
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 16.12.2017 BYDGOSZCZ 
 
16 grudnia 2017r. w Bydgoszczy, odbyło się V Zebranie Zarządu PZKaj., w którym uczestniczyło 8 
Członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj. T.Wróblewski. Po 
zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (04.08.2017r.) przystąpiono do realizacji 
porządku obrad. 
 
Na początku głos zabrał koordynator parakajakarstwa M. Starczewski, który przedstawił problemy 
grupy, wykonanie planu na rok 2017 r. oraz założenia na rok 2018. Celem na najbliższe czterolecie, 
jest zdobycie kwalifikacji olimpijskich w 2019 roku, powiększenie grupy, która zostałaby objęta 
dofinansowaniem oraz usystematyzowanie procesu szkolenia.  
 
Następnie głos zabrał Dyrektor Sportowy W.Kudlik, który podsumował sezon 2017 w sprincie  
i przedstawił założenia organizacyjne na rok 2018. Dodał, że jeśli chodzi o szkoleniowców, to jedyną 
istotną zmianą jest zmiana na stanowisku trenera głównego kanadyjkarzy. M.Śliwiński zastąpił 
M.Plocha, który zrezygnował z funkcji, reszta stanowisk jest ustabilizowana. W uzupełnieniu 
wypowiedzi Prezes T.Wróblewski poinformował zebranych, że na stałe do kraju wrócił trener 
R.Hoppe, z którym będą prowadzone rozmowy dotyczące współpracy z PZKaj. 
 
W dalszej części zebrania głos zabrał wiceprezes W.Rogulski, który przedstawił zebranym informacje 
na temat szkolenia grupy juniorskiej w minionym sezonie. Wiceprezes zaproponował zainicjowanie 
spotkania dyrektorów Szkół Mistrzostwa Sportowego i księgowych z władzami Związku, główną 
księgową, Dyrektorem Sportowym i osobą, która zajmuje się sprawami szkół w Związku. Celem 
spotkania miałoby być wyjaśnienie nieścisłości związanych z rozliczaniem dotacji.  
 
W części dotyczącej grupy slalomu i freestyle’u wiceprezes B.Popiela zaproponował powołanie dwóch 
grup szkoleniowych w kategorii juniorów i młodzieżówki: 
1. Grupa młodzieżowa - U23 Kraków 2020, w której trenerem głównym będzie J.Chojnowski, 
asystentem trenera głównego będzie A.Nieć a trenerem współpracującym P.Sarna; 
2. Grupa juniorska – Kraków 2020, w której funkcję trenera głównego będzie pełnił B.Okręglak, 
asystentem trenera głównego będzie D.Wrzosek oraz Ł.Dudziński, trenerami współpracującymi: 
R.Zakrzewski i P.Zwoliński. Fizjoterapeutą grupy zostanie pani M.Skorupka. W obu grupach będzie 
obowiązywał podział zawodników i odpowiedzialność trenerska za poszczególne konkurencje.  
 
Kolejną propozycją wiceprezesa B.Popieli, był podział szkolenia w seniorach na 3 grupy, za które będą 
odpowiedzialni poszczególni trenerzy: 
1. Z.Miązek, w którego grupie szkoleniowej trenować będą: N.Pacierpnik, A.Stach, P.Nowak, 
M.Okręglak i D.Popiela; 
2. J.Żyłka-Żebracki odpowiedzialny będzie za szkolenie: K.Sztuby, G.Majerczaka i M.Pasiuta; 
3. G.Polaczyk zajmie się szkoleniem: K.Zwolińskiej, G.Hedwiga i M.Polaczyka. 
Nadal kontynuowana będzie współpraca z lekarzami: S.Kitą i K.Malcem. Propozycje podziału grup 
zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Następnie wiceprezes B.Popiela przedstawił „Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski seniorów  
i U23 w slalomie kajakowym na sezon 2018” oraz „Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski 
Juniorów w slalomie kajakowym na rok 2018”, które zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Po omówieniu grup szkoleniowych w slalomie, wiceprezes B.Popiela przedstawił sytuację we 
freestyle’u. Podkreślił, że kadra liczy 6 zawodników i pomimo spięć w grupie, szkolenie przebiegło bez 
większych problemów, bez medali na MŚ w Argentynie, natomiast z wysokimi lokatami na zawodach, 
jak i wynikami w pucharach świata. Zostały uregulowane zasady kwalifikacji do kadry narodowej. 
Freestyle jako dyscyplina nieolimpijska finansowana jest głównie ze środków od sponsorów, których 
zawodnicy pozyskują sami. Dofinansowanie sportów nieolimpijskich ze środków MSiT jest 



niewystarczające, ponieważ oprócz freestyle’u obejmuje również inne dyscypliny (kajak polo, 
maraton).  
 
W kwestii opieki medycznej głos zabrał lekarz kadry A.Rakowski, który przedstawił problemy  
w grupach. 
 
Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia kalendarzy organizacyjnych PZKaj. 2018 w sprincie, slalomie, 
kajak polo i w kajakarstwie powszechnym, które zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
W dalszej części posiedzenia zaproszony do udziału w zebraniu J.Bejnarowicz przedstawił informacje 
dotyczące działalności Polskiej Fundacji Kajakowej. Poinformował, że na podstawie umów zawartych 
ze sponsorami w 2016 roku, Fundacja pozyskała 828 tys. zł, z czego w 2016 roku do Związku zostało 
przekazane 719 tys. zł; 15 tys. zł zostało przekazane na pokrycie przelotu na MŚ Smoczych Łodzi oraz 
67 tys. zł w postaci środków rzeczowych, w tym kwota około 50 tys. zł w postaci koszulek od 4F dla 
zawodników przekazanych do PZKaj. i do klubów. Zgodnie z umową z Totalizatorem Sportowym, 
zostało wydrukowanych kilka tysięcy sztuk kalendarzy. J.Bejnarowicz poinformował zebranych 
również, że umowa między Fundacją a PZKaj., zakończyła się 31.12.2016 r. i nie zostały podjęte 
działania w celu jej przedłużenia. W 2017 roku Fundacja dokonała zakupów sprzętowych w postaci: 
18-osobowego busa, który został przekazany do Mrągowa; 10 przyczep kajakowych, 2 zestawów 
motorówek, które zostały przekazane do klubów. Wykonanych zostało również: 500 sztuk replik 
medali olimpijskich, które otrzymały zawodniczki, trener, sponsorzy, działacze. Wydrukowane zostały 
zdjęcia zawodniczek z podpisami. W ramach kosztów umowy zostały wyprodukowane medale na 
wszystkie imprezy mistrzowskie w Polsce w roku 2017, które zostały dostarczone organizatorom. Na 
zawody międzynarodowe do Racic i Plovdiv została wysłana ekipa telewizyjna. Dla dwóch 
zawodniczek zostały ufundowane indywidualne stypendia. Zgodnie z decyzjami Zarządu PFK z lat 
poprzednich, wsparta została również działalność WZKaj., która stanowiła 30% pozyskanych przez 
Fundację środków. Na zakończenie omawianych kwestii J.Bejnarowicz zaproponował Prezesowi 
T.Wróblewskiemu współpracę w zakresie pozyskiwania sponsorów. 
 
Następnym omawianym punktem był punkt, dotyczący stanu budżetu PZKaj. w obszarze środków 
dotacyjnych, darowizn i pozostałych wpływów na cele statutowe, który omówiła główna księgowa. 
I.Gajewska zwróciła uwagę, na udział procentowy środków własnych, który w 2017 roku narzuciło 
MSiT, i które stanowiło warunek uzyskania dotacji. Do umowy budżetowej i FRKF wkład ten wyniósł 
2%, natomiast do umowy nieolimpijskiej 5%, co w ogólnym rozrachunku daje kwotę ponad 400 tys. zł 
środków wkładu własnego w realizację przyznanych dotacji z MSiT. Zaznaczyła, że dzięki staraniom 
Prezesa i wiceprezesa B.Popieli, ze środowiska slalomowego na działalność statutową Związku 
wpłynęła kwota 80 tys. zł.  
 
Następnie główna księgowa przedstawiła zmiany dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego 
oraz zapisów w „Polityce rachunkowości PZKaj.”, które narzuca zmiana Ustawy o rachunkowości. 
Zmiany zostały zatwierdzone jednogłośnie. 
 
Główna księgowa I.Gajewska przedstawiła zmiany w regulaminie dotyczącym zasad delegowania  
i rozliczania kosztów podróży służbowych, które wynikają z ostatniej kontroli NIK. Regulamin został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
W dalszej części zebrania wiceprezes Z.Kudlik przedstawił propozycje zmian w statucie, które 
uwzględniały uwagi zgłoszone przez Prezesa T.Wróblewskiego, wiceprezes U.Kühn, wiceprezesa 
B.Popielę i wiceprezesa W.Bireckiego. Propozycje stanowią zmiany kosmetyczne, jak i te wynikające 
ze zmiany Ustawy o sporcie. Zaznaczył, że statut nie jest aktem prawnym, musi być jak najbardziej 
ogólny, ale jednocześnie musi zawierać wszystkie elementy, które wskazuje Ustawa  
o stowarzyszeniach oraz Ustawa o sporcie. Dokument musi być zgodny z obowiązującymi aktami 
prawnymi. Szczegółowe regulacje powinny zawierać dyrektywy i regulaminy wewnętrzne Związku. 



Pierwszy projekt Statutu, po naniesionych poprawkach i konsultacji z prawnikiem, został przyjęty przy 
dwóch głosach wstrzymujących. 
 
Kolejno została omówiona bieżąca działalność Kolegium Sędziów, Komisji Dyscyplinarnej oraz zmiany 
w składzie Rady Trenerów. Miejsce P.Szymali zajęła D.Kwaśniewska. Zmiana w składzie Rady 
Trenerów została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Trenerów Z.Świderski przedstawił wniosek o włączenie konkurencji 
C-2 młodziczek do wszystkich imprez krajowych w tej kategorii wiekowej. Wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
W dalszej części posiedzenia wyłoniono kandydaturę trenera Z.Kowalczuka do konkursu PKOl 

„Trenerka roku” w kategorii: Nagroda dla trenera pracującego z kobietami – za osiągnięcia w danym 

roku. 

  
Kolejne punkty dotyczyły przyjęcia w poczet członków PZKaj. 2 nowych klubów oraz dalszego 
członkostwa 3 klubów. Jednogłośnie w poczet członków PZKaj. przyjęto: Bydgoskie Stowarzyszenie 
Kajakowe BINDUGA oraz Uczniowski Klubu Sportowy „Dwójka Kórnik”. Do następnego posiedzenia 
Zarządu odroczono sprawy dalszego członkostwa klubów: MLUKS Wel-bis z Lidzbarka, Zrzeszenia 
Sportu Osób Niepełnosprawnych START z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenia Kajakarzy na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych z Radomia.  
 
W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A.Kozicz, zawnioskował o formalne 
powołanie stanowiska lekarza koordynatora w Polskim Związku Kajakowym. Prezes T.Wróblewski 
poinformował, że w najbliższym czasie ta kwestia zostanie uregulowana.  
 
 
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


