkurentów z całej Europy, ale także władz Europejskiej Federacji Kajakowej (ECA).   
W klasyfikacji medalowej obejmującej wszystkie 5 konkurencji rozegranych podczas ME na 
torze Cunovo w Bratysławie, zwyciężyła Francja zdobywając łącznie 5 medali: złoty,  
3 srebrne i brązowy. Polska, z 3 medalami: złotym, srebrnym i brązowym na 2 miejscu w tej 
klasyfikacji. Za nami Niemcy (2 medale: złoty i srebrny). Medale zdobyli jeszcze zawodnicy 
Wielkiej Brytanii, Czech, Hiszpanii i Słowacji. Pozostałe złote medale dla zawodników 
Wielkiej Brytanii (K1 JW) i Czech (C1).  
 

W sezonie startowym 2019 główną imprezą dla zawodników Freestyle’u kajakowego były 
Mistrzostwa Świata, które zostały rozegrane w Sort w Hiszpanii, 29 czerwca-  
6 lipca 2019 roku. Rywalizowali w nich seniorzy i juniorzy, rozegrano 8 konkurencji 
mistrzowskich: C1, Open Canoe, dwie konkurencje juniorskie K1JW (juniorki) i K1JM 
(juniorzy), K1 Squirt W (kobiety), K1 Squirt M (mężczyźni) oraz najbardziej prestiżowe  
i najliczniej obsadzone konkurencje seniorskie K1 kobiet (K1W) i K1 mężczyzn (K1M).  
Do rywalizacji w MŚ przystąpiło 207 zawodniczek i zawodników z 25 krajów. Zawody 
rozegrano na „odwoju” usytuowanym na rzece Noguera Pallaresa, a finały najbardziej 
widowiskowych i prestiżowych konkurencji rozgrywano późnym wieczorem, w bajecznej 
scenerii kolorowych świateł, przy żywiołowym dopingu licznie zgromadzonej publiczności.  
W MŚ uczestniczyła skromna 6-osobowa reprezentacja Polski, zgłoszona do rywalizacji  
w dwóch najbardziej prestiżowych konkurencjach seniorskich: K1M i K1W, m.in. Zofia Tuła, 
Tomasz Czaplicki i Bartosz Czauderna – zawodnicy prezentujący najwyższy poziom 
sportowy, medaliści ME w Bratysławie w 2018 roku. W polskiej ekipie również Michał 
Sobieraj-Jakubiec, Izabela Fidzińska oraz debiutant w imprezie tej rangi Adam Olesiński, 
zgłoszeni do udziału w MŚ przez PZKaj na podstawie wniosków klubów KKK Kraków, KK 
„Helix” Skawina oraz WAKK „Habazie” Warszawa. Czwórka polskich zawodników: Zofia 
Tuła, Tomasz Czaplicki, Bartosz Czauderna i Izabela Fidzińska, wystartowała również  
w konkurencji K1 Squirt. Funkcję Team Leadera, PZKaj powierzył tym razem Bartoszowi 
Czaudernie, który łączył tę funkcję z występami w zawodach. Polscy zawodnicy byli bardzo 
dobrze przygotowani do startu. Ww. trójka reprezentantów Polski była często wymieniana  
w gronie faworytów imprezy i pretendentów do miejsc medalowych. Polska mimo nielicznej 
reprezentacji jest ciągle postrzegana przez konkurentów i organizatorów zawodów jako silna 
reprezentacja. 
 
Ostatecznie, po zaciętej rywalizacji, na podium stanęła tylko Zofia Tuła w konkurencji K1, 
zdobywając brązowy medal MŚ, co jest ogromnym sukcesem tej zawodniczki. Jest to 
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pierwszy medal zdobyty przez polską zawodniczkę w MŚ we Freestyle’u, a drugi w historii 
startów zdobyty w MŚ przez polskiego zawodnika. Poprzednio, brązowy medal MŚ  
w konkurencji K1, zdobył w 2013 roku w Bryson Coty (USA) Tomasz Czaplicki.  

Oprócz sukcesu i medalu Zofii Tuły, Polacy wywalczyli następujące miejsca: Zofia Tuła – 6 
miejsce w konkurencji K1 Squirt, Tomasz Czaplicki – 7 miejsce w K1 i 6 miejsce w K1 
Squirt, Bartosz Czauderna – 8 miejsce w konkurencji K1 Squirt i 23 miejsce w K1, Michał 
Sobieraj Jakubiec – 15 miejsce w K1, Izabela Fidzińska – 9 miejsce w konkurencji K1 
Squirt i 17 miejsce w K1, Adam Olesiński – 53 miejsce w konkurencji K1.   
      
Skromna 6-osobowa Reprezentacja Polski, zdołała wywalczyć „tylko” 1 brązowy medal. 
Startując w 4 konkurencjach, Polacy wywalczyli też 6 miejsc w półfinałach, z tego 4 w nieco 
mniej prestiżowych i słabiej obsadzonych konkurencjach Squirt. Gdyby brać pod uwagę 
konkurencje seniorskie K1W i K1M oraz konkurencja K1 Squirt (W, M), to 4 spośród 
rozegranych 8 konkurencji Mistrzostw – tylko te, w których startowali Polacy – to  
w klasyfikacji utworzonej według punktacji olimpijskiej, obejmującej ww. konkurencje i tylko 
miejsca 1-8 (tak jak podczas IO), Polska plasuje się na 5 miejscu wśród 10 państw, które 
zdobyły punkty w tak utworzonej klasyfikacji. Zwycięża USA – 39 pkt., 2. W Brytania – 32 
pkt., 3. Japonia – 20 pkt., 4. Francja – 18 pkt., 5. POLSKA – 15 pkt.  
 
W klasyfikacji medalowej obejmującej wszystkie konkurencje Mistrzostw, Polska znalazła się 
na miejscu 6-8 wraz z Australią i Niemcami, wśród 8 państw, które zdobyły medale MŚ.   
Podczas MŚ w Sort, zdecydowana dominacja zawodników Stanów Zjednoczonych, którzy 
rywalizowali we wszystkich konkurencjach, wprowadzając swoich zawodników do finałów  
7 z 8 rozegranych konkurencji MŚ i zdobywając złote medale w 5 konkurencjach. 
Amerykanie zdobyli łącznie 10 medali (5, 3, 2). Po 4 medale zdobyli Francuzi (1, 2, 1)  
i zawodnicy Wielkiej Brytanii (1, 1, 2), 4 miejsce w klasyfikacji medalowej Japonia  
z 2 medalami - srebrnym i brązowym, 5 miejsce Hiszpania – medal srebrny, na miejscach od 
6 do 8 Australia, Niemcy i Polska – po 1 brązowym medalu. 
  

W sezonie startowym 2020 - przygotowaniami do głównej imprezy objęta została 4-osobowa 
reprezentacja: Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki – zawodnicy KKK Jelenia Góra oraz Bartosz 
Czauderna i Michał Sobieraj-Jakubiec – zawodnicy klubu KKK Kraków. W związku 
ogólnoświatową pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, odwołano i w konsekwencji 
przeniesiono na 2021 rok Mistrzostwa Europy, które miały się odbyć w Vaires Sur 
Marne/Francja w terminie 5-11.10.2020. Decyzja ta jednak nie była jednoznaczna i została 
ostatecznie podjęta dopiero w II-części sezonu. Zawodnicy realizowali przygotowania do 
startu, głównie podczas zgrupowań zagranicznych na tyle, na ile pozwalały na to przepisy 
sanitarne poszczególnych krajów. Zrealizowano 5 zgrupowań w Plattling/Niemcy, 
Millau/Francja, Wildalpen/Austria, oraz jeden start kontrolny Graz/Austria (21-23.08.2020) -  
w „Graz Rodeo” wystartowali Bartosz Czauderna i Michał Sobieraj-Jakubiec. 
Pomimo obowiązujących w Polsce rygorów i obostrzeń sanitarnych, udało się również 
rozegrać – na torze Kolna w Krakowie, 15 MP we Freestyle’u. Mistrzowskie tytuły  
w konkurencjach K1 Pro zdobyli ponownie Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki.  
 

W przygotowaniach do sezonu startowego 2021, gdzie najważniejszą imprezą będą 
„przełożone” z 2020 roku ME zaplanowane do rozegrania na torze w Vaires Sur Marne we 
Francji w terminie 6-9.10.2021,  przygotowaniami – podobnie jak w poprzednim roku, objęta 
została wąska 4-osobowa grupa czołowych zawodników: Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki – 
zawodnicy KKK Jelenia Góra oraz Bartosz Czauderna i Michał Sobieraj-Jakubiec – 
zawodnicy klubu KKK Kraków. Zawodnicy realizują przygotowania korzystając ze 
sprawdzonych ośrodków poza granicami kraju, w Platting/Niemcy, Millau/Francja, 
Wildalpen/Austria, sprawdzając formę w startach międzynarodowych: SRB River Festival  
i Natur Games w Millnau (FRA), w Graz Kayak Festival w Austrii, Otwartych Mistrzostwach 
Niemiec w Platting i Otwartych Mistrzostwach Czech w Pradze, we wszystkich startach 
odnosząc sukcesy – zwycięstwa i miejsca na podium. To dobry prognostyk przed ME, gdzie 
nasi reprezentanci tradycyjnie obiecują walkę o medale.    
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Z pozycji Zarządu Polskiego Związku Kajakowego za koordynację i nadzór nad realizacją 
działań w zakresie freestylu kajakowego, odpowiadał w latach 2017-2021 wiceprezes ds. 
kajakarstwa slalomowego Bogusław Popiela. 
 
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące m.in. Freestyle’u 
kajakowego, zawarto w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj  
w poszczególnych latach (2017, 2018, 2019, 2020), które są dostępne na stronie 
internetowej PZKaj. 
 

 

 

 

Opracowanie: 

Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
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SUP (STAND UP PADDLING) 
 
Stand Up Paddling (SUP) – wiosłowanie na desce na stojąco, jest jednym z najszybciej 
rozwijających się sportów rekreacyjnych na świecie. SUP praktykuje się na rzekach, 
jeziorach, kanałach, wodach spływowych, oceanach – w zasadzie wszędzie tam, gdzie jest 
woda. Oprócz uczestnictwa w światowych zawodach rangi mistrzowskiej, jest to dyscyplina 
bardzo chętnie uprawiana jako aktywność fitness i wyjątkowy sposób na zwiedzanie 
malowniczych okolic akwenów. Istnieje wiele odmian SUP-u, a dyscyplina jest uważana za 
jedną z najszybciej rozwijających się form rekreacji na świecie. Jedną z atrakcji SUP jest 
jego wszechstronność jako aktywności. Osoby uprawiające ten sport można zobaczyć na 
rzekach, kanałach, strumieniach, jeziorach, na oceanie, a nawet na dzikich wodach. 
 
Uważa się, że SUP powstał w Afryce, stał się bardzo popularny na Hawajach w latach 
czterdziestych XX wieku i można go teraz zobaczyć w krajach i na akwenach wodnych na 
całym świecie. W SUP-ie często odbywają się zawody sprinterskie, zwykle rozgrywane na 
dystansie 200 metrów, dłuższe wyścigi (19,50 km) oraz wyścigi techniczne (około 3 km). 
Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF) ustaliła wytyczne dotyczące dystansów 
wyścigów:  
Sprint: kobiety i mężczyźni maksymalnie 250 m  
Dystans: kobiety i mężczyźni od 5 km do 35 km 
Wyścig techniczny: kobiety i mężczyźni między 800 m a 5 km. 
 
Rozwój dyscypliny SUP przy współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym został 
zapoczątkowany w 2017 roku. 
Pierwotnie PZKaj sprawował patronat nad niżej wymienionymi wyścigami SUP:  

 Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej 2017 – wówczas wystartowało 30 osób. 

 Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej 2018 – udział wzięło ok. 30  
uczestników. 

 Wałcz SUP Race 2019 – udział wzięło również 30 zawodników. 
W owym czasie dwoje zawodników, a obecnych działaczy, brało czynny udział w różnych 
imprezach zagranicznych związanych z SUP: Puchar Świata w Scharbeutz, czy w cyklu 
wyścigów The Euro Tour, tym samy podpatrując i zdobywając różnego rodzaju 
doświadczenia, które są wykorzystywane w obecnych działaniach Związku. 
 
W 2019 r. SUP miał swojego przedstawiciela na Mistrzostwach Świata w Chińskim Qingdao. 
Z orzełkiem na piersi reprezentował nasz kraj Jakub Sitkowski. 
 
15 października 2019 roku powstał Zespół ds. SUP, w którego skład weszli: 

 Jakub Sitkowski – Przewodniczący, 

 Izabela Dylewska, 

 Hubert Tobis.   
 
Ze względu na rosnące zainteresowanie, chęć zrzeszenia istniejących organizacji SUP oraz 
popularyzacji tej dyscypliny w kraju, 6.12.2019 r. powstał Związek Sportowy SUP, 
reprezentowany przez: 

 Jakub Sitkowski – Prezes Zarządu, 

 Piotr Traczewski – Wiceprezes ds. finansowych, 

 Hubert Tobis – Sekretarz.  
Obecnie Związek zrzesza 15 klubów. 
Do głównych zadań Związku należy: 

 Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza 
Polski oraz o Puchar Polski w SUP. 

 Ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, z wyjątkiem reguł 
dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. 

 Powołanie Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy. 
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 Reprezentowanie SUP w międzynarodowych organizacjach sportowych. 
 
W latach 2020 – 2021 zostały zorganizowane następujące imprezy w SUP: 

 I Mistrzostwa Polski SUP –> 08-09.08.2020 r. Rogoźno (90 startujących  
w różnych kategoriach wiekowych). 

 Puchar Polski SUP – 16.09.2020 r. Wałcz (70 startujących). 

 Cykl Pucharów Polski 2021: 
 Katowice Silesia SUP CUP – 01-02.05.2021 r. (50 startujących). 
 Wawa Race SUP CUP – 05.06.2021 r. (70 startujących). 
 Wałcz SUP Race – 10.07.2021 r. (40 startujących). 

 II Mistrzostwa Polski SUP – 03-04.07.2021 r. Gdańsk  (80 startujących  
w różnych kategoriach wiekowych, dofinansowane przez Polski Związek 
Kajakowy).  

 Wyścigi popularyzacyjne: 
 Złota Góra SUP Race – 26-27.06.2021 r. 
 Łagów SUP Race & Piknik – 25.07.2021 r. 

 
Ponadto we wrześniu* bieżącego roku odbędą się Mistrzostwa Świata SUP nad Balatonem 
na Węgrzech, w których Polska będzie miała swoich czterech reprezentantów w kategoriach 
juniorskich. Udział tych zawodników będzie sfinansowany przez Związek SUP. 
 
Dodatkowo prowadzone są rozmowy i starania o przyznanie prawa organizacji Mistrzostw 

Świata SUP w Gdyni w 2022 r. 

 

 
*informacja na dzień składania sprawozdania przed ropoczęciem zawodów 9-12.09.2021 na Węgrzech. 

 

 

Opracowanie: 

Jakub Sitkowski 
przewodniczący Zespołu ds. SUP 
Agata Sosińska 
kierownik biura PZKaj 
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SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
 
Podstawową działalnością szkół mistrzostwa sportowego było zapewnienie zawodnikom 
optymalnych warunków szkolenia sportowego, które umożliwią godzenie obowiązków ucznia 
i sportowca, poprzez realizację odpowiednio przygotowanego programu sportowego  
z równolegle obowiązującym programem edukacyjnym w danej placówce szkoleniowej. 

Program szkoleniowy i zapotrzebowanie finansowe corocznie były opracowywane przez 
szkoły z uwzględnieniem specyfiki danej placówki. Po częściowej modyfikacji planów, przy 
udziale szkół, Polski Związek Kajakowy dokonywał podziału środków na podstawie 
następujących kryteriów: 

 działalność szkoły pod względem organizacyjnym; 

 poziom sportowy zawodników; 

 liczba zawodników zamiejscowych; 

 liczba zawodników biorących udział w szkoleniu centralnym w minionym sezonie; 

 liczba zawodników reprezentujących PZKaj na zawodach mistrzowskich i zawodach 
międzynarodowych oraz liczba zdobytych medali w minionym sezonie; 

 rzetelność rozliczania dotacji oraz terminowość i prawidłowość przesyłanych dokumentów 
źródłowych. 

Ww. kryteria stanowiły załącznik do podejmowanych przez Zarząd uchwał dotyczących 
podziału środków. 
Realizowane w SMS-ach szkolenie było wspierane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
ogłaszanego na dany rok „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia 
sportowego i współzawodnictwa młodzieży”. 
 
Programy organizacyjno-szkoleniowe szkół mistrzostwa sportowego (SMS) zawierały 
zadania i cele, które opracowane zostały pod kątem optymalnego przygotowania szkolonych 
zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym. 
Skuteczna ich realizacja była możliwa przy pełnym zrozumieniu przez partnerów  
i podwykonawców, wagi podjętych przez organizatorów zadania działań, względem skutków 
i konsekwencji w zakresie mentalnym i fizycznym, po rocznym i wieloletnim procesie treningu 
sportowego i wychowawczego uczestniczących w nim zawodników. Zespoły szkoleniowe 
szkół były świadome, że dostępność i stan techniczny sprzętu sportowego, obiektów 
sportowych, opieki medycznej i odnowy biologicznej, optymalne warunki bytowe, w tym 
zakwaterowanie i wyżywienie spełniające wymogi rozwijającego się organizmu, wreszcie 
kadra szkoleniowa i jej przygotowanie zawodowe, to kluczowe elementy struktury 
organizacyjno-szkoleniowej.  

Mając to na uwadze, szkoły mistrzostwa sportowego w kajakarstwie starały się  wypracować 
optymalne warunki współpracy z władzami samorządowymi – organami prowadzącymi szkół, 
kuratorami oświaty, z macierzystymi klubami sportowymi uczniów - zawodników, szkolnymi 
internatami, ośrodkami opieki medycznej i innymi zewnętrznymi firmami, między innymi 
transportowymi, które muszą zapewnić bezpieczny transport uczestników i sprzętu 
specjalistycznego, podczas akcji szkoleniowych. 

Szczególnym rokiem w szkoleniu był rok 2020, w którym zatwierdzone programy organizacji  
i szkolenia opracowane dla szkół mistrzostwa sportowego w sprincie i slalomie kajakowym, 
ze względu na pandemię koronawirusa SARS-Cov-2, nie zostały zrealizowane w pełnym 
zakresie. Modyfikacje planów szkoleniowych, które miały miejsce w trakcie roku, wynikały 
głównie z powodu zamknięcia obiektów hotelowych, przejścia na nauczanie w trybie on-line 
oraz wprowadzonych przez polski rząd obostrzeń związanych z pandemią. Zawodnicy  
w miarę możliwości realizowali treningi na bazie klubów, a zajęcia edukacyjne odbywały się 
również w formie on-line (zamknięcie placówek). Zrealizowane zostały w większości 
indywidualne założenia startowe na sprawdzianach i na zawodach kontrolnych, jak również 
zadania związane z uzyskaniem kwalifikacji do reprezentacji narodowej w poszczególnych 
kategoriach wiekowych i poszczególnych konkurencjach.      



             68 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Kajakowego, Warszawa 2021 

 

W latach 2017-2021 funkcjonowały następujące szkoły: 

1. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Szkolenie sportowe zawodników realizowane było głównie o obiekty usytuowane na 
przystani Klubu Sportowego „Admira” i Klubu Sportowego „G’Power”. Kluby te oprócz 
bazy sportowej użyczały również uczniom ZSMS Gorzów Wlkp. sprzęt sportowy do 
przygotowania ogólnego, jak również sprzęt specjalistyczny, a także motorówki 
niezbędne do asekuracji zajęć specjalistycznych na wodzie. Zajęcia były również 
prowadzone na basenie pływackim Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” 
w Gorzowie Wlkp.  
Szkoła zapewniała uczniom/zawodnikom wykwalifikowaną kadrę trenerską, 
nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce 
naukowe, z dostępem do Internetu, laboratoria językowe i komputerowe, siłownie, 
nowoczesne boiska sportowe, nowoczesną baza socjalną, co daje solidną podstawę 
do osiągnięcia wysokiego poziomu nauczania i wybitnych wyników sportowych. Poza 
obowiązkowym programem nauczania szkoła oferuje swoim uczniom szeroki zakres 
zajęć dodatkowych, opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gorzów Wielkopolski, nadzór 
pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego współpracował ściśle z czołowymi klubami 
kajakowymi miasta: „G'Power” Gorzów Wlkp., KS "Admira" Gorzów Wlkp., AZS AWF 
Gorzów Wlkp., tworząc optymalne warunki umożliwiające łączenie nauki ze sportem 
na najwyższym poziomie. 

 
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja 

Kopernika w Krakowie. 
 
Jedyna szkoła specjalizująca się w slalomie kajakowym, realizowała program 
szkolenia zawodników wykorzystując szkolne obiekty sportowe (sala gimnastyczna, 
siłownia, basen pływacki), obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego  
w Krakowie, a w przypadku treningów specjalistycznych zajęcia odbywały się głównie 
na torze slalomowym Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”, administrowanym przez 
Krakowski Klub Kajakowy. Zawodnicy SMS korzystali także z gabinetu odnowy 
biologicznej znajdującego się w szkole. Współpraca z krakowskim AWF obejmowała 
również działalność naukowo-badawczą.  
W ramach współpracy SMS z władzami samorządowymi, Prezydent Miasta Krakowa 
– jako organ założycielski i prowadzący szkoły – umożliwiał i wspierał realizację 
szerokiego procesu szkolenia w slalomie kajakowym, tworząc klasy sportowe  
i zabezpieczając niezbędne etaty nauczycielskie dla prowadzących szkolenie 
trenerów. Ze względu na specyfikę slalomu kajakowego, uczniowie-zawodnicy SMS 
Kraków, część specjalistycznych zajęć szkoleniowych zazwyczaj realizowali poza 
Krakowem, na innych torach slalomowych, m.in. w Liptovskim Mikulasu na Słowacji. 
Analiza wyników uzyskiwanych podczas sprawdzianów i startów kontrolnych przez 
zawodników SMS Kraków w slalomie kajakowym, wykazała progres poziomu 
sportowego, co potwierdza właściwy kierunek szkolenia.  

 
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. 

Bublewicza w Olsztynie. 
 
Placówka współpracuje z Olsztyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, korzystając  
z przystani wodnej CRS Ukiel. Uczniowie - zawodnicy korzystali z opieki medycznej  
i fizjoterapeutycznej w szkole. Przy realizacji treningów z zakresu przygotowania 
motorycznego korzystali również ze szkolnych obiektów sportowych.  
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SMS współpracował z firmami transportowymi przewożąc zawodników i sprzęt 
kajakowy na zgrupowania i zawody sportowe. Nadzór pedagogiczny nad 
działalnością SMS sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Urząd Miasta Olsztyna 
– jako organ prowadzący szkołę, zabezpiecza bazę sportową (OSiR). Działania SMS 
wspiera Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu, m.in. w zakresie szkolenia kadry 
trenerskiej oraz organizacji zawodów okręgowych. 

 
4. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.  

 
Przy realizacji zaplanowanych zadań placówka szkoleniowa współpracowała  
z podmiotami i firmami oferującymi najlepsze warunki. W czasie zgrupowań 
stacjonarnych przy wyżywieniu i zakwaterowaniu zawodników wykorzystywana jest 
stołówka i internat szkolny, w którym zawodnicy mieli całodobową opiekę. Bazę 
szkoleniową stanowiły głównie obiekty szkolne LO, Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji  
z wykorzystaniem toru regatowego „Malta”. Podczas zgrupowań i zawodów 
zamiejscowych, SMS Poznań korzystał z usług sprawdzonych kontrahentów,  
z którymi współpracuje od wielu lat, a którzy gwarantują dobre i konkurencyjne 
cenowo warunki noclegowo-żywieniowe, spełniając jednocześnie oczekiwania pod 
względem zapewnienia dobrych warunków treningowych i startowych. Całoroczną 
opiekę medyczną nad kajakarzami SMS Poznań sprawowała Wielkopolska 
Przychodnia Sportowo-Lekarska pod kierownictwem dr Wiesławy Perkowskiej  
i dr Przemysława Kubali. Zabiegi fizjoterapeutyczne i odnowę biologiczną, SMS 
prowadził korzystając z oferty Przychodni COREclinic, mieszczącej się w Centrum 
Fitness AWF Poznań. Ponadto placówka szkoleniowa współpracowała  
z rehabilitantami zajmującymi się terapią osteopatyczną w zakresie diagnozowania  
i przeciwdziałania dysfunkcjom narządu ruchu, które mogą się pojawić w następstwie 
intensywnego treningu wyczynowego.  

SMS Poznań prowadzi stałą współpracę z Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako 
jednostką sprawującej nadzór pedagogiczny nad Szkołą. Współpracuje również  
z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta, który jest organem prowadzącym szkoły  
i sprawowało nadzór merytoryczny i finansowy.  

 
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z oddziałami mistrzostwa 

sportowego w Wałczu. 
 
Działająca przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu placówka realizowała w większości 
program szkoleniowy wykorzystując własne obiekty, a w przypadku treningów 
specjalistycznych miała możliwość korzystania z toru regatowego COS/OPO  
w Wałczu – dotyczyło to głównie sprawdzianów kontrolnych na wyznaczonych 
odcinkach, doskonalenia elementów technicznych rozgrywania wyścigów w torze, 
startów itp. Podobnie jak pozostałe szkoły, podczas zamiejscowej realizacji zadań 
szkoleniowych, korzystała z usług sprawdzonych kontrahentów. Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w Wałczu współpracowała z organem prowadzącym szkołę w zakresie 
określonym umową zawartą pomiędzy Powiatem Wałeckim a Polskim Związkiem 
Kajakowym w Warszawie oraz Gminą Miejską Wałcz. Nadzór pedagogiczny nad 
szkołą sprawowało Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
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Dofinansowanie SMS ze środków FRKF w okresie 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medale zdobyte przez uczniów SMS w latach 2017-2021 sprint i slalom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rok MEJ&U23* MŚJ&U23*

Turniej 

Nadziei 

Olimpijskich*

2017

złoto 1  -  -

srebro 2 1  -

brąz 2 2  -

2018

złoto 1 1  -

srebro  -  -  -

brąz 3  -  -

2019

złoto 1 1 2

srebro  - 1 9

brąz 1 1 8

2020

złoto 1 odwołane  -

srebro  - COVID-19  -

brąz 1  -

2021

złoto  -  -  -

srebro  - 1  -

brąz  -  -  -

razem 13 8 19

2017 2018 2019 2020 2021

SMS Gorzów Wlkp. 100 000,00 115 000,00 125 000,00 135 000,00 140 000,00

SMS Kraków 280 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

SMS Olsztyn 110 000,00 110 000,00 115 000,00 115 000,00 120 000,00

SMS Poznań 320 000,00 320 000,00 320 000,00 310 000,00 300 000,00

SMS Wałcz 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00

razem 1 290 000,00 1 325 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00
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Absolwenci Szkół Mistrzostwa Sportowego biorący udział w XXXII Letnich Igrzyskach 

Olimpijskich Tokio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje, zestawienia, wyniki i dane statystyczne dotyczące Szkół 
Mistrzostwa Sportowego zawarto w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań PZKaj  
w poszczególnych latach (2017, 2018, 2019, 2020), które są dostępne na stronie 
internetowej PZKaj. 
 
Opracowanie:  
Wojciech Kudlik 
dyrektor sportowy PZKaj 
Waldemar Rogulski 
wiceprezes ds. kajakarstwa młodzieżowego 
i szkół sportowych 
Agata Sosińska 
kierownik biura PZKaj 

Lp. Imię i Nazwisko Konkurencja Miejsce

1 Grzegorz Hedwig C - 1 M 14 miejsce

2 Aleksandra Stach C - 1 K 19 miejsce

1 Mateusz Kamiński C-1 1000 m Ćwiećfinał

K – 2 500 m 2 miejsce

K – 4 500 m 3 miejsce

K – 4 500 m 3 miejsce

K – 1 500 m FB  3 miejsce

C – 2 1000 m 7 miejsce

C -1 1000 m FB  5 miejsce

4 Tomasz Barniak C – 2 1000 m 7 miejsce

3 Wiktor Głazunow

SMS Kraków

SMS Olsztyn

SMS Wałcz

1 Karolina Naja

2 Justyna Iskrzycka
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KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego w latach 2017-2021 reprezentowane było 
przez: 
29 październik 2017 – 17 kwiecień 2019 – Wacław Birecki 
19 kwiecień 2019 – 20 sierpień 2021 – Jolanta Rzepka 
 

W roku 2017 Kolegium Sędziów PZKaj zostało wybrane przez delegatów środowiska 
sędziowskiego na Walnym Zebraniu Wyborczym odbywającym się w dniach 28-30.10.2016 r 
w Bydgoszczy. W skład Kolegium Sędziów PZKaj weszli: 

Alicja Stanuch  – członek KS PZKaj. ds. slalomu kajakowego (do 19.11.2018) 
Elżbieta Jaworska  – członek KS PZKaj. ds. Kajakarstwa dla Wszystkich 
Jolanta Rzepka  – Smocze Łodzie 
Marta Bugaj   – członek KS PZKaj. ds. kajak polo 
Marek Stanny – członek KS PZKaj. ds. kajakarstwa klasycznego  

i maratonu kajakowego 
Uta Kühn    – członek KS PZKaj. ds. freestyle’u kajakowgo 
Wacław Birecki   – Przewodniczący 
Iwona Stebner   – współpraca z KS PZKaj, zakres: sędziowie międzynarodowi, sprawy   

regulaminowe 
Leszek Birecki  – Sekretarz KS PZKaj 
 
Po rezygnacji 17.04.2019 roku Wacława Bireckiego z funkcji Przewodniczącego KS PZKaj 
skład był następujący: 
Jolanta Rzepka  – p.o. Przewodniczącego KS PZKaj, Smocze Łodzie 
Róża Banasik-Zarańska - Sekretarz 
Jadwiga Nieć  – członek KS PZKaj ds. slalomu kajakowego 
Elżbieta Jaworska  – członek KS PZKaj ds. kajakarstwa powszechnego 
Marta Bugaj   – członek KS PZKaj ds. kajak polo 
Marek Stanny   – zastępca p.o. Przewodniczącej KS PZKaj, członek KS PZKaj ds.       

kajakarstwa klasycznego i maratonu kajakowego 
Uta Kühn    – członek KS PZKaj ds. freestyle’u kajakowego 
 
Działalność Kolegium Sędziów polegała na aktualizacji przepisów i regulaminów,  
m.in.: Regulamin Kolegium Sędziów PZKaj,  Regulamin Nadawania licencji Sędziego, 
przepisy kajak polo, aktualizacji opisu figur we freestyle oraz wprowadzaniem nowych: 
regulamin extreme slalomu kajakowego, regulamin współzawodnictwa SUP.  

We wszystkich specjalnościach przeprowadzone zostały kursy zakończone egzaminami. 
Złożone wnioski o podwyższenie klas sędziowskich były rozpatrywane i po pozytywnej 
decyzji KS PZKaj przeprowadzane były egzaminy. 

Co roku Kolegium Sędziów PZKaj ustalało propozycje Sędziów Głównych regat, spływów 
oraz turniejów wpisanych w kalendarz centralny, które przedstawiało Zarządowi PZKaj do 
akceptacji. 

Nastąpiła zmiana skrzynki pocztowej z biurokspzkaj@wp.pl na ks@pzkaj.pl oraz otwarty 
został adres dla p.o. Przewodniczącego Jolanty Rzepki jolanta.rzepka@pzkaj.pl .  

Polski Związek Kajakowy zaopatrzył sędziów w koszulki CRAFT z logotypem sędziego oraz 
bezrękawniki polarowe z haftem sędzia. 

mailto:biurokspzkaj@wp.pl
mailto:ks@pzkaj.pl
mailto:jolanta.rzepka@pzkaj.pl
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W sezonie 2019 została wprowadzona Elektroniczna Platforma Sędziowska, która pozwoliła 
na cyfryzację kartotek sędziowskich oraz wprowadziła możliwość automatycznej nominacji 
sędziów na zawody. 
 
Co roku składane były aplikacje na regaty międzynarodowe organizowane przez ECA oraz 
ICF we wszystkich specjalnościach, w których są sędziowie z uprawnieniami 
międzynarodowymi. We wrześniu 2019 roku przeprowadzony został proces przedłużania 
licencji międzynarodowych. 
 
Szczegółowe zestawienie znajduje się w dokumentacji Kolegium Sędziów PZKaj. 
 
WNIOSKI: 
W nadchodzących latach szczególną uwagę należy zwrócić na intensywność szkoleń dla 
sędziów. Ciągła aktualizacja wiedzy znacznie ułatwi obsługę regat/turniejów/spływów. 
Szkolenie należy przeprowadzać w okręgach przynajmniej raz w roku oraz, jeśli to możliwie, 
przed każdymi regatami/turniejem/spływem. 
Kontynuując działania z lat wcześniejszych, należy zwracać szczególna uwagę na 
realizowanie sprawozdawczości z regat organizowanych w okręgach. Brak sprawozdań 
z regat centralnych jest incydentalne. 
Kolejnym obszarem do działań Kolegium Sędziów PZKaj jest aktualizacja regulaminów. 
Wielkim wyzwaniem nadchodzącej kadencji będzie dostosowanie polskich przepisów do 
przepisów międzynarodowych. Planowane przez Kongres ICF zmiany przepisów wejdą  
w życie po 32. Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.  
W związku z dynamicznym rozwojem parakajakarstwa należy przygotować przepisy tej 
specjalności i dostosować je do warunków przeprowadzenia regat w kraju. 
Należy kontynuować rozmowy związane z zaktualizowaniem uchwały o ryczałtach 
sędziowskich. Ryczałty sędziowskie powinny kształtować się na poziomie stawek 
zaproponowanych na regaty OOM. 
Wskazane jest kontynuowanie prac i rozwój Elektronicznej Platformy Sędziowskiej wraz  
z systemem powołań sędziowskich. 
W nadchodzących latach przeprowadzane powinny być kursy dla sędziów klas okręgowych 
wszystkich specjalności zakończone egzaminami. 
W przypadku organizacji przez ICF Seminarium na sędziego klasy międzynarodowej, 
Kolegium Sędziów PZKaj przeprowadzi nabór oraz zweryfikuje wiedzę oraz znajomość 
języków obcych. 
 
Pragnę serdecznie pogratulować ciężkiej pracy oraz podziękować za owocną współpracę 
Kolegium Sędziów PZKaj oraz Zarządowi PZKaj z prezesem Tadeuszem Wróblewskim na 
czele. Wszystkim sędziom, którzy współpracowali z KS PZKaj dziękuję i życzę wszelkiej 
pomyślności oraz realizacji sędziowskich planów. 
 

 

 
 

Opracowanie:  
Jolanta Rzepka 
Przewodnicząca 
Kolegium Sędziów PZKaj 
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KOMISJA DYSCYPLINARNA 
 

Komisja Dyscyplinarna została wybrana w głosowaniu tajnym podczas Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego, 
które odbyło się 10.12.20216 r. w Warszawie i działała na podstawie Regulaminu 
Dyscyplinarnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków 
PZKaj w dniu 26.11.2011 r. Zgodnie z obowiązującym statutem Komisja jest organem 
jurysdykcyjnym Związku w stosunku do członków, trenerów, instruktorów oraz działaczy 
społecznych, a także do rozstrzygania między nimi sporów i konfliktów wynikających z relacji 
sportowych. 
 

Komisja Dyscyplinarna działa w składzie: 

Wojciech Bigiel               – przewodniczący 
Paweł Skowroński                                  – zastępca przewodniczącego 
Grzegorz Danek     – sekretarz 
Tomasz Krawiec – członek  
Dariusz Białkowski – członek 
Krzysztof Andruszkiewicz – członek 
Sławomir Zajączkowski – członek 

 

W pracach Komisji w latach 2017-2018, w roli obserwatora z ramienia Zarządu brał udział  
ówczesny Przewodniczący Kolegium Sędziów - Wacław Birecki (Opole). 
W roku 2017 Komisja rozpatrywała dwie sprawy skutkujące karami dyscyplinarnymi. 
Obwinieni nie skorzystali ze statutowego prawa odwołania się do Zarządu Związku. 
Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj, które odbyło się  
w Poznaniu, w dniu 12.05.2017 r., odbyła się dyskusja na temat Regulaminu 
Dyscyplinarnego komisji. W jej wyniku, po drobnych poprawkach stylistycznych, oraz 
usunięciem akapitów dotyczących działalności Komisji Dyscyplinarnej w dziedzinie 
wychowawczej, regulamin nie uległ zmianie. 
 
W roku 2018 Komisja rozpatrywała trzy sprawy skutkujące karami dyscyplinarnymi. 
Obwinieni nie skorzystali ze statutowego prawa odwołania się do Zarządu Związku. 
 
W roku 2019 Komisja rozpatrywała cztery sprawy skutkujące karami dyscyplinarnymi. 
Obwinieni nie skorzystali ze statutowego prawa odwołania się do Zarządu Związku. 
W dniu 11.01.2019 r. podczas spotkania Komisji Dyscyplinarnej w Warszawie, członkowie 
przygotowali pismo do trenerów klubowych oraz Kadry Narodowej grup juniorskich  
i młodzieżowych. Zostało ono wysłane do trenerów i umieszczone na stronie internetowej 
Związku. 
 
W roku 2020 Komisja nie rozpatrywała żadnych spraw dyscyplinarnych. 
W sierpniu 2021r.  do Komisji wpłynął jeden wniosek, który jest aktualnie rozpatrywany. 
Wszystkie orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej są do wglądu w siedzibie Polskiego  
Związku Kajakowego oraz na stronie internetowej Związku. 
 

Opracowanie:  
Wojciech Bigiel 
przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZKaj 
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KOMISJA LICENCJI, KLASYFIKACJI I ZMIANY BARW 

KLUBOWYCH 

 

Komisja pracowała w następującym składzie: 

1. Tomasz Kosiak                – przewodniczący 
2. Iwona Complak-Kosiak    – sekretarz 
3. Wiesław Kruża                 – członek  

działając na podstawie następujących regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Polskiego 
Związku Kajakowego: 

 Regulamin Licencji Klubowych 

 Regulamin Licencji Zawodniczych 

 Regulamin Licencji Trenerskich 

 Regulamin Zmiany Barw Klubowych 

W ramach prowadzonej działalności Komisja wykonywała następujące czynności: 

 prowadzono ewidencję zawodników 

 przedłużono ważność licencji zawodniczych: rok 2017 – 1.371 szt., rok 2018 – 1.443 
szt., rok 2019 – 1.242 szt., rok 2020 – 1.438 szt. 

 wystawiano licencje zawodnicze – rok 2017 – 528 szt.;  rok 2018 – 493 szt.; rok 2019 
– 483 szt. ; rok 2020 – 381 szt.; rok 2021- 578 szt. 

 wystawiano licencje klubowe - lata 2017 - 2021 – 88 szt. 

 dokonywano zmian barw klubowych - rok 2017 - 46 szt.; rok 2018 – 50 szt.; rok 2019 
– 32 szt.; rok 2020 – 34 szt.; rok 2021- 31 szt. 

 wystawiano licencje trenerskie - lata 2017-2021 – 57 szt. 

 kontrolowano dokumentację zawodniczą na wybranych zawodach rangi 
mistrzowskiej. 

 
Zestawienie aktualnych licencji zawodniczych – stan na 24.08.2021 

Województwo Kluby 
Stan licencji na 

24.08.2021r. 

dolnośląskie 

MOS Wrocław 1 

Kwisa Leśna 52 

KKK Jelenia Góra 5 

Razem 58 

kujawsko-pomorskie 

Astoria Bydgoszcz 71 

Kopernik Bydgoszcz 55 

Nadwiślanin Sokół Chełmno 3 

UKS Włókniarz Chełmża 25 

Włókniarz Chełmża 65 

Zawisza Bydgoszcz 129 

Razem 348 

lubelskie 
Fala Lublin 66 

UKS Tanew 6 

Razem 72 

lubuskie 

Admira Gorzów 56 

G’Power Gorzów 43 

AZS-AWF Gorzów Wlkp. 19 

KKS Nowa Sól 29 

Start Zielona Góra 1 
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Wiking Małomice 22 

Razem 170 

łódzkie 

WIKING Tomaszów Maz. 6 

KKS Sieradz 18 

LKK Drzewica 1 

Razem 25 

małopolskie 

KKW-29 Kraków 13 

AZS-AWF Kraków 2 

KKK Kraków 25 

MKSW Trzebinia 15 

Nadwiślan Kraków 3 

Pieniny Szczawnica 19 

Sokolica  Krościenko 4 

Start Nowy Sącz 20 

MKK Łączany 10 

Yacht-Klub Kraków 6 

Razem 117 

         mazowieckie 

Spójnia Warszawa 21 

Habazie Warszawa 3 

NOSiR Nowy Dwór Maz. 5 

Powiśle Warszawa 68 

WTW Warszawa 19 

Razem 116 

opolskie 

  

AZS KU Politechniki Opolskiej 36 

Aqua Active Kędzierzyn K. 5 

Razem 41 

podkarpackie 
 Jezioro Tarnobrzeg 14 

Razem 14 

podlaskie 

Cresovia Białystok 11 

Doilidy Białystok 31 

Sparta Augustów 28 

Start Białystok 1 

Razem 71 

pomorskie 

MRKS Gdańsk 18 

Motława Gdańsk 22 

  Gdańskie Lwy Gdańsk 3 

Polstyr Człuchów 10 

Sokolik Czernin 16 

Victoria Sztum 18 

UKS ZSS Człuchów 14 

Razem 101 

 
śląskie 

AZS-AWF Katowice. 9 

Kanu Katowice 15 

MKS Czechowice Dz. 37 

MOSW Tychy 9 

Olimpijczyk Nowe Chechło 19 

RTW Racibórz 15 

SET Kaniów 33 

UKS 4 Katowice 14 

Razem 151 

świętokrzyskie 
UKS Kamienna Starachowice 7 

Razem 7 

warmińsko-mazurskie 
Baza Mrągowo 19 

Puma Ostróda 17 
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Silvant Elbląg 34 

KSC Olsztyn 30 

OKSW Olsztyn 19 

             Korona Elbląg                         8 

UKS Koszałek-Opałek 17 

Poncio-2010 Lidzbark Welski 11 

Razem 155 

wielkopolskie 
 

AZS-AWF Poznań 106 

Błyskawica Rokietnica 6 

AZS PO Poznań 15 

Energetyk Poznań 22 

Posnania Poznań 107 

KTW Kalisz 50 

Start Poznań 2 

Stomil Poznań 6 

Copal Trzcianka 11 

Warta Poznań 28 

Zalew Jerzykowo 9 

 Zryw Wolsztyn 36 

RRaazzeemm  339988  

zachodniopomorskie 

Energetyk Gryfino 12 

Hubertus Biały Bór 8 

MOSW Choszczno 5 

Orzeł Wałcz 23 

Olimpijczyk Klinska Wlk. 21 

Viktoria Wałcz 3 

Wiskord Szczecin 16 

Razem 88 

Ogółem 
 

1.932 
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Opracowanie:  
Tomasz Kosiak 
przewodniczący Komisji Licencji, Klasyfikacji  
i Zmiany Barw Klubowych 
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KOMISJA KAJAKARSTWA DLA WSZYSTKICH 

 

Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj działała w składzie: 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA 

Uta Kühn Przewodnicząca 

Elżbieta Jaworska Wiceprzewodnicząca 

Lucyna Drygalska Członek ds. weryfikacji odznak 

Barbara Kalinowska Członek ds. rozliczeń finansowych 

Tomasz Kowalczyk Członek ds. środowiska akademickiego 

Iza Książek Członek ds. organizacyjnych 

Michał Raczyński Członek ds. wizerunku 

Jerzy Świtek Członek ds. szkoleń instruktorów 

Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego działa na rzecz 
upowszechniania kajakarstwa, wciąż dodając nowe metody popularyzacji. 

Jednym z podstawowych działań jest organizacja imprez i spływów kajakowych. Co roku 
wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa oraz Komisją Turystyki 
Kajakowej PTTK wydawany jest Informator Kajakarza zawierający ok. 160 imprez, z czego 
ok. 100 jest organizowanych przez kluby zrzeszone w Polskim Związku Kajakowym. Część 
tych imprez jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu (d. Ministerstwa Sportu). 

1) Zadania współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu (d. Ministerstwo Sportu) 

Co roku Komisja składa wniosek o dofinansowanie imprez w 4 programach ministerialnych: 
1) Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych - projekt: „Organizacja imprez 

sportowych”. 
2) Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych - projekt: 

„Aktywnym być, to dłużej żyć”. 
3) Sport Wszystkich Dzieci, zadanie: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci 

i młodzieży - projekt: „Kajakowy Weekend Dziecka”. 
4) Sport Wszystkich Dzieci, zadanie: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci 

i młodzieży - projekt: „Kajakowe Mikołajki”. 

Pierwszy program ma za zadanie aktywizację osób z niepełnosprawnościami i co roku 
zwiększa się nie tylko liczba uczestników, ale i organizatorów zadania. 

 
Program „Aktywnym być, to dłużej żyć” jest wielopokoleniowym projektem, całe rodziny 
przyjeżdżają by aktywnie spędzić czas, zaś najmłodsi nie tylko poznają naszą dyscyplinę, 
ale także uczą się szacunku do środowiska naturalnego, do rywala oraz respektu do wody  
i nabierają nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. To imprezy będące wspaniałym 
wypoczynkiem dla rodzin i międzypokoleniową wymianą doświadczeń. W ramach tego 
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projektu rozgrywany jest cykl Grand Prix PZKaj, którego uczestnicy rywalizują zarówno na 
wodzie, jak i na lądzie.  
 
Poniżej tabela zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków MKDiS (d.MS)  
w latach 2017-2020: 

rok nazwa zadania 
liczba 
imprez 

liczba 
uczestników 

2017 
Organizacja imprez sportowych 
os. niepełnosprawnych 

4 400 

2018 

Organizacja imprez sportowych 
os. niepełnosprawnych 

5 376 

Aktywnym być, to dłużej żyć 6 1033 

2019 

Organizacja imprez sportowych 
os. niepełnosprawnych 

6 400 

Aktywnym być, to dłużej żyć 11 1800 

2020 

Aktywnym być, to dłużej żyć 8 1064 

Organizacja imprez sportowych 
os. niepełnosprawnych 

6 385 

 

ŁĄCZNIE 46 5458 

 
 
Dodatkowo w trakcie realizacji i rozliczenia są: 

rok nazwa zadania 
liczba 
imprez 

liczba 
uczestników 

2021 

Aktywnym być, to dłużej żyć 10 1290 

Organizacja imprez sportowych  
os. niepełnosprawnych 

8 476 

 

ŁĄCZNIE 18 1766 

 
Reasumując te dwa projekty, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w latach 2017-2021  
w 64 imprezach dofinansowywanych ze środków ministerstwa weźmie udział blisko 7500 
osób. 
 
Kolejne zadania dofinansowywane ze środków ministerstwa to programy skierowane do 
dzieci. Projekty: „Kajakowy Weekend Dziecka” oraz zimowa jego odmiana „Kajakowe 
Mikołajki”, to imprezy zrzeszające ponad 100 rywalizujących ze sobą dzieci w jednej 
lokalizacji. Ten program cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród najmłodszych, jak 
i ich opiekunów oraz grona pedagogicznego. 
 
Poniżej tabela zrealizowanych imprez dla dzieci dofinansowywanych ze środków 
ministerialnych: 

rok nazwa zadania 
liczba 
imprez 

liczba 
uczestników 

2017 Kajakowe Mikołajki 4 486 

2018 
Kajakowy Weekend Dziecka 8 970 

Kajakowe Mikołajki 5 610 

2020 Kajakowy Weekend Dziecka 4 480 

 
ŁĄCZNIE 21 2546 
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Dodatkowo w trakcie rozliczenia i w planach są: 

rok nazwa zadania 
liczba 
imprez 

liczba 
uczestników 

2021 
Kajakowy Weekend Dziecka 8 960 

Kajakowe Mikołajki 6 720 

 
ŁĄCZNIE 14 1680 

 
W latach 2017 - 2021 w programach skierowanych do dzieci, łącznie weźmie udział ponad 
4000 osób. 
 
Należy zwrócić uwagę, że trwająca w kraju od 2020 roku sytuacja epidemiologiczna  
i związane z nią obostrzenia uniemożliwiły realizację zadań w pełnym zakresie, stąd często 
mniejsza niż planowano, liczba uczestników. 
 
Podawane liczby uczestników dotyczą wyłącznie imprez, na które pozyskano 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
(d. Ministerstwa Sportu). Jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli, to 
będzie można mówić o liczbie blisko 11 500 uczestników imprez kajakarstwa 
powszechnego dofinansowywanych ze środków ministerstwa w latach 2017-2021. 
 
2) Sędziowie kajakarstwa powszechnego 

Wszystkie imprezy pod auspicjami Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich obsługiwane są przez 
licencjonowanych sędziów kajakarstwa powszechnego. 

1. Ewidencja licencji 
 
Przedłużanie licencji sędziowskich na lata 2021‒2024 odbywało się przez Elektroniczną 
Platformę Sędziowską (EPS). 
Stan klas sędziowskich w specjalności kajakarstwo powszechne na dzień 31.07.2021 r.: 
‒ 6 sędziów z kl. związkową  
‒ 10 sędziów z kl. I  
‒ 107 sędziów z kl. okręgową  
 
Sędziowie zarejestrowani są w 13 okręgach. 123 sędziów ma licencję ważną na lata 2021-
2024, ale stan ten dynamicznie się zmienia. 
 
2. Kursy sędziowskie 
 
W latach 2017-2021 przeprowadzono trzy kursy na sędziego kajakarstwa powszechnego 
PZKaj kl. okręgowej: 

Data kursu Miejsce 
Liczba osób 

na kursie 
Wynik egzaminu 

pozytywny 

8–9.04.2017 Rybnik 26 26 

III 2018 – VIII 2019 Bydgoszcz 15 11 

8‒11.11.2019 Bocheniec 11 12 

 ŁĄCZNIE 52 49 
 
 
3. Doszkolenia sędziów kajakarstwa powszechnego 
 
Doszkolenia sędziów kajakarstwa powszechnego realizowane były podczas corocznych 
narad pionu kajakarstwa powszechnego: 
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● 2017 – Soczewka – 44 osoby 
● 2018 – Soczewka – 35 osób 
● 2019 – Bocheniec – 23 osoby 
● 2020 – ze względu na COVID-19 nie odbyło się tradycyjne doszkolenie sędziów 
kajakarstwa powszechnego. 
 
3) Szkolenia Instruktorskie 

1. Modułowy System Szkoleń Instruktorskich 

Obserwowane zmiany społeczne narzuciły komisji szukania rozwiązań organizacji krótszych, 
weekendowych szkoleń przy zachowaniu jakości szkolenia. 

Lata 2017 – 2018, to okres przejściowy zmian systemu szkoleń instruktorskich. Odbywały się 
szkolenia eksternistyczne, proponowano też szkolenia dla nauczycieli, ale te niestety nie 
spotkały się zainteresowaniem ze strony grona pedagogicznego. Jednocześnie pracowano 
nad wprowadzeniem modułowego systemu szkoleń instruktorskich. 

Według nowego systemu szkolenia odbywają się weekendowo, zawierając połączone 
tematycznie treści, a kilka zaliczonych modułów może przygotować do egzaminu 
końcowego. Takie rozwiązanie pozwala na większą elastyczność i możliwość dopasowania 
terminów szkoleń do możliwości czasowych kandydata. Program jest wdrażany, więc 
z pewnością będzie ewaluował, ale już dziś obserwujemy rosnące zainteresowanie taką 
formułą. 

Programowy nadzór nad modułowym szkoleniem kajakowym oraz nad procesem nadawania 
kwalifikacji instruktorskich sprawowany jest przez zespół w składzie: 

 Jerzy Świtek – KKdW 

 Tomasz Kubiak Bielski – kajakarstwo akademickie 

 Bartosz Sawicki – kajakowe środowiska niezrzeszone (PSKK) 

 

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie liczbowe przeprowadzonych szkoleń według 
starego i nowego systemu szkoleń. Należy zwrócić uwagę, że w nowym modułowym 
systemie, jedno szkolenie nie jest równoznaczne z nadaniem uprawnień. 

rok 
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników 

2017 3 37 

2018 3 37 

2019 15 196 

2020 4 56 

2021* 8 56 

ŁĄCZNIE 33 382 
 * stan na 9.08.2021 

Łącznie w latach 2017-2021 uprawnienia ITiR PZKaj nadano 44 osobom, a w nowym 
modułowym systemie 42 osoby posiadają status aktywny, zaś 24 nieaktywny. Najczęściej 
przyczyną statusu nieaktywny jest nieodnawianie kursu z Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej. 
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Nowy modułowy system szkoleń instruktorskich działa w oparciu o dokument: 
Kwalifikacje i Zasady Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej”, zatwierdzonym 
przez Zarząd PZKaj w dniu 2.04.2019 (z późn. zm. 14.05.2021). 
 

2. Zintegrowany System Kwalifikacji 

18.12.2019 Komisja Kajakarstwa dla wszystkich złożyła wniosek o rejestrację kwalifikacji 
„Prowadzenie Spływów Kajakowych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacja  
jest zgodna z Sektorowymi Ramami Kwalifikacji w Sporcie. Wniosek pozytywnie przeszedł 
ocenę formalną. 

W październiku 2020 Ministerstwo Sportu przeprowadziło konsultacje środowiskowe 
dotyczące złożonego wniosku. Komisja odpowiedziała na uwagi środowiskowe i oczekujemy 
na dalsze procedowanie wniosku. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zdaniem Komisji konieczne są odpowiednie zapisy 
w polskim ustawodawstwie do zwiększenia zainteresowania Zintegrowanym Systemem 
Kwalifikacji, a tym samym podniesieniem bezpieczeństwa na wodzie. 
 
4) Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego 

Pasjonaci kajakarstwa dokumentują swoje dokonania zdobywając odznaki za przepłynięte 
kilometry. W latach 2017-2020 zweryfikowano łącznie 654 OT PZKaj. W oparciu o liczebność 
poprzednich lat, można prognozować, że łącznie w latach 2017-2021 zdobytych zostanie 
ponad 800 odznak, co pokazuje zainteresowanie tą formą upowszechniania kajakarstwa. 
Warto zwrócić uwagę, że niezmiennie największą popularnością cieszą się odznaki dla 
najmłodszych – KAJtki, czyli odznaki dla dzieci do 9 roku życia.  
 

 
5) Konferencje organizowane i współorganizowane przez Komisję 

W trosce o jak najwyższe kwalifikacje przedstawicieli kajakarstwa powszechnego Komisja 
organizuje i współorganizuje konferencje poświęcone najważniejszym zagadnieniom 
współczesnego kajakarstwa. Ze względu na COVID-19 nie wszystkie planowane wydarzenia 
doszły do skutku. W latach 2017-2020 udało się przeprowadzić 5 konferencji: 

 XI 2017 - Soczewka - Konferencja Instruktorów Kajakarstwa, podsumowanie sezonu 2017  

 XI 2018 - Soczewka - Konferencja Instruktorów Kajakarstwa, podsumowanie sezonu 2018  

  

Rok 
STOPIEŃ ODZNAKI 

 

Razem 
KAJtek V IV III II I Związkowy 

St. 
III 

St. 
II 

St.  
I 

St. 
III 

St. 
II 

St. 
I 

2017 
66 10 9 12 25 11 8 5 4 2 1 153 

2018 
30 22 2 34 33 28 9 5 6 4 2 175 

2019 
46 18 5 19 44 26 11 1 7 1 1 179 

2020 
36 7 7 25 29 21 14 1 3 2 2 147 

2021 

śred. 
44 14 6 23 26 22 11 3 5 2 2 

ok. 
158 

Suma 222 71 29 113 157 108 53 15 25 11 8 812 
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 II 2019 - Miedzeszyn - Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa 

 XI 2019 - Bocheniec - Konferencja Instruktorów Kajakarstwa, podsumowanie sezonu 
2019 

 III 2020 - Spała - Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa 
 
6) Współpraca z Totalizatorem Sportowym LOTTO 

W ramach umowy sponsorskiej PZKaj z Totalizatorem Sportowym LOTTO w latach  
2019-2020 zostało zrealizowanych 28 imprez kajakarstwa powszechnego, z 95 wszystkich 
imprez PZKaj. Imprezy były odpowiednio obrendowane, zadbano również o ich promocję na 
stronie PZKaj, w mediach społecznościowych i w tradycyjnych mediach. Warto podkreślić, że 
imprezy te odnotowały wysokie zasięgi w mediach społecznościowych. Łącznie w latach 
2019-2020 kluby kajakarstwa powszechnego zrealizowały blisko 30% wszystkich imprez 
PZKaj w ramach umowy ze sponsorem Związku. 
 
7) Popularyzacja kajakarstwa wśród dzieci 

Niezwykle ważnym zadaniem Komisji jest działalność ukierunkowana na popularyzację 
dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Jak wspomniano wcześniej podczas wielu imprez 
kajakarstwa powszechnego kładzie się ogromny nacisk na organizację aktywności i różnych 
atrakcji dla dzieci. Dwa programy: „Kajakowy Weekend Dziecka” i „Kajakowe Mikołajki” 
skierowane są wyłącznie do dzieci. Dodatkowo odznaki KAJtki dają dużo radości 
najmłodszym i zachęcają do kontynuacji przygody z kajakiem.  

W 2021 roku została wydana specjalna książeczka dla dzieci „Pływaj z nami kajakami”, która 
skierowana jest do dzieci w wieku 6-9 lat, a dzięki atrakcyjnej formie realizuje znaną 
maksymę „uczyć bawiąc”. Dystrybucja książeczki odbywa się przez kluby kajakarstwa 
powszechnego, a także poprzez zajęcia w szkołach podstawowych. Zajęcia w szkołach 
dotyczą bezpieczeństwa nad wodą i promocji kajakarstwa. 
 
8) Inne działania Komisji: 

a) W ramach popularyzacji kajakarstwa tradycyjnie już przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa podczas Pikniku Olimpijskiego w Warszawie 
członkowie komisji współorganizują wiele kajakowych atrakcji dla dzieci i całych rodzin. 
Koordynatorzy całości wydarzenia z Polskiego Komitetu Olimpijskiego co roku 
podkreślają, że kajakowa część pikniku jest zawsze bardzo ciekawa i przyciąga wielu 
odwiedzających. Z powodu pandemii w latach 2020 i 2021 Piknik Olimpijski został 
odwołany. 

b) Komisja od lat jest partnerem akcji społecznej „Pływam bez promili” i ściśle współpracuje 
z organizatorem akcji, dokładając wszelkich starań w jak najszerszą jej promocję, mając 
na względzie bezpieczeństwo na wodzie.  

c) W październiku 2019 na wniosek Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich złożono wniosek do 
Międzynarodowej Federacji Kajakowej o przywrócenie w strukturach Federacji Komisji 
Turystyki i Rekreacji. Niestety nieoficjalna odpowiedź na pismo jest odmowna. 

d) Wieloletnia praca na rzecz popularyzacji kajakarstwa została dostrzeżona przez władze 
związku i tak 25 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków PZKaj przyznało tytuł 
Członka Honorowego PZKaj trzem działaczom kajakarstwa powszechnego: Aleksander 
Doba, Krzysztof Nalepa i Jerzy Świtek. 

Reasumując, w latach 2017-2021 należy podkreślić działalność na rzecz popularyzacji 
kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży. Drugim ważnym zadaniem podjętym przez Komisję 
Kajakarstwa dla Wszystkich była i jest troska o bezpieczeństwo, a co za tym idzie zarówno 
promocja akcji „Pływam bez Promili”, jak i nowy Modułowy System Szkoleń Instruktorskich, 
docelowo służący zwiększeniu ilości dobrze wyszkolonych kadr, co przyczyni się do 
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zwiększenia bezpieczeństwa na wodzie. Jednocześnie należy docenić wzorową działalność 
klubów zrzeszonych w PZKaj w trudnych czasach pandemii.  

Podziękowania dla Lucyny Drygalskiej, Elżbiety Jaworskiej, Barbary Kalinowskiej i Jerzego 
Świtka za pomoc w przygotowaniu materiałów. 

 
 
Opracowanie:  
Uta Kühn 
przewodnicząca  
Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich 
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KAPITUŁA DZIEDZICTWA I ODZNACZEŃ 

 
Kapituła Dziedzictwa i Odznaczeń PZKaj w kadencji 2017-2021 działała w składzie:  

1. Elżbieta Jaworska Warszawa   – przewodnicząca 
2. Czesław Górka  Czechowice-Dziedzice – członek 
3. Kazimierz Kuropeska Nowy Sącz   – członek (do 18.03.2020 r.) 
4. Janusz Milewski  Olsztyn   – członek 
5. Ireneusz Pracharczyk Poznań   – członek 
6. Jolanta Suszka  Sulejów   – członek 

Po śmierci Kazimierza Kuropeski Komisja działała w składzie 5-osobowym. 

Obsługą z ramienia biura PZKaj do 31.12.2019 r. zajmowała się Agnieszka Nowakowska,  
a od 01.01.2020 r. Ewelina Fiks. 
 
I. Działalność 
 
7 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków Kapituły w celu dopracowania 
regulaminów: 
‒ Kapituły Dziedzictwa i Odznaczeń, 
‒ odznaki honorowej PZKaj, 
‒ wniosku o nadanie odznaki honorowej, 
‒ Medalu okolicznościowego PZKaj, 
‒ odznaki „Zasłużony Sędzia”. 
 
Propozycje regulaminów zostały przedstawione na posiedzeniu zarządu PZKaj 4.01.2019 r.  
i po naniesieniu niezbędnych poprawek zatwierdzone elektroniczną uchwałą Zarządu 
PZKaj nr 06/2019 z dnia 19.03.2019 r. 
 
W latach 2017‒2021 Kapituła podejmowała wszystkie decyzje drogą mailową. Działalność 
Kapituły dotyczyła opiniowania: 
‒ wniosków o odznaki honorowe PZKaj, 
‒ wniosków o medale 90-lecia PZKaj, 
‒ propozycji przyznania tytułu członka honorowego PZKaj. 
 
Przyznanie odznak honorowych ewidencjonowane było w elektronicznej bazie. Aktualnie 
trwa uzupełnianie bazy z pierwszych lat nadawania odznak (od 1957 r. do 1978 r.), które 
zostało niemal ukończone. 
 
II. Odznaki Honorowe 
 
Rozpatrzone zostały wnioski o odznaczenia 
1. Z okazji jubileuszy, m.in.: 
– 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego (2019 r.) 
– 110 lat KS Posnania (2017 r.) 
– 90 lat Małopolskiego Związku Kajakowego (2018 r.) 
– 90 lat KKW 1929 (2019 r.) 
– 70 lat KW Żabi Kruk (2017 r.) 
– 20 lat WSTiRW „Warta” (2020 r.) 
– 10 lat KS Amber (2017 r.) 
– 10 lat organizacji przez SITK Wakacyjnych Spotkań Młodzieży (2017 r.) 
2. Za działalność na rzecz: 
– rozwoju sportu, m.in. pomoc w poprawie infrastruktury przy torze kajakarstwa górskiego na 

rzece Kwisa w Leśnej 
– upowszechniania kajakarstwa, w tym szkolenia ITiR 
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Przyznane odznaki honorowe w latach 2017-2021 

 

Rok złota srebrna brązowa suma 

2017   4   9 34  47 

2018 10   7 22  39 

2019 14 13 15  42 

2020   6   0   2    8 

2021   2   4   7   13 

suma 36 33 80 149 

 
 
III Członkowie Honorowi PZKaj 
 
W kadencji 2017–2021 Kapituła pozytywnie zaopiniowała propozycje zarządu PZKaj 
dotyczące przyznania tytułu członka honorowego i przygotowała akty nadania tytułu: 
‒ 10 działaczom w 2020 r. – propozycja zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków 
PZKaj 25.07.2020 r. w Poznaniu, 
‒ 3 działaczom w 2021 r. – do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków PZKaj 
25.09.2021 r. w Warszawie. 
 
W sumie od 1938 r. przyznano 43 tytuły członków honorowych, w tym 13 tytułów członków 
honorowych w kadencji 2017–2021. 
 
IV Na następną kadencję 
 
W kadencji 2017‒2021 nie udało się niestety zrealizować stworzenia i przyznania odznaki 
„Zasłużony Sędzia”, co powinno być uzupełnione w kolejnej kadencji działania Kapituły. 
Zalecamy też kontynuację zbierania materiałów archiwalnych oraz współczesnych w celu 
stworzenia publikacji opisującej historię PZKaj. 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Elżbieta Jaworska 
przewodnicząca  
Kapituły Dziedzictwa i Odznaczeń   
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RADA TRENERÓW 
 
Rada Trenerów została zatwierdzona na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku 
Kajakowego w dniu 26 stycznia 2017 roku i działała w składzie: 

 Zbigniew Świderski /LTK FALA Lublin/ - przewodniczący 

 Ryszard Jękot /MKS POLSTYR Człuchów/ - członek RT 

 Piotr Pisula /UKS 4 Katowice/                      - członek RT 

 Maciej Wyszkowski /AZS AWF Poznań      – członek RT 

 Dorota Kwaśniewska /LKK HUBERTUS Biały Bór/ - członek RT (od X 2017 r.) 

 Piotr Szymala /KKS Sieradz/                       - członek RT (do X 2017 r.). 
 
W październiku 2017 roku po rezygnacji z członkostwa w Radzie Pana Piotra Szymali  
w skład Rady Trenerów powołana została Pani Dorota Kwaśniewska /LKK HUBERTUS 
Biały Bór/. 
 
W czasie trwania kadencji Rada Trenerów utrzymywała bieżące kontakty z Zarządem 
Polskiego Związku Kajakowego, klubami, trenerami. W trakcie kadencji odbyły się dwa 
spotkania Rady Trenerów z Prezesem Polskiego Związku Kajakowego Panem Tadeuszem 
Wróblewskim oraz członkami Zarządu. Spotkania odbywały się przy okazji Regat 
Eliminacyjnych Juniorów: 09.06.2018 r oraz 21.05.2021 r. 
Przewodniczący Rady Trenerów zapraszany był na posiedzenia Zarządu Polskiego Związku 
Kajakowego.  
 
Do istotnych rezultatów działań Rady Trenerów należy zaliczyć:  

1. Utrzymanie opłat startowych na poziomie 30 zł od zgłoszonego zawodnika /2018/. 
2. Uruchomienie akcji szkoleniowej w ramach Programu Mały Wielki Polak – Nadzieje 

Olimpijskie dla 24 zawodniczek i zawodników /młodzicy/, którzy oprócz udziału w zimowym 
zgrupowaniu w Zakopanem /listopad 2020/ otrzymali sprzęt sportowy: wiosła, dresy, 
koszulki. Program jest kontynuowany w roku bieżącym /zgrupowania letnie i zimowe dla 32 
zawodniczek i zawodników/. 

3. Wprowadzenie obowiązku używania kamizelek asekuracyjnych dla młodzików podczas 
regat. 

4. Rozdział roczników w kategorii młodzików w konkurencjach K-1 i C-1 w Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Polski w Maratonie. 

5. Opracowanie Regulaminu Rady Trenerów. 
 
Łącznie Rada Trenerów wydała 54 opinii, wniosków i zapytań. 
 
Rada Trenerów dziękuje za współpracę wszystkim trenerom, klubom oraz Zarządowi 
Polskiego Związku Kajakowego. 
 

Opracowanie:  
Zbigniew Świderski 
przewodniczący  
Rady Trenerów   
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KOMISJA REWIZYJNA 
Komisja Rewizyjna wybrana została podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego w dniu 10.12.2016 r. w Warszawie, 
w okresie sprawozdawczym składała się z 3 członków:  

 

Andrzej Kozicz – Przewodniczący (do 19.10.2018 r.) 
Lesław Duma – Przewodniczący  
Ryszard Oborski – Wiceprzewodniczący  
Jolanta Kwinta - Sekretarz (od 19.11.2018 r.) 

Komisja sprawowała nadzór nad całokształtem działalności prac Polskiego Związku 
Kajakowego, dokonała kontroli i oceniła działalność Zarządu PZKaj. W wyniku powyższych 
czynności Komisja stwierdza: 

1. Księgowość Polskiego Związku Kajakowego prowadzona jest zgodnie z przepisami 
obowiązującej Ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone w latach 2017-2020 oraz za  
6 miesięcy 2021 roku przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
Związku. Celem przedstawienia sytuacji finansowej za okres 2017-2021 zostało 
sporządzone sprawozdanie finansowe porównawcze. Do sprawozdania finansowego 
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag. 

2. Co rocznie Komisja Rewizyjna dokonywała wyboru niezależnego podmiotu uprawnionego 
do badania i oceny Sprawozdania Finansowego PZKaj. W latach 2017-2020 raporty 
dotyczące sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku działalności PZKaj opracowywało 
Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. 

3. Zarząd realizuje działalność zgodnie ze statutem. Wszystkie posiedzenia Zarządu były 
protokołowane i odbywały się co najmniej raz na kwartał z wyjątkiem roku 2018 gdzie 
odbyły się 3 zebrania Zarządu. W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną  
i wprowadzone rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wszystkie 
zebrania odbywały się on-line a uchwały podejmowane były drogą elektroniczną. Łącznie 
podczas kadencji odbyło się 20 zebrań i podjęto 453 uchwały. 

 

Rok  Liczba 
zebrań  

Liczba uchwał  

2016 1 2 

2017 4 109 

2018 3 76 

2019 6 114 

2020 4 89 

2021 2 63* 

Razem  20 453 

* w 2021 r. podjęte uchwały stan na dzień 06.09 br. 
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4. Działalność Zarządu PZKaj prowadzona była zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania 
Polskich Związków Sportowych zakładających następujące wytyczne: 
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu wyczynowego, 
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, 
- wzmocnienie potencjału sportu młodzieżowego, 
- profesjonalne organizowanie współzawodnictwa sportowego, 
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz integracji 

poprzez sport, 
- realizacja zadań ustalonych w umowach (ministerstwo i sponsorzy). 

PZKaj wdrożył strategiczne przepisy dyscyplinarne oraz realizował odpowiedzialność 
dyscyplinarną na podstawie wewnętrznych dokumentów, tj. : „Regulaminu pracy Polskiego 
Związku Kajakowego”, „Wewnętrznej procedury antymobbingowej”, „Kodeksu etycznego 
Polskiego Związku Kajakowego”, „Regulaminu wolontariatu” i „Polityki antykorupcyjnej”. 
PZKaj uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie ustanowione  
w formie Polskich Przepisów Antydopingowych przez POLADA.  

5. Realizacja zadań publicznych dofinansowanych przez MKDNiS prowadzona była  
z należytą starannością zarówno pod względem organizacyjnym oraz sprawozdawczym.  

6. Dokumentacja biurowa prowadzona jest w siedzibie PZKaj. w sposób prawidłowy.  
W szczególności dotyczy realizowanych przez Zarząd zadań publicznych, korespondencji 
zewnętrznej i działalności statutowej. 

7. Komisja Rewizyjna zaleca wzmocnienie uwagi w zakresie tworzenie kanałów komunikacji  
i współpracy z członkami PZKaj. w kraju. Nawiązywanie ścisłej współpracy z klubami  
w zakresie wsparcia pozyskiwania środków publicznych na szkolenie sportowe  
u podstaw.  

W przyszłości rozważyć należy przygotowanie odrębnego dokumentu strategicznego, 
programującego rozwój kajakarstwa dzieci i młodzieży. Opracowanie strategii w tym 
obszarze powinno zostać poprzedzone dogłębnymi badaniami i analizami, 
przeprowadzonymi w środowisku kajakowym.  

8. W okresie 2017-2021 przeprowadzone zostały kontrole PZKaj przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Warszawie, w wyniku których nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

9. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium 
Zarządowi PZKaj. 

 

 
Opracowanie:  
Jolanta Kwinta 
sekretarz Komisji Rewizyjnej 
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FINANSE 

 
Działalność statutowa Polskiego Związku Kajakowego jest finansowana głównie                     
z dotacji przekazywanych na zadania zlecone z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu . Imprezy międzynarodowe organizowane w Poznaniu otrzymywały 
wsparcie ze środków samorządowych miasta Poznania i Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Duże znaczenie miały środki  otrzymane od sponsorów.  

Departament Sportu Wyczynowego dofinansował ze środków budżetu państwa zadania 
związane z przygotowywaniem zawodników kadry narodowej do udziału  
w Igrzyskach Olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w Mistrzostwach Świata  
i Europy w sportach olimpijskich lub nieolimpijskich, przygotowywaniem zawodników kadry 
narodowej do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych Mistrzostwach 
świata i Europy  oraz zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych 
ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem 
i udziałem  reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów  
i młodzieżowców. 

Oferta zadań zleconych obejmowała wszystkie akcje szkoleniowe zgrupowania krajowe  
i zagraniczne, imprezy krajowe i zagraniczne, badania diagnostyczne, szkolenie, a także 
stypendia sportowe, kontrakty, sprzęt sportowy i specjalistyczny, opiekę medyczną oraz 
produkty lecznicze i suplementy diety. 

Departament dofinansował ponadto zadania w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej 
sportowo w: 

Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wałczu 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 

 

Departament Sportu dla Wszystkich dofinansował zadania w zakresie rozwijania sportu 
dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowych imprez sportowych oraz programów 
edukacji kajakowej dla dzieci. 

Kwota dotacji na zadania zlecone PZKaj uzależniona była od poziomu sportowego 
reprezentowanego przez zawodników oraz przyznawana poprzez ogłoszone konkursy przez 
MKDNiS. 

PZKaj nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z tym pozostałe kierunki 
działalności statutowej, jak działalność organizacyjna i propagandowa, finansowane są  
z dochodów własnych Związku uzyskanych ze składek członkowskich, wpłat 
wspomagających działalność statutową, licencji sędziowskich, zawodniczych, klubowych  
oraz z odsetek od konta bieżącego. 

Główną działalnością PZKaj jest realizacja zadań publicznych dofinansowywanych ze 
środków budżetu państwa oraz fFnduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie 
podpisanych umów z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, do których 
wcześniej preliminarze zatwierdza Zarząd Związku. 

Z działalności tej sporządzane są zgodnie z przepisami roczne rozliczenia zadań zleconych 
oraz sprawozdanie finansowe składające się z rachunku zysków i strat, bilansu  i  informacji 
dodatkowej, zatwierdzonej przez Zarząd po wcześniejszej ocenie Komisji Rewizyjnej PZKaj. 

Działalność finansowa Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega badaniu 
przez Komisję Rewizyjną PZKaj, MKDNiS i innych organów kontroli państwowej oraz 
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niezależnego biegłego rewidenta. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku 
wprowadziła zapis, że roczne sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego 
podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Po zakończeniu badania biegły przekazuje 
sprawozdanie i raport o sytuacji majątkowej i finansowej oraz  wynikach działalności 
Związku. 

Za rok 2017 działalność Związku zamknęła się stratą w wysokości 864 941,58zł. W 2018 
roku strata zmniejszyła się do kwoty 104 371,56zł. Kolejny rok działalności statutowej 
przyczynił się do ponownego zmniejszenia straty, tj. do kwoty 72 855,85zł. Natomiast w 2020 
roku działalność statutowa Związku przyniosła zysk w kwocie 55 418,65zł. Z opinii biegłego 
rewidenta wynika, że Związek posiada płynność finansową i nie istnieją okoliczności, które 
by wskazywały na zagrożenie kontynuacji dalszej działalności statutowej. 

Przedstawione zestawienia informują o realizacji przychodów i wydatków w poszczególnych 
latach.                

                           

PRZEPROWADZONE KONTROLE ZA OKRES 2017 – 2021: 

ROK  2017 luty  
 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie 

            Zakresy kontroli: 
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.  

                                                                                                                                         
ROK  2019 styczeń  
 

 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 
Zakres kontroli: 
Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia  dotacji na realizację zadania publicznego 
pn. „Przygotowania  zawodników kadry narodowej do udziału w  igrzyskach 
olimpijskich  oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata  i Europy w sportach 
olimpijskich w 2018 r.” 
 

W wystąpieniu pokontrolnym NIK ocenił pozytywnie wykorzystanie dotacji przez Polski 
Związek Kajakowy. Kontroler stwierdził, że środki z dotacji zostały wykorzystane 
gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowości nie stwierdzono, wobec 
powyższego NIK nie formułował wniosków pokontrolnych wobec Związku.  

 
ROK  2020  luty 
 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie 

           Zakresy kontroli: 
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
innych    składek,  do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.  
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Tabela przychodów na dofinansowanie zadań publicznych i działalność statutową Związku  za 
lata 2017 - 2021 

 2017 2018 2019 2020                              2021                        

I. Dotacje na zadania 

zlecone, w tym: 
19 022 796,13 19 579 153,46 19 105 751,19 21 483 909,82 19 011 127,00 

Szkolenie centralne  16 923 000,00 16 751 192,24 16 753 947,60 18 822 441,86 16 135 000,00 

SMS 1 289 693,13 1 324 494,76 1 336 724,87 1 339 882,33 1 340 000,00 

MŚ, ME, TNO oraz PŚ 

w sprincie kajakowym 
 

        

140 000,00 
 

                

120 000,00 

MŚ, ME, TNO oraz PŚ 

w slalomie kajakowym 
          

                 

396 500,00 

                 

100 000,00 

                  

100 000,00 

 

Sport osób 

niepełnosprawnych 
740 103,00 682 868,00 635 988,00 778 526,02 586 127,00 

Turystyka i obozy 

sportowe 
70 000,00 284 098,46 279 090,72 443 059,61 830 000,00 

 

 

 2017 2018 2019 2020                              
2021                       

za 6 miesięcy 

II. Przychody na 

działalność statutową 

Związku, w tym wpłaty: 

594 374,29 548 840,08 456 329,94 369 218,82 246 340,80                      

Składki członkowskie 44 400,00 43 200,00 44 100,00 41 900,00 47 700,00 

Wpłaty statutowe-

licencje 

        

92 965,00 

          

56 771,00 

          

65 980,00 

             

51 640,00 

               

64 415,00 

Opłaty startowe 0,00 281 000,00 159 336,47 123 581,54 76 340,00 

Pozostałe wpłaty od 

osób fizycznych, klubów, 

instytucji 

457 009,29 167 869,08  186 913,47 152 097,28 

                           

57 885,80 
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Tabela kosztów związanych z realizacją powierzonych zadań publicznych dofinansowanych ze 
środków budżetu państwa i funduszu rozwoju kultury fizycznej za lata 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020                              
2021                       

za 6 miesięcy 

I. Wydatki poniesione 

na realizację zadań 

zleconych, w tym: 

19 022 796,13 19 579 153,46 19 105 751,19 21 483 909,82 11 496 706,40 

Szkolenie centralne  16 923 000,00 16 751 192,24 16 753 947,60 18 822 4414,86 10 374 130,94 

SMS 1 289 693,13 1 324 494,76 1 336 724,87 1 339 882,33 420 359,74 

MŚ, ME, TNO oraz PŚ 

w sprincie kajakowym 
 

        

140 000,00 
  

             

120 000,00 

MŚ, ME, TNO oraz PŚ 

w slalomie kajakowym 
 396 500,00 100 000,00 100 000,00 

 

Sport osób 

niepełnosprawnych 
740 103,00 682 868,00 635 988,00 778 526,02 390 303,03 

Turystyka i obozy 

sportowe 
70 000,00 284 098,46 279 090,72 443 059,614 191 912,69 

 

Tabela kosztów związanych z realizacją  zadań działalności statutowej Związku oraz 
poniesionych kosztów finansowanych ze środków własnych do poszczególnych zadań 
publicznych za lata 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020                              
2021                       

za 6 miesięcy 

I. Wydatki poniesione 

ze środków własnych 

na realizację zadań 

publicznych *, w tym: 

401 723,55 837 560,00 556 181,15 281 810,00 305 720,66 

Szkolenie centralne  365 723,55 635 800,00 477 276,00 210 580,00 238 293,60 

SMS 26 327,00 26 500,00 26 800,00 16 000,00 15 018,90 

MŚ, ME, TNO oraz PŚ  

w sprincie kajakowym 
 

               

7 000,00 
  

             

52 000,00 

MŚ, ME, TNO oraz PŚ  

w slalomie kajakowym 
 159 500,00 42 857,15 43 000,00 

 

Sport osób 

niepełnosprawnych 
9 550,00 8 760,00 9 248,00 12 230,00 408,16 

II. Wydatki na 

działalność statutową 

Związku 

377 843,59 5 459,62 5 092,62 277 048,10 

                      

0,00 

*/ W momencie składania ofert na dofinansowanie zadań ze środków publicznych koniecznym jest wykazanie 

przez Związek udziału środków własnych. 
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Opracowanie:  
Irena Gajewska 
główna księgowa 
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WSPÓŁPRACA Z POLSKIM KOMITETEM OLIMPIJSKIM 
 
W latach 2017-2021 Polski Związek Kajakowy współpracował z Polskim Komitetem 
Olimpijskim w zakresie przygotowania organizacyjnego do udziału polskiej reprezentacji  
w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Europejskich oraz Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich, a także w projektach i konkursach tj. Piknik Olimpijski, Nagroda Fair Play, 
Trenerka Roku, Nadzieje Olimpijskie im. E.Pietrasika, Wielka Honorowa Nagroda Sportowa 
im. P.Nurowskiego. Wszystkie działania prowadzone wspólnie z PKOl miały na celu 
stworzenie zawodnikom i osobom współpracującym wyjeżdżającym na igrzyska jak 
najlepszych warunków pobytu i startu oraz szeroka promocję aktywności fizycznej i dyscyplin 
olimpijskich w Polsce. 

 

NAGRODA FAIR PLAY 

Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl przyznawały Nagrodę Fair Play sportowcom, 

trenerom, działaczom, kibicom sportowym oraz instytucjom w czterech kategoriach:  

A/ Nagroda Fair Play za szczególny czyn będący wyrazem szacunku dla praw w sporcie  
i humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka. 

B/ Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej 
zakończeniu.  

C/ Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play dla osób, stowarzyszeń lub instytucji za 
działania mające na celu promocję idei fair play. 

D/ Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych: dla osób lub podmiotów nominowanych 
w kategorii  A i C. 

 

W latach 2017-2021 wyróżnienia otrzymali: 

Trofeum Fair Play za 2017 rok w kategorii „Czyn czystej gry” 

DARIUSZ BUKOWSKI – kajakarz, podczas Mistrzostw Świata w maratonie kajakowym  
w Pietermaritzburgu (RPA) w trakcie ostatniej „przenoski” w konkurencji K1, Dariusz 
Bukowski, nie bacząc na obniżenie własnych szans medalowych, niosąc własny kajak, 
pomógł przenieść (przez blisko 150 metrów) sprzęt kontuzjowanemu Michalelowi Stuardowi 
(RPA). Po tym wydarzeniu partner Michaela – Gustaw Smook (RPA) poprosił naszego 
zawodnika by popłynął z nim w konkurencji K2, zaznaczając, „że chce po-płynąć tylko  
z Darkiem”. Po wyrażeniu zgody przez sędziego głównego zawodnicy ci w K2, kat. 45-49 lat, 
w składzie POL/RPA zdobyli brązowy medal.  
 
Wyróżnienia im. prof. Zofii Żukowskiej za 2018 rok za „promocję wartości Fair Play”  

JAROSŁAW ANDZIAK - wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych konkurencjach,  
a potem - szkoleniowiec w warszawskich klubach sportowych. Spopularyzował w Polsce  
i rozwinął od podstaw kajak polo. Był prekursorem wyczynowego uprawiania maratonu 
kajakowego jako konkurencji przygotowującej do startu w konkurencjach olimpijskich. 
Wieloletni pracownik Polskiego Związku Kajakowego, m.in. na stanowisku kierownika 
wyszkolenia i dyrektora sportowego. Aktywny promotor zasad fair play. Jako trener 
kajakarstwa przekazywał młodym adeptom tej dyscypliny nie tylko wiedzę o sporcie, ale 
starał się kształtować u nich postawy czystej gry. Organizował m.in. liczne konkursy, 
spotkania i konferencje poświęcone tej problematyce. Jest autorem licznych związkowych 
opracowań nt. fair play. 
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Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej za 2019 rok za „promocję wartości fair play”: 

HALINA BŁASZKIEWICZ – była zawodniczka sekcji kajakowej klubu Górnik Czechowice-
Dziedzice, wielokrotna reprezentantka kraju. Po zakończeniu kariery – szkoleniowiec w 
klubach: Stomil Olsztyn, Warta Poznań, Górnik Czechowice-Dziedzice. Współpracowała 
m.in. z dwukrotnym medalistą olimpijskim – Grzegorzem Kotowiczem. Zainicjowała 
utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego SET we wsi Kaniów. Tam zainteresowała 
dzieci i młodzież nową dyscypliną – kajak polo. W pracy z podopiecznymi od zawsze mocno 
akcentuje znaczenie uczciwej czystej gry w sporcie i życiu codziennym.  Od lat angażuje się 
również w działalność społeczną – m.in. w Śląskiej Federacji Sportu i w Polskim Związku 
Kajakowym. 

 

 

 

 

 

 

TRENERKA ROKU 

Trenerka Roku to projekt Komisji Sportu Kobiet działającej przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim. Głównym jego celem jest popularyzacja sportu kobiet, wzmocnienie pozycji 
kobiet w sporcie oraz promowanie wybitnych indywidualności trenerskich. Konkurs odbywa 
się w kategoriach:  
 
A/ Nagroda dla trenerki – za osiągnięcia w danym roku  
B/ Nagroda dla trenera pracującego z kobietami – za osiągnięcia w danym roku  
C/ Nagroda dla trenerki lub trenera – za całokształt pracy z kobietami  
D/ Nagroda za promowanie sportu kobiet (dotyczy promocji w mass mediach, pracach 

naukowych, podczas organizowanych imprez) Dopuszcza się przyznanie wyróżnienia  
w danej kategorii  

 
W latach 2017-2021 uhonorowano następujące osoby: 

Trenerka Roku 2017  
 
Ewa Bresińska-Krawiec – wyróżnienie. 
Trenerka I klasy w kajakarstwie, nauczyciel mianowany w Liceum Ogólnokształcącym 
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody  
i Edukacji w Poznaniu. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. W latach 1997-2009 była 
zawodniczką KS Warta Poznań, 19-krotną medalistką mistrzostw Polski w kajakarstwie  
w różnych kategoriach wiekowych. W 2016 r. obroniła rozprawę doktorską. Jest autorką 12 
publikacji dotyczących kajakarstwa. W latach 2010-2012 była trenerką współpracującą  
w przygotowaniach olimpijskich Londyn 2012 Anety Koniecznej – trzykrotnej medalistki 
olimpijskiej, Jej zawodnicy biorą udział i zdobywają medale w mistrzostwach Europy i świata. 

 
Zbigniew Kowalczuk – nagroda za całokształt pracy trenerskiej z zawodniczkami 
Należy do najwybitniejszych trenerów kajakarstwa specjalizującym się w szkoleniu kobiet. 
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Pochodzi z Drawska Pomorskiego, jest absolwentem AWF w Poznaniu. Ma 28-letni staż jako 
nauczyciel-trener w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu. Od 1992 roku jest trenerem kajakarstwa 
współpracującym z kadrą  narodową juniorów i U23. Społecznie jest wiceprezesem UKS Victoria  
Wałcz. Jest trenerem klasy M. Jako trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu jest 
współautorem sukcesów olimpijskich medalistek z Igrzysk Olimpijskich w Atenach, Pekinie, 
Londynie i Rio de Janeiro. Karolina Naja czy Beata Mikołajczyk oraz wiele medalistek mistrzostw 
świata i Europy w konkurencjach juniorów i U23 – m.in. Daria Pawłowska, Sandra  Pawelczak, 
Karolina Wysocka, Magdalena Krukowska, Daria Polakowska, Dorota Androwska, Marta Tracz, 
Paulina Paszek, Justyna Iskrzycka, Katarzyna Kołodziejczyk i Julia Olszewska, są związane  
z warsztatem metodyczno-szkoleniowym trenera Zbigniewa Kowalczuka. Dodatkowo jako trener 
pracuje w WTS „Orzeł” Wałcz, szkoląc wałecką młodzież. Cieszy się opinią doskonałego 
wychowawcy i pedagoga. Odznaczony „Medalem Komisji Edukacji narodowej”, otrzymał nagrodę  

II stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz odznakę „Za zasługi dla Sportu”.  
W imieniu trenera Zbigniewa Kowalczuka wyróżnienie odebrała dwukrotna brązowa 
medalistka igrzysk olimpijskich (Seul 1988, Barcelona 1992) – Izabela Dylewska.  
 
 

  
 

NADZIEJE OLIMPIJSKIE IM. E. PIETRASIKA 

To nagroda dla  młodych sportowców i ich opiekunów szkoleniowych. Otrzymali je 
sportowcy, którzy w danym roku osiągnęli znaczące sukcesy podczas międzynarodowych 
zawodów rangi mistrzostw świata, Europy lub Pucharu Świata w dyscyplinach olimpijskich,  
a którzy nie uczestniczyli dotąd w igrzyskach olimpijskich. 
 
Nagroda za 2017 r.: Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek  
Złoty medal  Mistrzostw Świata U23 w sprincie kajakowym w 2017 r. w konkurencji K-2 500m 
Złote medale: Mistrzostwa Europy U23 w sprincie kajakowym w konkurencji K2 500 (Justyna 
Iskrzycka) oraz w konkurencji K4 500m (Paulina Paszek). 
 
Nagroda za 2018 r.: Bartosz Grabowski 
Złoty medal na Mistrzostwach Świata i Europy w sprincie kajakowym w 2018 roku  
w konkurencji K1 200 m 
 
Nagroda za 2019 r.: Helena Wiśniewska  
Brązowe medale na Igrzyskach Europejskich oraz na Mistrzostwach Świata w 2019 roku  
w sprincie kajakowym konkurencji K4 500.  
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PIKNIK OLIMPIJSKI 

Piknik olimpijski to coroczny projekt integrujący miłośników sportu z kraju i ze świata, 
promujący nadchodzące igrzyska i olimpijskie wartości. Odbywa się w Warszawie w Parku 

Kępa Potocka. Impreza corocznie gromadzi od 20 do 35 tysięcy uczestników i jest 

największą imprezą rekreacyjno-sportową w Polsce. 
Co roku pod nadzorem Przewodniczącej Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich pani Uty Kühn 
organizowane jest stanowisko, na którym prezentowane jest kajakarstwo. Dotychczas można 
było na nim m.in. wypożyczyć kajak, spróbować sił na SUP-ach, czy podjąć rywalizację 
w rodzinnych sztafetach. Przygotowano również atrakcje dla najmłodszych, a wśród nich 
możliwość  spróbowania swoich sił w kajaku pod okiem czujnych instruktorów. Ze względu 
na przygotowane atrakcje sportowe, jak również wspaniałą atmosferę, punkt kajakowy 
zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem   
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XIV LETNI FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROPY – GYӦR 2017 

W XIV Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy Gyor 2017 odbyły się w Gyӧr  
(Węgry) w dniach 23-29 lipca 2017 r. 

Skład reprezentacji w kajakarstwie:  
 
Zawodnicy: 
Hałas Bartosz 
Górska Julia 
Karolczuk Karolina 
Mendelska Patrycja 
Szlachta Maciej 
 
Kadra współpracująca: 
Szwed Tomasz – trener główny 
Łabędzki Grzegorz – trener 

III MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – BUENOS AIRES 2018  

III Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w dniach 6-18 października  
2018 roku w Buenos Aires (Argentyna).  
 
Skład reprezentacji w kajakarstwie: 
Wojciech PILARZ - zawodnik 
Robert WŁODARCZYK - trener 

II IGRZYSKA EUROPEJSKIE – MIŃSK 2019 

II Igrzyska Europejskie odbyły się w dniach 21-30 czerwca 2019 r. w Mińsku (Białoruś). 
 
Skład reprezentacji w kajakarstwie: 
 
Zawodnicy – kadra kajakarzy i kajakarek: 
Norbert Kuczyński 
Bartosz Stabno 
Rafał Rosolski 
Martin Brzeziński 
Paweł Kaczmarek  
Piotr Mazur 
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Przemysław Korsak 
Dawid Putto 
Karolina Naja 
Anna Puławska 
Katarzyna Kołodziejczyk 
Justyna Iskrzycka 
Helena Wiśniewska 
Małgorzata Puławska 
Marta Walczykiewicz 
 
Zawodnicy – kadra kanadyjkarzy i kanadyjkarek: 
Michał Łubniewski 
Tomasz Kaczor 
Mateusz Kamiński 
Michał Kudła 
Dorota Borowska 
Sylwia Szczerbińska 
Magda Stanny 
 
Kadra współpracująca: 
Mariusz Słowiński – trener 
Tomasz Kryk – trener 
Michał Śliwiński – trener 
Mariusz Szałkowski – trener 
Andrzej Rakowski – lekarz 
Anatoly Hupalo – fizjoterapeuta 
Monika Adamska – fizjoterapeuta 
Leszek Zaniewski – fizjoterapeuta 
Wojciech Kudlik – zastępca kierownika ekipy 
Tadeusz Wróblewski – Kierownik ekipy 
 
MIEJSCA MEDALOWE  
Złoty medal - Tomasz Kaczor, C1 1000 m. 
Brązowy medal: 
K.Naja, K.Kołodziejczyk, A.Puławska, H.Wiśniewska - K4 500m 
Marta Walczykiewicz - K1 200m 
Dorota Borowska - C1 200m 

 

XXXII LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - TOKIO 2020 

 

XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w dniach 23 lipca- 8 sierpnia 2021 r. w Tokio 
(Japonia). Ze względu na pandemię COVID-19 termin imprezy został przesunięty na 2021 r. 
Mimo trudnych warunków związanych z obostrzeniami sanitarnymi pobyt i starty na 
igrzyskach przebiegły bez zakłóceń. 

Dodatkowo w dniach 18-31 lipca kadra sprintu odbyła przedolimpijskie zgrupowanie 
szkoleniowe w mieście Ena, ok. 300 km od Tokio. W zgrupowaniu, poza oficjalną 
reprezentacją olimpijską, brali udział również K.Kołodziejczyk – zawodniczka rezerwowa 
oraz I.Oliinyk – kinezjolog. Po zakończeniu zgrupowania reprezentacja olimpijska została 
przewieziona do wioski olimpijskiej, gdzie rozpoczęła treningi na torze olimpijskim Sea Forest 
Waterway. 
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Skład reprezentacji: 
 
SLALOM: 
 
Zawodnicy:                                             Kadra współpracująca: 

 
Grzegorz Hedwig                                               Bogusław POPIELA – Trener  
Krzysztof Majerczak                                          Jakub CHOJNOWSKI – Trener 
Aleksandra Stach                                              Piotr KOŻUCH – Trener 
Klaudia Zwolińska                                             Marcin POCHWAŁA – Trener 

Karol MALEC – Lekarz 
Piotr PRUSAK – Fizjoterapeuta 

 

SPRINT: 

Zawodnicy:                                                       Kadra współpracująca: 
 
Dorota Borowska – C1 200                             Tomasz Kryk – trener 
Marta Walczykiewicz                                       Mariusz Szałkowski – trener 
Karolina Naja                                                   Andrzej Kamiński – trener 
Anna Puławska                                        Marek Zachara – trener 
Helena Wiśniewska                                         Anatoliy Hupało – fizjoterapeuta 
Justyna Iskrzycka                                            Agnieszka Filarecka – fizjoterapeuta 
Mateusz Kamiński                                           Monika Adamska – osteopata 
Wiktor Głazunow                                      Andrzej Rakowski – lekarz 
Tomasz Barniak                                      Zdzisław Szubski – kierownik ekipy 
 

MIEJSCA MEDALOWE  

Srebrny medal    – Karolina Naja, Anna Puławska, K-2 500 
Brązowy medal – Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska 

K4 500m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie:  
Maria Magdalena Cuevas-Koseska 
biuro PZKaj 
 

https://olimpijski.pl/olimpijczycy/grzegorz-hedwig/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/grzegorz-hedwig/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/krzysztof-majerczak/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/krzysztof-majerczak/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/aleksandra-stach/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/aleksandra-stach/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/klaudia-zwolinska/
https://olimpijski.pl/olimpijczycy/klaudia-zwolinska/
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WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU KAJAKARSTWA 
I REALIZACJA UMOWY Z TOTALIZATOREM SPORTOWYM 

 
 

 

W dniu 09.03.2018 r. Polski Związek Kajakowy założył Polską Fundację Rozwoju 
Kajakarstwa z siedzibą przy ulicy Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa.  
 
Pierwszym Prezesem Zarządu był Pan Jarosław Andziak, natomiast członkami zarządu 
zostali: Władysław Zieliński i Zbigniew Kania. W skład Rady Nadzorczej wchodziło pięć osób: 
Zbigniew Dziubiński, Sławomir Koczywąs, Robert Kaczmarek, Zbigniew Niewiadomski  
i Dariusz Bogucki. Skład Rady pozostał bez zmian. 
 
Określonymi celami statutowymi Fundacji jest wspomaganie polskiego kajakarstwa  
w projektach dla kajakarstwa wyczynowego, powszechnego oraz osób niepełnosprawnych. 
Ponadto, wspomaganie polskiego kajakarstwa poprzez organizację imprez sportowych, regat 
kajakowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, a także wspomaganie polskiego 
kajakarstwa poprzez promocję i zdobywanie środków finansowych oraz materialnych,  
a także wspieranie działań statutowych Polskiego Związku Kajakowego. 
 
Fundacja jest organizacją pozarządową, posiada osobowość prawną (KRS: 0000722851, 
REGON: 369680598), a jej głównym celem jest wspomaganie kajakarstwa wyczynowego, 
powszechnego i parakajakarstwa. Aby rozpocząć realizację celów statutowych, Fundacja 
musiała w pierwszym roku działalności zgromadzić niezbędny kapitał, co było 
pierwszoplanowym zadaniem na lata 2018 – 2019. 
 
Począwszy od kwietnia 2018 r. prowadzono rozmowy z kilkoma firmami w sprawie 
świadczenia usług, które mogłyby skutkować wpływami środków finansowych na konto 
Fundacji. Do rozmów przystąpiły cztery firmy, z którymi uzgodniono na zasadach próbnych 
świadczenie usług promocyjnych i marketingowych. Strony uzgodniły, iż wspólne działania  
w tym zakresie będą ocenione w drugim półroczu 2018 r., a w przypadku obustronnych 
korzyści będą odpowiednio wyceniane. Ewentualne środki finansowe zostałyby przekazane  
w 2019 roku. Działania te dotyczyły takich firm jak: Water Sport Equipment Group, CMT 
Polska, Duna Parque i IMAS START ANLAGEN. Podpisano również umowę ze Spółką 
Totalizator Sportowy, ale w tym przypadku skutki finansowe miały miejsce dopiero w 2020 r. 
 
Z uwagi na rejestrację Fundacji w KRS dopiero 9 marca 2018 r., wszelkie działania 
organizacyjne zostały przesunięte w czasie. Pierwsze zebranie Zarządu Fundacji odbyło się 
27 grudnia i miało charakter informacyjny o stanie organizacyjnym Fundacji  
i podejmowanych zadaniach na 2019 r.  
 
Nie podjęto żadnych uchwał, nie zarejestrowano przychodów, nie było odpłatnych 
świadczeń. W 2018 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, nie zatrudniała 
żadnych osób do realizacji zadań organizacyjnych i statutowych. Wszelkie czynności na 
rzecz Fundacji wykonywane były nieodpłatnie. Fundacja nie posiadała żadnych aktywów ani 
zobowiązań finansowych. 
 
W 2019 r. podpisano porozumienie z PSA Retail Aleja Krakowska, dzięki któremu Polski 
Związek Kajakowy oraz Polska Fundacja Rozwoju Kajakarstwa dysponowała dwoma 
wysokiej klasy samochodami marki Citroen Space Tourer, a także przedłużono umowy  
z bieżącymi Partnerami, takimi jak: CMT Polska, czy Duna Parque. Realizowano 
zobowiązania zawarte w podpisanej pod koniec 2018 roku, umowie z Totalizatorem 
Sportowym, na potrzeby której wykonano niezbędne materiały reklamowe (banery, roll upy, 
ścianka reklamowa, oklejenie samochodów, prezentacje dla partnerów foldery, oferty 
sponsorskie), a także wykonano raport medialny na potrzeby sponsorów. 



             104 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Kajakowego, Warszawa 2021 

 
Umowa z Totalizatorem Sportowym zawiera szereg zobowiązań m.in.: oznakowanie strojów 
seniorskich reprezentacji narodowych, przygotowanie zaproszeń, plakatów, akredytacji, 
promocje w mediach społecznościowych, czy relacje z organizowanych imprez. 
Wymagającym punktem umowy było realizowanie świadczeń sponsorskich dotyczących  
tzw. „kalendarza Lotto”. Zapisy związane są m.in. z promocją Lotto na kanałach social media 
PZKaj, publikacją relacji z zawodów, rozmieszczania w widocznych miejscach banerów i roll 
upów oraz innych nośników promujących głównego partnera. Powyższe działania wymagały 
czynnego udziału osób z biura PZKaj lub okręgów organizujących daną imprezę.  
 
Do kalendarza Lotto zostało wpisanych:  

 18 imprez kajakarstwa klasycznego 
(uwzględniając MP, które są tytularnymi imprezami Lotto i kursokonferencje) 

 19 imprez slalomu kajakowego  
(uwzględniając MP, które są tytularnymi imprezami Lotto i kursokonferencje) 

 1 imprezę freestyle’u kajakowego – rangi MP 

 2 imprezy Kajak Polo – rangi MP (seniorzy i Juniorzy) 

 19 imprez Kajakarstwa dla wszystkich  
Łączna liczba to około 60 eventów.  
 
8 imprez tytularnych tj.: 

1. „LOTTO” Długodystansowe MP 
2. „LOTTO” MP Seniorów 
3. „LOTTO” MP w Maratonie 
4. „LOTTO” MP we Freestyle’u Kajakowym 
5. „LOTTO” MP Seniorów w Kajak Polo 
6. „LOTTO” MP Seniorów w Slalomie Kajakowym 
7. „LOTTO” Młodzieżowe MP 
8. „LOTTO” MP Seniorów i Juniorów w Zjeździe Kajakowym 

 
Z każdej imprezy musiał być zrobiony raport, którego wzorzec został dostarczony przez 
głównego partnera – raport musiał szczegółowo zawierać zapisane w umowie i zrealizowane 
świadczenia podczas imprez w harmonogramie Lotto, bądź innych zapisów w umowie. 
Raporty z każdej imprezy były niezbędne do przygotowania raportu częściowego, co było 
podstawą do ubiegania się o wypłatę środków zapisanych w umowie. 
 
Dodatkowym świadczeniem, które wychodziło poza ramy umowy był baner promujący usługi 
Lotto, który został umieszczony na stronie głównej PZKaj. 
Podczas trwania umowy odbyły się dwie wizytacje naszego opiekuna z Totalizatora 
Sportowego – Pana Łukasza Nejmana, które miały miejsce w styczniu oraz w maju podczas  
I Pucharu Świata ICF. Dzięki stałej współpracy i przestrzeganiu zapisów w umowie  - główny 
sponsor wyraził zadowolenie z dotychczasowej kooperacji, co rokuje optymistycznie na 
dalszą współpracę. 
Warto dodać, że Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, darowizny otrzymane 
(przelewem na konto) 910 zł, wpłaty na cele statutowe 1 685 zł, przychody z odpłatnej 
działalności – krajowe 294 552, 85 zł i zagraniczne 64 414 zł 
 
W 2019 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, poniosła koszty działalności 
statutowej odpłatnej w wysokości 21 453,19 zł, koszty Zarządu wyniosły 17 108,21 zł. 
W 2019 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób do realizacji zadań organizacyjnych 
i statutowych. Wszelkie czynności na rzecz fundacji wykonywane były nieodpłatnie  
i nie wypłacano również żadnych wynagrodzeń. 
Będąc czynnym podatnikiem VAT, składała miesięczne deklaracje VAT-7, w formie 
elektronicznej, jak również wysyłała pliki JPK za 2018 i 2019 rok i podatek dochodowy CIT-8. 
Na dzień bilansowy Fundacja posiadała dwa konta bankowe w PKO BP (złotówki i Euro). 
Salda kont wyniosły odpowiednio 68 071,23 zł i 11 465,89 €.  
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BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2019 

Wiersz Wyszczególnienie 
Stan na dzień kończący 

rok bieżący 2019 rok poprzedni 2018 

  AKTYWA     

A Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

III Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

B Aktywa obrotowe         513 672,76 zł             111 534,39 zł  

I Zapasy         116 898,73 zł                 5 000,00 zł  

II Należności krótkoterminowe           12 300,00 zł             106 534,39 zł  

III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

      384 474,03 zł  0,00 zł 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 zł 0,00 zł 

 
Aktywa razem         513 672,76 zł             111 534,39 zł  

 
PASYWA     

A Fundusz własny         422 182,73 zł             100 166,42 zł  

I Fundusz statutowy             5 000,00 zł                 5 000,00 zł  

II Pozostałe fundusze 0,00 zł 0,00 zł 

III Zysk (strata) z lat ubiegłych           95 166,42 zł  0,00 zł 

IV Zysk (strata) netto         322 016,31 zł               95 166,42 zł 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania           91 490,03 zł               11 367,97 zł  

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

III Zobowiązania krótkoterminowe           91 490,03 zł               11 367,97 zł  

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

  Pasywa Razem         513 672,76 zł             111 534,39 zł  

 
Na przełomie 2019 – 2020, rezygnacja Prezesa Zarządu Fundacji, Pana Jarosława 
Andziaka, wymusiła zmiany dotyczące członków Zarządu. Podczas posiedzenia Zarządu 
Polskiego Związku Kajakowego, propozycję objęcia funkcji Prezesa Zarządu Polskiej 
Fundacji Rozwoju Kajakarstwa dostał ówczesny Dyrektor Biura PZKaj Pan Kajetan 
Broniewski. Ponadto, przedłużono umowy z bieżącymi Partnerami, takimi jak: CMT Polska, 
Duna Parque, czy PSA Retail Aleja Krakowska. Realizowano zobowiązania zawarte  
w podpisanej pod koniec 2018 roku umowie z Totalizatorem Sportowym, na potrzeby, której 
wykonano niezbędne materiały reklamowe (oklejenie samochodów, sprzęt sportowy, inne 
świadczenia w tym prezentacje dla partnerów, foldery, oferty sponsorskie), a także 
wykonano coroczne raporty medialne na potrzeby Partnerów. 
 
Ze względu na pandemię COVID-19, a także brak możliwości realizacji zapisów zawartych  
w umowie z Totalizatorem Sportowym, Polska Fundacja Rozwoju Kajakarstwa wraz  
z Prezesem PZKaj Panem Tadeuszem Wróblewskim, rozpoczęła negocjacje  
z Partnerem Strategicznym w celu wypracowania korzystnego dla obu stron rozwiązania. 
Obostrzenia sanitarne na początku 2020 roku uniemożliwiały PZKaj realizację 
zaplanowanego kalendarza wszelkich imprez kajakowych, w tym zawodów uwzględnionych 
w „kalendarzu LOTTO”. Dzięki zabiegom Pana Prezesa PZKaj Tadeusza Wróblewskiego 
oraz ówczesnego Prezesa Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa Pana Kajetana 
Broniewskiego, Polski Związek Kajakowy był jedynym Związkiem Sportowym, któremu udało 
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się zorganizować wszystkie imprezy rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Był to ważny 
argument w negocjacjach z Totalizatorem Sportowym, czego owocem był podpisany pod 
koniec 2020 roku aneks do umowy zezwalający na zmniejszenie liczby imprez w 2020 roku 
oraz wydłużenie czasu trwania umowy o 12 miesięcy, co finalnie wiązało się z większym 
wsparciem finansowym ze strony Głównego Partnera PZKaj, firmy Totalizator Sportowy. 
Łączna liczba imprez w kalendarzu LOTTO zamknęła się w ok. 40 imprezach, w tym 
wszystkie imprezy rangi Mistrzowskiej.  
 
W 2020 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, a Zarząd zatwierdził 
sprawozdanie finansowe za 2019 r. Darowizny otrzymane (przelewem na konto) 0 zł, wpłaty 
na cele statutowe 0 zł, przychody z odpłatnej działalności – krajowe 203 252,03 zł  
i zagraniczne 0 zł.  
 
W 2020 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, poniosła koszty działalności 
statutowej odpłatnej w wysokości 15 962,35 zł, koszty Zarządu wyniosły 14 201,25 zł, 
przekazano darowiznę na rzecz Polskiego Związku Kajakowego w wysokości 19 000 zł 
(operacja wykonana przelewem). 
 
Fundacja nie zatrudniała żadnych osób do realizacji zadań organizacyjnych  
i statutowych. Wszelkie czynności na rzecz fundacji wykonywane były nieodpłatnie. Nie 
wypłacano również żadnych wynagrodzeń. 
 
Będąc czynnym podatnikiem VAT, składała miesięczne deklaracje VAT-7, w formie 
elektronicznej jak również wysyłała pliki JPK za 2018 i 2019 rok i podatek dochodowy CIT-8. 
Na dzień bilansowy Fundacja posiadała dwa konta bankowe w PKO BP (złotówki i Euro). 
Salda kont wyniosły odpowiednio 307 202,25 zł i 51 845,13 zł (równowartość 11 451,92 €) 
na koncie walutowym oraz 2 406,15 zł na koncie VAT. 
 

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2020 

Wiersz Wyszczególnienie 
Stan na dzień kończący 

rok bieżący 2020 rok poprzedni 2019 

  AKTYWA     

A Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

III Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

B Aktywa obrotowe         648 994,85 zł             513 672,76 zł  

I Zapasy         361 453,53 zł             116 898,73 zł  

II Należności krótkoterminowe             1 217,29 zł               12 300,00 zł  

III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

        286 324,03 zł  384 474,03 zł 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 zł 0,00 zł 

 
Aktywa razem         648 994,85 zł             513 672,76 zł  

 
PASYWA     

A Fundusz własny         579 346,82 zł             422 182,73 zł  

I Fundusz statutowy             5 000,00 zł                 5 000,00 zł  

II Pozostałe fundusze 0,00 zł 0,00 zł 

III Zysk (strata) z lat ubiegłych         417 182,73 zł  95 166,42 zł 

IV Zysk (strata) netto         157 164,09 zł             322 016,31 zł  
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B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania           69 648,03 zł               91 490,03 zł  

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

III Zobowiązania krótkoterminowe           69 648,03 zł               91 490,03 zł  

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

  Pasywa Razem         648 994,85 zł             513 672,76 zł  

 
 
W kwietniu 2021 roku urzędujący Prezes Zarządu Fundacji Pan Kajetan Broniewski złożył 
rezygnacje z pełnienia funkcji. Zmiany personalne dotyczyły również Członków Zarządu.  
W miejsce Pana Władysława Zielińskiego w skład Członków Zawodów został powołany Pan 
Marcin Jakub Farecki, a Prezesem Zarządu został wybrany przez Fundatora Pan Wojciech 
Kudlik.   
 
Głównym zadaniem nowo powołanego Zarządu była realizacja trwającej umowy  
z Totalizatorem Sportowym oraz innymi Partnerami Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa,  
w tym przedłużenie umowy z CMT Polska.  
 
27 lipca 2021 r. złożono Raport częściowy z pierwszego półrocza, dotyczący świadczeń 
reklamowych zawartych w umowie z Totalizatorem Sportowym (bez uwzględnienia Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio), na potrzeby którego przygotowano Raport Medialny. Złożona 
dokumentacja została pozytywnie oceniona, co potwierdza zaufanie naszego Głównego 
Partnera do Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa, jak i do Polskiego Związku Kajakowego. 
Warto dodać, że za rok 2019, 2020 i połowę 2021 Totalizator Sportowy wypłacił 100 procent 
środków pieniężnych zapisanych w umowie z 2018 r.  
 
Najbliższym działaniem Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa będzie wpłata na cele 
statutowe PZKaj, która pokryje koszty nagród pieniężnych wypłaconych dla medalistów 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 oraz Trenera Kadry Narodowej Kajakarek Seniorek, Pana 
Tomasza Kryka. 
 

 

 

Opracowanie:  
Marcin Jakub Farecki 
Członek Zarządu  
Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Szanowni Delegaci… 

Przedstawiliśmy zbiorowy dokument, w którym na kilkudziesięciu stronach znajduje się 

historia dokonań i działań Polskiego Związku Kajakowego w kadencji 2016-21. Kadencji 

niespotykanej wcześniej w historii, charakteryzującej się  przedłużonym o blisko 10 miesięcy 

okresem prawnego działania Związku. 

 

Sprawozdanie jest dokumentem potwierdzającym osiągnięcie celów statutowych. Dowodzą 

tego zamieszczon  fakty. Zdajemy sobie również sprawę, że mogliśmy pominąć niektóre 

nazwiska lub wydarzenia. Jesteśmy gotowi na przyjęcie uzupełnień.  

Szanowni Delegaci, Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZKaj, to 

najważniejsze wydarzenia każdego polskiego związku sportowego. Charakteryzują się 

często gorącymi polemikami i dyskusjami. Liczymy również, że na warszawskim spotkaniu  

25 września nie zabraknie merytorycznych wystąpień delegatów nawiązujących do działań  

i wydarzeń w minionej kadencji.  

 

Zapewne delegaci poruszą sprawy sportowe i szkoleniowe, bo te są najistotniejsze  

w działalności stowarzyszenia. Warte przeanalizowania są zawirowania w szkoleniu kadr 

sportowych w przygotowaniach do przesuniętych Igrzysk w Tokio 2020. Obecni na sali 

trenerzy będą mogli złożyć nam wyjaśnienia. Delegaci zgromadzenia będą oczekiwali 

również na wystąpienia najlepszego obecnie w kajakarstwie, trenera Tomasza Kryka, 

niewątpliwego twórcę sukcesu olimpijskiego z Tokio. Liczymy na szczerą wypowiedź 

ukierunkowaną na elementy strategii przygotowań do Igrzysk w Paryżu w 2024 roku. 

 

Traktujmy udział w Zgromadzeniu, jako sposobność do zaprezentowania nowych projektów 

organizacyjnych i metodycznych. Dużym polem do popisu jest ciągle poruszana metodologia 

pracy szkoleniowej z młodzieżą. To bardzo ważny temat, szczególnie teraz kiedy prawie 

każda dyscyplina, jak i również kajakarstwo, napotyka na zmniejszającą się liczbę chętnej do 

treningu młodzieży. 

 

Zapewne Delegaci poruszą sprawę oceny występu na Igrzyskach w Tokio. To jest stały 

punkt każdego zgromadzenia poolimpijskiego. Wynik z Igrzysk sprintu, slalomu  

i parakajakarstwa ustawia kajaki wysoko pośród innych sportów na 4 następne lata.  

II-ga pozycja po lekkiej atletyce ułatwia Prezesowi i dyrektorowi sportowemu takiego 

związku, przebijać się przez drzwi urzędników ministerstwa. Również dyscypliny 

nieolimpijskie mają lżej. W mojej długoletniej działalności nie miałem takiej 

satysfakcjonującej sytuacji, że po przylocie z Igrzysk wicepremier i minister sportu Piotr 

Gliński przyjął prezesa wioślarzy Ryszarda Stadniuka i mnie, na prawie półtoragodzinną 

rozmowę o problemach i przyszłości polskiego sportu. Dla nas prezesów takie spotkanie, to 

swoista nagroda. Na pewno w tym 4-leciu sporty wodne, w tym kajakarstwo, będą miały 

szansę na łatwiejsze realizowanie  swoich priorytetów. Pomimo tego, nie należy ukrywać 

słabszych stron sportowego kajakarstwa, jest jeszcze wiele do zrobienia i poprawienia. 

Możemy to zrobić wspólnie, razem, odrzucając uprzedzenia, odsuwając spory, a tych 

jeszcze jest wiele. Jako dyscyplina mamy nadal potencjał ludzki, doświadczonych 

szkoleniowców, niezłe zaplecze medyczne i odnowy biologicznej. Wykorzystajmy to dla 

wzmocnienia pozycji kajakarstwa. 
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Walne Zgromadzenie wybierze również nowe władze na skróconą kadencję do 2024 roku. 

Rekomendujemy swoje doświadczenia i rozwiązania wskazując obszary naszej działalności, 

gdzie jeszcze można wiele poprawić. Szczególną troską należy objąć zawodników  

w trudnym okresie przechodzenia z wieku juniora do kategorii młodzieżowej. Tutaj polski 

sport i również kajakarstwo ponosi największe straty. Polecamy zaciśniecie relacji  

z pracownikami Departamentu Sportu Wyczynowego i Zespołu Metodyczno Szkoleniowego 

Instytutu Sportu. 

 

Wierzymy, że Walne Zgromadzenie w 2021 roku przejdzie do historii, jako zebranie twórcze  

i konstruktywne, dające nadzieję, że wypracowane wnioski i propozycje będą służyły naszej 

społeczności. 

 

Niniejszym dziękuję wszystkim pracownikom biura PZKaj za codzienny sumienny wkład 

pracy w organizację i logistykę przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i pozostałych imprez 

głównych. Dziękuję również wszystkim działaczom centralnym i klubowym za codzienne 

kontakty i wspieranie Zarządu w rozwiazywaniu trudnych często, problemów sportowych. 

 

Tadeusz Wróblewski 
Prezes Polskiego Związku Kajakowego 

 


