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Protokół 

z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

Członków Polskiego Związku Kajakowego 

w Wałczu, w dniu 23 kwietnia 2022 r. 

 

Punkt 1 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

O godzinie 20:30 prezes Zarządu Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Ko-

towicz otworzył obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj. 

Obrady rozpoczęły się w drugim terminie. 

 

Na wstępie prezes powitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości  

i wspomnieniami pożegnał osoby obecne do niedawna w środowisku trenerów, zawod-

ników, sędziów i działaczy, tj.: Waldemara Rutkowskiego, Ryszarda Walczaka, An-

drzeja Merenę, Joao Tomasini Schwertnera, Zygmunta Mizgalskiego „Zygę”, Rajmun-

da Skrzypińskiego, Adama Barskiego, Aleksandra Dobę, Kazimierza Janusza, Alojzego 

Gackiego, Piotra Pawłowskiego, Aleksandra Barana, Krzysztofa Krawczyka, Issę Fare-

sa, Stanisława Ślęzaka, Stefana Jesionowskiego, Kazimierza Gałczyńskiego, Marka 

Truszkowskiego, Stefana Kapłaniaka „Cenka”, Ryszarda Wiesnera, dr. hab. Tadeusza 

Rynkiewicza, prof. nadzw., Jacka Kasprzyckiego, Bronisława Jabłońskiego i Danielę 

Strzygę. 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych. 

W dalszej części obrad prezes Kotowicz zaproponował wybór przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Punkt 2 

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad. 

Na funkcję Przewodniczącego prezes Zarządu zarekomendował pana Bogusława 

Popielę. W związku z brakiem innych zgłoszeń, propozycję poddano pod głosowanie. 

Delegaci Walnego Zgromadzenia zatwierdzili kandydaturę jednomyślnie. 

Następnie prezes Związku zaproponował skład Prezydium z następujących osób: 

Jolanta Rzepka – wiceprzewodnicząca, Kajetan Broniewski – sekretarz. Wobec braku 

zgłoszeń z sali, przegłosowano skład Prezydium, którego wybór został zatwierdzony 

przez delegatów jednogłośnie.  

 

Prezydium ukonstytuowało się w składzie: 

- Bogusław Popiela – przewodniczący WZSS PZKaj 

- Jolanta Rzepka – wiceprzewodnicząca WZSS PZKaj 

- Kajetan Broniewski – sekretarz WZSS PZKaj 
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Prezes Grzegorz Kotowicz poprosił przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego o poprowadzenie dalszej części posiedzenia. 

Bogusław Popiela podziękował zebranym za obdarzenie go mandatem zaufania 

oraz zadeklarował rzetelne i sprawne poprowadzenie spotkania zgodnie z obowiązują-

cym Statutem PZKaj. Następnie zaproponował rozpatrzenie przyjęcia porządku oraz 

regulaminu obrad. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

Przewodniczący Popiela poinformował zebranych, że propozycja porządku obrad 

wraz z projektem regulaminu została przesłana do wszystkich członków PZKaj.  

Projekt regulaminu oraz projekt porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. 

Członkowie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego 

Związku Kajakowego zatwierdzili jednogłośnie projekt regulaminu i projekt po-

rządku obrad w następującym brzmieniu: 

  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

4. Wybór Komisji: 

- Mandatowo-Skrutacyjnej, 

- Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za rok 2021.  

6. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Kajakowego za rok 2021.  

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z działalności PZKaj za rok 2021. 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZKaj za 

rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZKaj 

za rok 2021. 

12. Podjęcie uchwał o nadanie tytułu Prezesa Honorowego PZKaj i Członków Ho-

norowych PZKaj. 

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

14. Podsumowanie obrad. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Punkt 4 

Wybór Komisji. 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Bogusław Popiela zaproponował 

wybór dwóch komisji: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wnio-

sków. 

Do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zarekomendował kandydatury: pana 
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Janusza Milewskiego, pana Zbigniewa Świderskiego oraz pana Bartłomieja Żaczka.  

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

W związku z brakiem zgłoszeń z sali, przewodniczący przystąpił do głosowania  

w sprawie zatwierdzenia składu komisji.  

Członkowie Walnego Zgromadzenia poparli kandydatury jednogłośnie. 

 

Po wyłonieniu składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przewodniczący zapro-

ponował wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków w osobach: pani Renaty Kle-

kotko, pana Waldemara Gapysa oraz pana Marka Stannego. 

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 

Z uwagi na brak innych zgłoszeń przewodniczący zarządził głosowanie.  

Skład komisji zaakceptowano jednogłośnie.  

 

Komisje przystąpiły do pracy. 

Po wyborze komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj 

przewodniczący Bogusław Popiela przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad. 

Punkt 5 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego za rok 2021. 

W tym punkcie przewodniczący Bogusław Popiela przekazał głos prezesowi Pol-

skiego Związku Kajakowego. 

Prezes Grzegorz Kotowicz przypomniał, że 25 września 2021 roku odbyło się 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym delegaci wybrali nowe 

władze Związku w osobach: Grzegorza Kotowicza, Uty Kühn, Jolanty Rzepki, Bogu-

sława Popieli, Adama Seroczyńskiego, Piotra Szczeszka, Dariusza Białkowskiego, Jó-

zefa Niecia, Pawła Skowrońskiego, Jakuba Sitkowskiego i Jacka Sztuby. Dodał, że po-

przedni Zarząd w składzie: Tadeusz Wróblewski, Uta Kühn, Bogusław Popiela, Tomasz 

Kosiak, Jacek Sztuba, Wiesław Rakowski, Zbigniew Kudlik, Leszek Nowacki, Zdzi-

sław Szubski, Janusz Milewski oraz Waldemar Rogulski działał blisko 5 lat ze względu 

na stan epidemii, który uniemożliwiał przeprowadzenie wyborów wcześniej. Następnie 

prezes nadmienił, że posiedzenia Zarządu w roku 2021 odbyły się 7 razy a wzięli  

w nich udział m.in.: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Duma, główna księ-

gowa Irena Gajewska, dyrektor biura Kajetan Broniewski, dyrektor sportowy Wojciech 

Kudlik, przewodnicząca Kolegium Sędziów Jolanta Rzepka, przewodniczący Rady 

Trenerów Zbigniew Świderski, czy prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ire-

neusz Pracharczyk. Prezes wspomniał, że na posiedzeniach Zarządu zostało podjętych 

55 uchwał, a poza tym zostały podjęte również 52 uchwały elektroniczne. Prezes Koto-

wicz podkreślił, że Polski Związek Kajakowy jest drugi po Polskim Związku Lekkiej 

Atletyki, pod względem dofinansowania i jedynym, którego zawodnicy od igrzysk  

w Seulu w roku 1988 z każdych kolejnych igrzysk olimpijskich przywożą medale.  

Kontynuując omawianie sprawozdania z działalności PZKaj, Grzegorz Kotowicz 

dodał, że w głównych międzynarodowych imprezach sezonu zawodnicy zdobyli 47 

medali (8 złotych, 20 srebrnych i 19 brązowych), w tym 2 najważniejsze podczas 
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Igrzysk Olimpijskich w Tokio (1 złoty w K2 500 m i 1 brązowy w K4 500 m), które 

zdobyły zawodniczki trenera Tomasza Kryka. Następnie prezes oznajmił, że wszystkie 

zaplanowane akcje szkoleniowe zostały w pełni zrealizowane, a na koniec 2021 roku 

Związkowi udało się jeszcze pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki około 600 tys. 

zł dodatkowych środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Prezes Koto-

wicz poinformował delegatów, że nowy Zarząd dokonał zmian w strukturze szkolenio-

wej sprintu i slalomu, a także zostały dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej 

biura poprzez likwidację 3 etatów.  

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował prezesowi za zreferowanie sprawoz-

dania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, przypominając jedno-

cześnie uczestnikom zgromadzenia, że wszelkie wnioski do Komisji Uchwał i Wnio-

sków należy przedkładać w formie pisemnej. 

 

Punkt 6 

Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Kajakowego za rok 2021 r. 

W zastępstwie za główną księgową sprawozdanie finansowe Polskiego Związku 

Kajakowego przedstawił prezes Grzegorz Kotowicz przypominając na wstępie, że co-

roczne Walne Zgromadzenie Członków PZKaj zatwierdza zbadane uprzednio przez 

biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe, co wymuszają na Związku zapisy ustawy  

o rachunkowości oraz ustawy o sporcie. Prezes poinformował zgromadzonych, że  

w opinii biegłego rewidenta Związek posiada płynność finansową i nie istnieją okolicz-

ności, które by wskazywały na zagrożenie kontynuacji dalszej działalności. W swoim 

raporcie biegły rewident uznał, że sporządzone sprawozdanie finansowe przedstawia 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Polskiego Związku Kajakowe-

go. Przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zgodnie  

z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości. Wynik finansowy za 2021 rok w ra-

chunku zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 8.611,63 zł. Na działalność statu-

tową Związku wpłynęły środki w wysokości 929.535,17 zł, z których zostały pokryte 

koszty działalności statutowej w wysokości 935.457,05 zł, w tym kwota 676.173,00 zł 

stanowiąca 5% wkładu własnego do umów podpisanych z Ministerstwem Sportu i Tu-

rystyki.  

W dalszej części wypowiedzi prezes przedstawił zgromadzonym krótką analizę 

roku 2021 informując, że zostało podpisanych 16 umów z Ministerstwem Sportu i Tu-

rystyki na łączną kwotę ponad 21 mln zł. Na ostatni dzień bilansowy 2021 roku na ra-

chunku bankowym PZKaj pozostały środki w wysokości 128.761,93 zł. 

Na zakończenie Grzegorz Kotowicz dodał, że złożone rozliczenia z powierzonych 

zadań publicznych za 2021 rok zostały w całości przyjęte przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, a Związek zrea-

lizował w całości wszystkie powierzone zadania publiczne.  

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował prezesowi za przedstawienie spra-

wozdania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Punkt 7 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił sekretarz komisji Lesław Duma, 

który poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym 

składała się z 3 osób: Lesław Duma – przewodniczący, Ryszard Oborski – 

wiceprzewodniczący i Jolanta Kwinta – sekretarz. Podczas Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo - Wyborczego  Członków  PZKaj w dniu 25 września 2021 r. wybrano 

Komisję Rewizyjną ponownie w tym samym składzie. 29 września 2021 r. Komisja 

Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Jolanta Kwinta – przewodnicząca, Ryszard 

Oborski – wiceprzewodniczący i Lesław Duma – sekretarz. Komisja  sprawowała 

nadzór nad całokształtem działalności prac Polskiego Związku Kajakowego, dokonała 

kontroli i oceniła działalność Zarządu PZKaj. W wyniku powyższych czynności 

Komisja stwierdza: 

- księgowość Polskiego Związku Kajakowego prowadzona jest zgodnie z przepisami 

obowiązującej Ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. Sprawozdania finansowe 2021 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz 

sytuacji majątkowej i finansowej Związku. Do sprawozdania finansowego Komisja 

Rewizyjna nie wnosi uwag; 

- Komisja Rewizyjna dokonała wyboru niezależnego podmiotu uprawnionego do 

badania i oceny Sprawozdania Finansowego PZKaj. W 2021 raporty dotyczące 

sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku działalności PZKaj. opracowywało 

Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o; 

- Zarząd realizuje działalność zgodnie ze statutem. Wszystkie posiedzenia Zarządu były 

protokołowane i odbywały się co najmniej  raz na kwartał. Łącznie w 2021 roku 

odbyło się 7 posiedzeń, podczas których podjęto 55 uchwał oraz 52 uchwały w formie 

elektronicznej; 

- działalność Zarządu PZKaj prowadzona była zgodnie z Kodeksem Dobrego 

Zarządzania Polskich Związków Sportowych; 

- realizacja zadań publicznych dofinansowanych przez MSiT prowadzona była  

z należytą starannością zarówno pod względem organizacyjnym oraz 

sprawozdawczym; 

- dokumentacja biurowa prowadzona jest w siedzibie PZKaj w sposób prawidłowy.   

W szczególności dotyczy realizowanych przez Zarząd zadań publicznych,  

korespondencji zewnętrznej i działalności statutowej; 

- Komisja Rewizyjna zaleca nawiązywanie ścisłej współpracy z klubami zrzeszonymi  

w PZKaj w zakresie wsparcia pozyskiwania środków publicznych na  szkolenie 

sportowe u podstaw; 

- na dzień 31.12.2021 roku  PZKaj zrzeszał 156 klubów. 

Na zakończenie sekretarz Komisji Rewizyjnej stwierdził, że sprawozdanie finan-

sowe zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta jest zgodne co do formy i treści  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Polskiego Związku Kajakowego.   
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Punkt 8 

Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z działalności PZKaj za rok 2021. 

Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zgromadzenia poinfor-

mował zebranych, że w tym punkcie porządku obrad można podjąć dyskusję na temat 

przedstawionych sprawozdań przez prezesa i zachęcał zgromadzonych do zabierania 

głosu.  

Głos zabrał Lesław Duma delegat KS ENERGETYK Gryfino, który poinformo-

wał o trudnej sytuacji klubów w związku z pandemią oraz pomocą Ukrainie w związku 

z odbywającymi się na jej terenie działaniami wojennymi i złożył wniosek do Zarządu  

o negocjacje stawek w COS-ach w okresie organizacji konsultacji szkoleniowej i obo-

zów dla klubów sportowych, ponieważ ośrodek dość znacznie podniósł kwoty za pobyt 

zawodników. Wniosek został przekazany Komisji Uchwał i Wniosków. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami 

przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad. 

 

Punkt 9 

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przewodniczącego Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej o stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

Członków PZKaj. 

Głos zabrał przewodniczący komisji Janusz Milewski, który podał informację  

o ukonstytuowaniu się komisji oraz odczytał protokół z prac komisji.  

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: 

- Janusz Milewski – przewodniczący KM-S PZKaj. 

- Zbigniew Świderski – sekretarz KM-S PZKaj. 

- Bartłomiej Żaczek – członek KM-S PZKaj. 

 

Na podstawie listy obecności Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że na 

156 członków zwyczajnych  PZKaj w zgromadzeniu uczestniczy 30 delegatów,  

co stanowi 19,23 % ogólnej liczby uprawnionych przedstawicieli. Wydanych zostało 

55 mandatów. W związku z powyższym komisja potwierdziła, że Walne Zgromadze-

nie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego w dniu 23 kwietnia 

2022 r. jest prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w II termi-

nie.  

Po stwierdzeniu prawomocności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmo-

wania wiążących uchwał, przewodniczący zaproponował realizację kolejnego punktu 

porządku obrad. 
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Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZKaj za 

rok 2021. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 01/2022  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZKaj za rok 2021 i zarządził gło-

sowanie. 

 

Uchwała nr 01/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdze-

nia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kajakowego za 2021 rok. 

- za – 53 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 0 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZKaj za 

rok 2021. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 02/2022  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZKaj za rok 2021 i zarządził 

głosowanie. 

 

Uchwała nr 02/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdze-

nia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Związku Kajakowego za rok 

2021. 

 

- za – 53 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 0 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 12 

Podjęcie uchwał o nadanie tytułu Prezesa Honorowego PZKaj i Członków 

Honorowych PZKaj 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogusław Popiela przedstawił rekomen-

dację Zarządu do nadania tytułu Prezesa Honorowego PZKaj panu Tadeuszowi Wrób-

lewskiemu oraz osób do nadania tytułów Członków Honorowych PZKaj, a następnie 

zarządził głosowanie. 

 

Uchwała nr 03/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytu-

łów Członków Honorowych Polskiego Związku Kajakowego za wieloletnią działal-
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ność na rzecz rozwoju kajakarstwa, osobom: 

1. Januaremu Piaseckiemu 

2. Andrzejowi Siemionowi. 

 

Uchwała została przyjęta przez aklamację. 

 

Uchwała nr 04/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania po-

śmiertnie tytułu Członka Honorowego Polskiego Związku Kajakowego za wielo-

letnią działalność na rzecz rozwoju kajakarstwa Elżbiecie Jaworskiej. 

 

Uchwała została przyjęta przez aklamację. 

 

Uchwała nr 05/2022 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

Polskiego Związku Kajakowego z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytu-

łu Prezesa Honorowego Polskiego Związku Kajakowego za wieloletnią działalność 

na rzecz rozwoju kajakarstwa Tadeuszowi Wróblewskiemu. 

 

Uchwała została przyjęta przez aklamację. 

 

Po zakończonym głosowaniu przewodniczący Popiela poprosił prezesa Grzegorza 

Kotowicza, wiceprezesa Adama Seroczyńskiego i dyrektora biura Kajetana Broniew-

skiego o wręczenie tytułu Prezesa Honorowego panu Tadeuszowi Wróblewskiemu oraz 

obecnemu na sali panu Januaremu Piaseckiemu tytuł Członka Honorowego, w imieniu 

rodziny zmarłej Elżbiety Jaworskiej tytuł odebrała wiceprezes Uta Kühn. 

Prezes Tadeusz Wróblewski podziękował za uhonorowanie i w skrócie przedsta-

wił swoją historię dotyczącą uprawiania kajakarstwa zarówno wyczynowo, jak i we 

władzach PZKaj. Dodał, że nadal będzie działał na rzecz wzmacniania kajakarstwa  

i zobowiązał się do dalszej pomocy w środowisku oraz Zarządowi z wykorzystywaniem 

posiadanych powiązań. 

Następnie zabrał głos uhonorowany tytułem Członka Honorowego PZKaj pan Ja-

nuary Piasecki, który podziękował za wyróżnienie oraz przedstawił swoją historię  

z technologią, za pomocą której działał w środowisku sędziowskim, a także pokrótce 

opowiedział o przygodzie z kajakarstwem. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że nadal 

służy pomocą środowisku sędziowskiemu. 

W dalszej części zgromadzenia przewodniczący Bogusław Popiela poprosił pre-

zesa Kotowicza i wiceprezesa Seroczyńskiego o wręczenie Złotej Odznaki Zasłużonego 

dla Sportu nadanej przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka dla: Tomasza 

Kosiaka, Januarego Piaseckiego oraz Ryszarda Jękota, w imieniu którego wyróżnienie 

odebrała i przekaże rodzinie Daria Imianowska. Wyróżnieni podziękowali za uznanie,  

a przewodniczący Popiela w imieniu Zarządu podziękował uhonorowanym za długolet-

nią współpracę na rzecz rozwoju kajakarstwa.  

Kolejno zostały wręczone Złote Medale Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpij-

skiego nadane przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego 
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dla: Tomasza Kosiaka, Januarego Piaseckiego, Daniela Jędraszko i Marty Walczykie-

wicz, w imieniu której medal odebrała wiceprezes Uta Kühn oraz medal 100. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, który został nadany przez ówcze-

sną Minister Sportu panią Danutę Dmowską-Andrzejuk i wręczony prezesowi Tadeu-

szowi Wróblewskiemu. Odznaczeni w krótkich słowach podziękowali za nadane wy-

różnienia. Następnie przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad.  

 

Punkt 13 

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie poszczególnych wniosków, które można by pod-

dać pod głosowanie. 

Głos zabrała przewodnicząca komisji Renata Klekotko, która podała informację  

o ukonstytuowaniu się komisji oraz odczytała protokół z prac komisji.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: 

- Renata Klekotko – przewodnicząca KUiW PZKaj 

- Marek Stanny – sekretarz KUiW PZKaj 

- Waldemar Gapys – członek KUiW PZKaj 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, poinformowała, że do komisji nie 

wpłynęły żadne formalne wnioski, które podlegałyby głosowaniu podczas Zgromadze-

nia i przekazała wniosek Lesława Dumy, który przedstawił go wcześniej, do rozpatrze-

nia przez Zarząd. Wobec braku innych wniosków przewodniczący przeszedł do realiza-

cji kolejnego punktu obrad. 

 

Punkt 14 

Podsumowanie obrad. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazał głos prezesowi PZKaj, który 

podziękował delegatom za przyjęcie uchwał dotyczących sprawozdań PZKaj za rok 

2021, pogratulował Prezesowi Honorowemu oraz nowym Członkom Honorowym na-

dania tytułów i jednocześnie zaprosił do dalszej aktywnej działalności na rzecz polskie-

go kajakarstwa, a także reprezentowania Polskiego Związku Kajakowego na zewnątrz.  

W odpowiedzi na złożony wniosek przez delegata Dumę prezes Kotowicz poin-

formował, że z ośrodkami COS ceny pobytu dla klubów i kadrowiczów są cały czas 

negocjowane, jednakże negocjacje nie są łatwe ze względu na pandemię i działania wo-

jenne w Ukrainie.  

W uzupełnieniu swojej wypowiedzi prezes PZKaj poinformował zgromadzonych, 

że została podjęta uchwała i zatwierdzony regulamin dotyczący zasad przekazywania 

oraz użyczania sprzętu sportowego członkom PZKaj, a także zostały zatwierdzone Za-

sady kwalifikacji do Kadry Narodowej.  

Na koniec prezes Kotowicz poinformował delegatów, że prowadzone są rozmowy 

ze spółkami Skarbu Państwa dotyczące sponsoringu i porównał statystyki dotyczące 
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pozyskania środków przez Zarząd poprzedniej kadencji z dotychczasowymi działaniami 

nowych władz PZKaj. Nadmienił, że przez blisko 5-letnią minioną kadencję, na konto 

Polskiej Fundacji Kajakarstwa wpłynęła kwota około 900 tys. zł (w tym środki pozy-

skane od sponsora - Totalizatora Sportowego), a przez blisko rok działalności nowy 

Zarząd pozyskał kwotę ponad 400 tys. zł.  

 

Punkt 15 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego podziękował zebra-

nym za przybycie. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Walne Zgromadzenie 

Polskiego Związku Kajakowego o godzinie 22.30.  

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Członków PZKaj 

Bogusław Popiela 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia  

Sprawozdawczego Członków PZKaj 

   Kajetan Broniewski 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Agata Sosińska 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiego 

Związku Kajakowego. 

3. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

4. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 


