
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj, 17.12.2021 KRAKÓW 
 
17 grudnia 2021 r. w Krakowie odbyło się trzecie w kadencji 2021-2024 Zebranie Zarządu PZKaj.  
W zebraniu uczestniczyło 11 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Zebranie odbyło się w formie 
hybrydowej i prowadził je Prezes PZKaj G. Kotowicz. 
 
Prezes Kotowicz przedstawił informacje o zmianach kadrowych w biurze PZKaj: wypowiedzenia 
umów o pracę dostały 4 osoby, w wyniku ogłoszonego konkursu został wyłoniony dyrektor biura. 
Następnie Prezes poinformował, że zostały złożone dwa wnioski na dodatkowe środki  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, które w głównej mierze zostały przeznaczone na 
łódki dla kajakarstwa powszechnego i slalomu ekstremalnego, sport testery oraz wiosła dla kajak 
polo, sprintu i slalomu. W dalszej części wypowiedzi G. Kotowicz oznajmił, że dwukrotnie spotkał się  
z panią A. Krupką z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która przychyliła się do przedstawionych 
preliminarzy kosztów imprez centralnych a także obiecała wsparcie przy pozyskiwaniu przez PZKaj 
środków od sponsorów. Kolejno Prezes przedstawił informacje dotyczące działań okołosportowych, 
m.in. dotyczących spotkania z dyrektorem TVP3 Warszawa P. Gajewskim, na którym zostały podjęte 
rozmowy dotyczące nagrania 12 odcinków programu o tematyce kajakowej. Ustalenia dotyczące 
umowy odbędą się w II kwartale 2022 roku, cykl programów będzie nosił tytuł „Kajakiem przez 
Polskę” i będzie obejmował slalom kajakowy, kajak polo, freestyle kajakowy, SUP, sprint  
i kajakarstwo powszechne. G. Kotowicz nadmienił, że przeprowadził również rozmowy w sprawie 
sponsoringu z prezesami PKO, PGE, Polskiego Cukru, czy Totalizatora Sportowego, który po 
wstępnych ustaleniach zagwarantował kontynuację sponsoringu.  
Następnie Prezes poinformował o rozmowach z firmą medialną Honest, która zajęłaby się stroną 
marketingową PZKaj tworząc materiały na stronę, krótkie filmiki ze zgrupowań oraz dystrybuując 
materiały do dziennikarzy. Kolejno Prezes przedstawił informacje o kontynuacji współpracy  
z dotychczasowymi partnerami, między innymi ośrodkiem Kolna z Krakowa.  
 
Główna księgowa I. Gajewska przedstawiła aktualną sytuację Związku. Poinformowała, że na 16 
podpisanych umów z ministerstwem, 10 zostało już rozliczonych w całości. Dodała, że  
w ciągu roku na działalność statutową PZKaj wpłynęła kwota 920 tys. zł, z czego 315 tys. zł to koszty 
związane z pokryciem zakupów w postaci sprzętu sportowego i medali. Informacje o aktualnej 
sytuacji Związku zostały przyjęte 
 

W bieżących sprawach sportowych: 
- zatwierdzono kalendarze imprez sportowych na rok 2022; 
- przedstawiono sztaby szkoleniowe w sprincie i slalomie kajakowym; 
- zatwierdzono wysokości stawek ryczałtów sędziowskich na zawody rangi Mistrzostw Polski i regat 

centralnych według stawek ministerialnych ustalanych przy organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w danym roku; 

- zatwierdzono nominacje sędziów na regaty międzynarodowe; 
- zatwierdzono nadanie klas związkowych sędziom: I. Budzińskiemu, K. Klimkowi i A. Mielnikowi; 
- uchylono uchwałę 07/01/2019 z 04.01.2019 dotyczącą zatwierdzenia stawek osób 

współpracujących wynagradzanych akcyjnie i zatwierdzono obowiązywania stawek zgodnie  
z aktualnie ogłoszonym programem Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

- podjęto decyzję o zatrudnieniu Prezesa G. Kotowicza na umowę o pracę na czas pełnienia funkcji 
Prezesa PZKaj ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym pełnienie funkcji ustanie oraz  
o wystąpieniu z prośbą do Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa o przekazanie środków na konto 
PZKaj z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezesa PZKaj wraz z pochodnymi; 

- wykreślono na własny wniosek ze struktur PZKaj Stowarzyszenia sUpOne z Utraty i UKS „DWÓJKI” 
Kórnik. 

 
W sprawach różnych: 
- zatwierdzono nowy schemat organizacyjny biura, który zakłada likwidację stanowiska dyrektora 

sportowego; 
- Sekretarz Generalna J. Rzepka zarekomendowała kandydaturę R. Banasik-Zarańskiej do komisji 

technicznej ECA w parakajakarstwie, w związku z rezygnacją przewodniczącej tejże komisji; 
- przedstawiono wniosek z Dolnośląskiego Związku Kajakowego o nadanie tytułu Prezesa 

Honorowego PZKaj panu T. Wróblewskiemu;  



- zatwierdzono wystawianie zaświadczeń przez T. Kosiaka o posiadaniu licencji zawodniczych do 
momentu wdrożenia elektronicznego systemu licencji; 

- zatwierdzono zmiany w „Regulaminie Zarządu Polskiego Związku Kajakowego”. 
 
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


