
Nazwisko i imię Funkcja Wykształcenie studia podyplomowe kursy inne

1. Grzegorz Kotowicz prezes PZKaj wyższe - audyt wewnętrzny i kontrola finansowa - złożenie egzaminu państwowego na 

mgr wychowania fizycznego
- Studia Menedżerskie oparte na 

strukturze programu MBA 
członka rad nadzorczych w spółkach 

- Zrządzanie Zasobami Ludzkimi Skarbu Państwa

- trener II klasy – kajakarstwo klasyczne

2. Popiela Bogusław wiceprezes ds. slalomu kajakowego średnie techniczne - trener I klasy

3. Seroczyński Adam wiceprezes ds. kajakarstwa klasycznego wyższe - trener II klasy

i prakajakarstwa mgr wychowania fizycznego

4. Szczeszek Piotr wiceprezes ds. promocji i rozwoju PZKaj wyższe - zarządzanie zasobami ludzkimi - trener I klasy

Uniwersytet Szczeciński (Uniwersytet Jagielloński) 

Wydział Nauk Biologicznych - administracja i zarządzanie projektami

AWF Kraków (Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie)

kierunek trenerski - zarządzanie placówkami oświatowymi

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w 

Szczecinie 

- psychologia, socjoterapia

Toruńska Szkoła Wyższa

5. Dariusz Białkowski członek Zarządu średnie

6. Józef Nieć członek Zarządu wyższe magisterskie - zarządzanie oświatą, 
- kurs instruktora slalomu 

kajakowego

- informatyka,
- liczne kursy dotyczące 

pracy w oświacie

- wychowanie fizyczne

7. Jakub Sitkowski członek Zarządu średnie - instruktor SUP

8. Paweł Skowroński członek Zarządu wyższe Zarządzanie Oświatą 
- instruktor sportu: 

kajakarstwo 

- Kierownik Obiektów Sportowych w ZSR 

Białystok 

Wychowanie Fizyczne - instruktor Kettelbell - Prezes Podlaskiej Federacji Sportu 

Technik Administracji - ratownik WOPR 
- Członek Zarządu Fundacji 

Naszpikowani 

9. Jacek Sztuba członek Zarządu wyższe - bezpieczeństwo i higiena pracy  - podoficerski PSP - instruktor kajakarstwa

mgr wychowania fizycznego - edukacja dla bezpieczeństwa
 - stermotorzysty żeglugi 

śródlądowej
- sędzia ICF - kajak polo,

 - kwalifikowana pierwsza 

pomoc
- sędzia okręgowy slalom kajakowy

10. Marek Szymankiewicz członek Zarządu średnie

od 18.07.2022

11. Krzysztof Racułt członek Zarządu średnie
- instruktor sportu 

specjalności kajakarstwo

od 22.03.2022

- instruktor rekreacji 

ruchowej specjalności 

kajakarstwo

12. Rzepka Jolanta sekretarz generalna wyższe UMWW: - Medyczne Studium Zawodowe:

do 30.06.2022 przewodnicząca Kolegium Sędziów PZKaj
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu
służba przygotowawcza Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Organizacja i Zarządzanie Sportem - sędzia ICF - sprint kajakowy

- instruktor kajakarstwa

13 Kühn Uta wiceprezes ds. kajakarstwa powszechnego wyższe studia doktoranckie nauk o kulturze - instruktor I klasy kajakarstwa 

do 17.03.2023 Przewodnicząca Komisji mgr turystyki i rekreacji fizycznej - sędzia ICF - freestyle kajakowy

kajakarstwa powszechnego licencjat filologii francuskiej (dyplom, bez tytułu) - sternik, ratownik, instruktor pływania
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