
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 20.06.2018 WARSZAWA 
 
20 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się siódme w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu PZKaj.  
W zebraniu uczestniczyło 7 Członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj. 
T.Wróblewski. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (07.03.2018 r.) oraz 
protokołu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego (28.04.2018 r.) przystąpiono do 
realizacji porządku obrad. 
 
Na początku głos zabrał T.Wróblewski, który przedstawił zebranym 3 wnioski z Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego: 
1. Wniosek W.Bigiela, Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej, delegata SKTK NEPTUN Żory, 

dotyczący prośby o zamówienie nowych bander z logo PZKaj. do klubów. Wniosek został 
przyjęty.  

2. Wniosek P.Szymali, delegata KKS Sieradz, dotyczący zwiększenia liczby wyścigów finałowych 
podczas konsultacji szkoleniowych juniorów z 3 do 5. Wniosek został poparty jednogłośnie  
z uwzględnieniem możliwości programowych rozgrywanych zawodów.  

3. Wniosek T.Krawca, delegata Rzeszowskiego Klubu Kajakowego, dotyczący wsparcia trenerów  
i instruktorów poprzez organizację seminariów i wyjazdów na zawody rangi mistrzowskiej  
w ramach dokształcania merytorycznego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie z zaznaczeniem, 
że wyjazdy trenerów i instruktorów będą realizowane w ramach możliwości organizacyjnych  
i finansowych.  

 
Następnie głos zabrała główna księgowa I.Gajewska, która przedstawiła aktualną sytuację finansową 
Związku oraz dokonała analizy wykonania budżetu za 5 miesięcy. Zwróciła uwagę na nową pozycję  
w budżecie: „Odsetki bankowe i inne wpłaty (opłaty startowe)”, która pojawiła się po raz pierwszy  
i pozwoli na powiększenie środków własnych niezbędnych do wykazania przy pozyskiwaniu środków 
z dotacji MSiT. Główna księgowa poinformowała również, że w planach jest złożenie jeszcze jednego 
wniosku na środki okołobudżetowe, do którego również niezbędne będzie wykazanie wkładu 
własnego. I.Gajewska zaproponowała, żeby w ramach wkładu własnego do nowej umowy, sporządzić 
umowę o wolontariat dla wiceprezesa T.Kosiaka i W.Bireckiego.  
 
W dalszej części zebrania Prezes T.Wróblewski poinformował, że PZKaj. zobowiązał się do organizacji 
Turnieju Nadziei Olimpijskich we wrześniu w Poznaniu ze względu na rezygnację z organizacji 
zawodów przez federację słowacką. Prezes powiadomił również, że w najbliższych dniach odbędzie 
się trzecie spotkanie z Totalizatorem Sportowym w sprawie warunków podpisania umowy 
partnerskiej. Poinformował, że warunki umowy będą zbliżone do tych, które obowiązywały Polską 
Fundację Kajakową, a umowa będzie podpisana z Polską Fundacją Rozwoju Kajakarstwa. Zostały 
poczynione starania o to, żeby fundacja była organizacją pożytku publicznego. Prowadzone są 
również rozmowy z Toyotą, która byłaby partnerem PZKaj. i użyczyłaby bezpłatnie 3 auta na 3 lata. 
J.Andziak prowadzi rozmowy z firmą MCC, która po przystępnej cenie dostarczałaby medale na 
imprezy organizowane przez PZKaj.  
 
W części dotyczącej projektu spraw sportowo-szkoleniowych został omówiony udział zawodników w:  
a) ME w slalomie kajakowym w Pradze – występy poniżej oczekiwań, 1 srebrny medal w konkurencji 
nieolimpijskiej zespołowej K1M,   
b) ME w sprincie kajakowym i parakajakarstwie w Belgradzie – 10 medali: 3 w konkurencjach 
olimpijskich, 4 w konkurencjach nieolimpijskich i 3 w parakajakarstwie.  
Informacje zostały przyjęte. 
 
Prezes T.Wróblewski powiadomił zebranych, że po podczas spotkania z kierownictwem ECA  
w Belgradzie, Polsce oficjalnie przyznano organizację Mistrzostw Europy w parakajakarstwie w roku 
2019. Jest to rok, w którym nie są organizowane Mistrzostwa Europy ze względu na odbywające się 
Igrzyska Europejskie, w których nie występuje konkurencja parakajakarstwa. ME w parakajakarstwie 
będą zorganizowane w 2019 r przy okazji organizacji Pucharu Świata pod koniec maja w Poznaniu.  



 
Następnie dyrektor sportowy omówił składy osobowe na: MŚ jun&U23 w slalomie kajakowym 
(Ivrea/Włochy, 17-22.07.2018 r) i ME jun&U23 w sprincie kajakowym (Auronzo/Włochy,  
29.06-01.07.2018 r). 
Składy na MŚ w kajak polo (Welland/Kanada, 01-05.08.2018 r) omówił członek Zarządu J.Sztuba, 
który przedstawił również wniosek trenerów kadry, dotyczący wyznaczenia kierownika ekipy  
w osobie P.Książka.  
Koordynator parakajakarstwa M.Jakobsche przedstawił propozycję składów na MŚ  
w parakajakarstwie (Monemor-O-Velho/Portugalia, 22-26.08.2018 r). 
Wszystkie propozycje składów zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Kolejny punkt dotyczył powołania zespołu do spraw opracowania programu szkolenia w Szkołach 
Mistrzostwa Sportowego. Dyrektor Sportowy poinformował zebranych, że Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej nałożyło na polskie związki sportowe obowiązek przygotowania wieloletnich 
programów szkoleniowych dla szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. Programy muszą 
być zatwierdzone przez Ministra Sportu i dopiero na ich podstawie może być prowadzone szkolenie 
sportowe w placówkach. Dyrektor Sportowy wraz z Prezesem zaproponowali, żeby taki wieloletni 
ramowy program dla SMS w kajakarstwie został opracowany do końca sierpnia przez  
prof. T.Rynkiewicza i dr. M.Rynkiewicza we współpracy z wiceprezesem W.Rogulskim. Skład zespołu 
do opracowania ramowego wieloletniego programu dla SMS został przyjęty jednogłośnie. 
 
W dalszej części zebrania pełnomocnik Zarządu J.Andziak przedstawił zapowiedzi, dotyczące:  
24. OOM/MPJM/MPJ w sprincie kajakowym w Poznaniu (09-12.08.2018 r) i 24. OOM/MPJ w slalomie 
kajakowym w Leśnej (01-03.08.2018 r). Po wprowadzeniu korekty opłat startowych w wysokości 
jednokrotności diety oraz zapisu dotyczącego obowiązku przedłożenia na odprawie technicznej listy 
zbiorczej, zapowiedzi zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Następnie Prezes T.Wróblewski przedstawił wniosek KS ADMIRA Gorzów, dotyczący zmiany daty 
XXXII MMP w maratonie kajakowym. Zmiana terminu spowodowana jest organizacją  
w dniach 14-16.09 Turnieju Nadziei Olimpijskich w Poznaniu. Nowy termin MMP  
w maratonie to 28-30.09 br. Informacja została przyjęta i nowy termin zawodów zaakceptowany 
przez Zarząd.  
 
Na zakończenie omawiania spraw sportowo-szkoleniowych jednogłośnie zatwierdzono kalendarz 
imprez we freestyle’u kajakowym na rok 2018.  
  
Kolejny punkt dotyczył stanowiska PZKaj. odnośnie członkostwa w Polskim Komitecie Sportów 
Nieolimpijskich. Prezes poinformował zebranych, że na chwilę obecną PZKaj. ma status obserwatora. 
Opłata dotycząca przynależności do Komitetu wynosi 3 tys. zł i coroczne członkostwo jest dość 
kosztowne. Stanowisko obserwatora pozwala na śledzenie ruchów sportów nieolimpijskich na arenie 
międzynarodowej. 
 
W sprawach różnych omówiono: 
- wdrażanie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w PZKaj.  
Inspektor Ochrony Danych p. Ewelina Fiks przedstawiła w skrócie zapisy „Polityki bezpieczeństwa 
danych osobowych w PZKaj.” i poinformowała, że są zbierane dane od wszystkich komisji PZKaj., 
Zarządu, klubów i kontrahentów PZKaj., które pozwolą na ustalenie w jaki sposób, od kogo, jakie 
dane są pobierane i jak są przechowywane. Kancelaria prawna stworzyła dla PZKaj. klauzule 
informacyjne, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wszelkie 
umowy o powierzeniu danych, które pozwolą na ich odpowiednie pozyskanie i zabezpieczenie. 
Inspektor poinformowała, że tworzenie dokumentacji i rejestrów danych do nowych przepisów jest 
czasochłonne, ale stopniowo wdrażane. Zarząd przyjął informacje.  
 



Podsumowując posiedzenie Zarządu, Prezes T.Wróblewski poinformował zebranych, że udało się 
pozyskać czas antenowy między wejściami w Studiu Mundialowym w TVP SPORT z materiałami 
dotyczącymi rozgrywanego w tym czasie Pucharu Świata w slalomie kajakowym w Krakowie. 
Zaplanowane jest kilka wejść antenowych z toru podczas sobotnich i niedzielnych startów 
slalomistów.  
 
 
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


