
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj, 23.10.2021 WAŁCZ 
 
23 października 2021 r. w Wałczu odbyło się drugie w kadencji 2021-2024 Zebranie Zarządu PZKaj.  
W zebraniu uczestniczyło 8 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj 
G. Kotowicz. 
 
Główna księgowa przedstawiła aktualną sytuację finansową Związku i poinformowała, że  zrezygnuje 
z wykazania kosztów wolontariatu członków Zarządu, które były wykazywane jako wkład własny do 
umów dotacyjnych, co wynika z faktu, że z rachunku bankowego została już wydatkowana 
odpowiednia kwota wymaganego wkładu własnego do zawartych umów. Informacje o aktualnej 
sytuacji Związku zostały przyjęte. 
 

W bieżących sprawach sportowych dyrektor sportowy W. Kudlik oraz trenerka K. Nowacka, 
przedstawili informacje dotyczące przebiegu MES&U21 w kajak polo, które odbyły się w dniach  
04-10.10 we Włoszech. Następnie wiceprezes U. Kühn przedstawiła informacje dotyczące ME we 
freestyle’u kajakowym, które odbyły się we Francji w dniach 06-09.10.2021 r., z których Z. Tuła 
przywiozła srebrny medal. Informacje zostały przyjęte. 
Kolejno członek Zarządu J. Sitkowski zaproponował powołanie Komitetu Organizacyjnego MŚ w SUP, 
które zostały przyznane Polsce i zostaną rozegrane w Gdyni w 2022 roku. Poinformował zebranych, 
że komitet stworzą osoby, które mają doświadczenie przy przygotowywaniu imprez w sprincie 
kajakowym, co znacznie ułatwi pracę od strony organizacyjnej MŚ. Jednogłośnie podjęto uchwałę 
dot. powołania Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata w SUP Gdyni w 2022 roku w osobach:  
J. Sitkowski, J. Rzepka, R. Banasik-Zarańska, M. Cuevas-Koseska, R. Seruga. 
 
Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą zmiany nazewnictwa Komisji Kajakarstwa dla 
Wszystkich na Komisję Kajakarstwa Powszechnego. 
 
W dalszej części zebrania zostały anulowane wszystkie pełnomocnictwa zatwierdzone przez 
poprzedni Zarząd i zostały zatwierdzone nowe. 
 
Następnie Prezes G. Kotowicz zaproponował, żeby ze składu Zarządu wyłonić jeszcze jedną funkcję 
wiceprezesa do spraw promocji i rozwoju PZKaj i przedstawił na to miejsce P. Szczeszka. Dodał, że 
zadaniem wiceprezesa będzie spajanie działań środowiska i koordynowanie czynności ponad 
sportami PZKaj, które będą służyły promocji i rozwojowi Związku. P. Szczeszek dodał, że chce działać 
tak, żeby PZKaj był kojarzony wszędzie tam, gdzie w Polsce jest uprawiana forma aktywności  
z wiosłem nie przymocowanym do łodzi. W związku z tym będzie starał się szukać w tym obszarze 
nowych rozwiązań, włączając w to programy realizowane zarówno centralnie, jak i na poziomie 
województw mające na celu popularyzację kajakarstwa i zdobywania jak największej rzeszy ludzi, 
którzy będą się identyfikowali z PZKaj. Prezes zaproponował również zmianę funkcji wiceprezesowi  
A. Seroczyńskiemu z wiceprezesa ds. sprintu kajakowego na wiceprezesa ds. kajakarstwa klasycznego  
i parakajakarstwa, ponieważ jego działania są szerzej okrojone, a dotyczą one również czynności  
w zakresie np. maratonu czy długiego dystansu, co wszystko razem jest kajakarstwem klasycznym, 
również działań w obszarze parakajakarstwa. Zatwierdzono uchwałą nowego wiceprezesa PZKaj oraz 
zmianę funkcji A. Seroczyńskiego. 
 
W sprawach różnych: 
- Sekretarz Generalna J. Rzepka przedstawiła informacje dotyczące przebiegu kongresu ECA, który 
odbył się na Słowacji; 
- podjęto uchwałę dot. wykorzystania do pracy Zarządu i głosowań elektronicznych aplikację 
Microsoft Teams; 
- omówiono sprawę K. Czaplickiego, który wystosował pismo do ministerstwa, dając upust swojego 
niezadowolenia na działania PZKaj w zakresie niedofinansowania startu zawodników swojego klubu 
w konkurencji extreme slalomu podczas III Mistrzostw Polski; 
- podjęto uchwałę dot. zatwierdzenia nominacji sędziów specjalności slalomu na regaty 
międzynarodowe w 2022 r. w osobach: G. Danek, M. Danek, K. Jędrzejowski, E. Kin-Czopek, Z. Kudlik, 
M. Gonciarz, M. Maślanka, K. Pochwała, R. Osiński. 
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


