
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj, 08.09.2022, GDYNIA 
 
8 września 2022 r. w Gdyni odbyło się piąte w kadencji 2021-2024 posiedzenie Zarządu PZKaj.  
W zebraniu uczestniczyło 7 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Zebranie odbyło się w formie 
hybrydowej i prowadził je prezes PZKaj G. Kotowicz. 
 
Biuro prasowe w osobach P. Skraby i P. Hochstima przedstawiło swoje dotychczasowe działania na 
rzecz PZKaj, które dotyczą m.in. wysyłania do dziennikarzy około 10 paczek informacji prasowych na 
miesiąc do wykorzystania w macierzystych portalach informacyjnych. Ponadto biuro prasowe 
zajmuje się: 
- pozyskiwaniem maksymalnie wysokiej liczby publikacji (w których są lokowani partnerzy: MSiT czy 
PGE) oraz ekwiwalentu reklamowego tych publikacji i jak największego dotarcia do czytelników, 
widów, słuchaczy; 
- kompleksową obsługą medialną najważniejszych imprez PZKaj (foto, wideo, audio); 
- przygotowywaniem informacji i relacji prasowych z wydarzeń organizowanych  

i współorganizowanych przez PZKaj; 
- współpracą z mediami – zainteresowanie mediów wydarzeniami z życia PZKaj i sukcesami 

zawodników; 
- prowadzeniem strony PZKaj i pomocą w prowadzeniu social mediów; 
- obsługą świadczeń sponsorskich – dbaniem o ekspozycję sponsora w mediach; 
- przygotowywaniem raportów medialnych dla Związku i sponsora.  
Informacje zostały przyjęte. 
 
Główna księgowa I. Gajewska przedstawiła informacje dotyczące bieżącej sytuacji Związku  
i poinformowała, że z Ministerstwem Sportu i Turystki zostało podpisanych 16 umów na łączną kwotę 
22 mln zł, z czego rozliczone w całości są już 3 umowy: PŚ w Krakowie, PŚ w Poznaniu i Kajakowy 
Weekend Dziecka. Reszta umów jest realizowana zgodnie z planem i na chwilę obecną całość dotacji 
zrealizowana jest w 60%. Dodała, że przewidziany udział środków własnych do podpisanych umów, 
to kwota 1 mln zł, z czego zrealizowano już 467 tys. Kolejno I. Gajewska przedstawiła preliminarz 
środków własnych informując, że na zaplanowane wpływy 761 tys. zł już zrealizowane jest ponad  
620 tys. zł.  
Informacje zostały przyjęte. 
 
W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o wykreśleniu ze struktur PZKaj na własny wniosek 
Wodnego Klubu Sportowego H₂O ze Strzelna. 
 
W bieżących sprawach sportowych podsumowane zostały starty w: kajakarstwie klasycznym, 
slalomie kajakowym, kajak polo, freestyle’u kajakowym oraz podsumowany został kończący się sezon 
kajakarstwa powszechnego. 
 
Następnie podjęto uchwały: 
- dot. zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Odznaki turysty PZKaj” oraz „Regulaminie dziecięcej 

odznaki turystycznej PZKaj KAJtek”; 
- dot. powołania Zespołu ds. Systemu Sportu Młodzieżowego w osobach: M. Wyszkowskiego,  

M. Stannego, J. Niecia i K. Nowackiej. 
 
Kolejno prezes przedstawił krótkie sprawozdanie z wykonanych działań do umowy sponsorskiej  
z PGE. Podziękował wiceprezes U. Kühn, która z ramienia Komisji Kajakarstwa Powszechnego 
zajmowała się obsługą spływów ujętych w umowie ze sponsorem, nadmienił, że bardzo duży wkład  
w realizację zapisów umowy mieli działacze środowiskowi, m.in. J. Kwinta z Krakowa. Dodał, że dzięki 
działaniom w terenie wraz z P. Szczeszkiem wspólnie stworzyli raport dla sponsora, który został 
przyjęty w całości. G. Kotowicz poinformował, że kolejny raport dla sponsora zostanie przedstawiony 
po zakończeniu wszystkich tegorocznych imprez i spodziewana jest kolejna transzy od PGE. Na 
zakończenie omawianego punktu prezes dodał, że zostały wznowione rozmowy z Totalizatorem 
Sportowym (Lotto) w sprawie dalszej współpracy i są szanse na pozyskanie kolejnego partnera, który 
wesprze finansowo działania dotyczące propagowania i rozwoju kajakarstwa. 
 



Kontynuując omawianie punktu prezes poinformował, że została nawiązana współpraca ze 
Stowarzyszeniem Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow”, które we współpracy  
z MSiT i PGE stworzyło projekt „Aktywna Polska w kajaku”. Cykl imprez organizowany jest dla dzieci 
w przedziale wiekowym od rocznika 2007 do 2014, co zapewnia szerokiemu gronu młodych osób 
udział w zawodach oraz przewidzianych aktywnościach na wodzie i lądzie. Wydarzenie 
przeprowadzane jest w 8 odsłonach w różnych częściach Polski, co gwarantuje możliwość udziału bez 
względu na miejsce zamieszkania, a ogólnodostępny start pozwoli na zachowanie powszechności 
przedsięwzięcia.  
Informacje zostały przyjęte. 

 
Prezes G. Kotowicz poinformował o zmianach w biurze PZKaj, wynikających z rozwiązania umowy  
o pracę przez K. Broniewskiego z dniem 30 września br., co jednocześnie związane jest ze zmianami  
w składzie zarządu Polskiej Fundacji rozwoju Kajakarstwa. Prezes dodał, że wraz z rozwiązaniem 
umowy o pracę K. Broniewski z dniem 31 sierpnia br. zrezygnował z funkcji Prezesa Fundacji, a kilka 
dni później do biura wpłynęła rezygnacja Z. Kani z członkostwa Zarządu PFRK. Na nową prezes 
Fundacji Zarząd PZKaj, jako Fundator, od 1 września br. zatwierdził J. Rzepkę, a nowym członkiem 
zarządu Fundacji został B. Żaczek.  
Informacje zostały przyjęte. 
 
Nawiązując do rezygnacji K. Broniewskiego dotyczącej dalszej współpracy z PZKaj  
podjęto uchwałę dotyczącą powołania komisji konkursowej do wyłonienia osoby na stanowisko 
Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Kajakowego, w osobach: G.  Kotowicza, A. Seroczyńskiego, 
B. Popieli, I. Gajewskiej. 
 
W sprawach różnych: 
- podjęto decyzję o organizacji w październiku Gali Środowisk Kajakowych; 
- wyznaczono datę organizacji kursokonferencji trenerskiej. 
 
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


