
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 04.01.2019 WARSZAWA 
 
4 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się dziewiąte w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu PZKaj.  
W zebraniu uczestniczyło 9 Członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes PZKaj. 
T. Wróblewski.  

Główna księgowa I. Gajewska przedstawiła w sposób syntetyczny realizację budżetu za rok 2018. 
Wpłaty, które wpłynęły w roku 2018 na działalność statutową PZKaj., to środki pozyskane częściowo 
przez środowisko slalomowe przy pomocy prezesa Z. Miązka, Wielkopolski Związek Kajakowy oraz 
dobrowolne wpłaty klubów i osób fizycznych, wpłaty z opłat startowych dotyczące udziału 
zawodników w imprezach krajowych oraz akredytacji ekip zagranicznych na PŚ i TNOl w Krakowie  
i Poznaniu, a także dobrowolne wpłaty z klubów za użyczony sprzęt sportowy. Wpływy zostały 
wydatkowane na koszty związane z organizacją wspomnianych zawodów i wykazane  
w rozliczeniu umów z MSiT jako 5% udział własny. Dodała, że w listopadzie ubiegłego roku Polski 
Związek Kajakowy wystąpił z prośbą do ministra o zmniejszenie udziału własnego z 5% do 3%  
w największych umowach. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Powiadomiła również, że  
w styczniu odbędzie się kontrola NIK i będzie dotyczyć wydatków za rok 2018 związanych  
z największą umową. W nawiązaniu do wypowiedzi Głównej Księgowej Prezes dodał, że   
w realizacji przychodów własnych pomógł również Wiceprezes Z. Szubski, który postarał się  
o zagraniczny kontrakt. Prezes podkreślił, że każdy kto pozyska sponsorów dla PZKaj., będzie 
nagradzany.  

 

Następnie Główna Księgowa przedstawiła projekt budżetu na rok 2019, informując, że szacowanie 
opierała głównie na wydatkach z roku 2018. Największe wpływy przewidywane są z wpłat na 
działalność statutową PZKaj. od klubów i osób fizycznych, które zechcą dobrowolnie wesprzeć 
działania Związku. W uzupełnieniu do wypowiedzi I. Gajewskiej Prezes dodał, że w rubryce 
„przychody” na rok 2019, należy uwzględnić kwotę co najmniej 250 tys. zł z Polskiej Fundacji Rozwoju 
Kajakarstwa, która zostanie wpłacona na realizację celów statutowych PZKaj. Poinformował 
zebranych, że pod koniec grudnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Polską Fundacją 
Rozwoju Kajakarstwa a Totalizatorem Sportowym. Umowa została zawarta na okres 2 lat i dotyczy 
promocji marki Lotto przy okazji organizacji kilkunastu wybranych imprez sportowych przez PZKaj. 
Prezes zaznaczył, że zapisy umowy są dość mocno uwarunkowane, ale jest ona korzystna dla PZKaj.  

 

Wzorem lat ubiegłych podjęto uchwałę, która pozwoli na bieżące wyksięgowywanie z ewidencji 
środków trwałych, bez każdorazowej uchwały Zarządu, sprzętów, które uległy zużyciu, bądź 
zniszczeniu i sprzętu, który decyzją Zarządu jest przekazywany do klubów realizujących programy 
szkolenia. 
 
W dalszej części zebrania podjęto uchwały, które dotyczyły udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi 
Biura K. Broniewskiemu do zatwierdzania w imieniu PZKaj. dokumentów księgowych do ich zapłaty  
i do składania wniosków o realizację zadań publicznych oraz zawierania umów w tym zakresie, 
składania pism, oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją umów, zawierania innych 
umów związanych z działalnością statutową PZKaj., czynnościami związanymi z dochodzeniem 
należności PZKaj. (składki członkowskie, opłaty licencyjne, itp.) oraz zaktualizowano pełnomocnictwa 
dla: I. Gajewskiej, J. Andziaka i W. Kudlika w powyższym zakresie, do zapisów aktualnego Statutu 
PZKaj. 

 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Kapituły Dziedzictwa i Odznaczeń E. Jaworska przedstawiła 
propozycję nowych odznaczeń: medalu okolicznościowego oraz odznaki dla zasłużonych sędziów. 
Następnie zostały przedstawione propozycje zmian w Regulaminie Kapituły i w Regulaminie  Odznaki 
Honorowej. Wobec braku zgody w dyskusji nad zmianami w regulaminach, Prezes podjął decyzję  
o przegłosowaniu zmian drogą elektroniczną i dał Kapitule miesiąc na dopracowanie spornych 
zapisów w dokumentach.  
 
Następnie Wiceprezes B. Popiela przedstawił zmiany w koncepcji organizacyjno-szkoleniowej slalomu 
kajakowego na rok 2019, informując że zmiany zostały przedyskutowane na konferencji trenerskiej  
w Krakowie. W dalszej części posiedzenia Wiceprezes B. Popiela przedstawił „Zasady kwalifikacji do 



Reprezentacji Polski Seniorów i U23 w slalomie kajakowym na sezon 2019” i „Zasady kwalifikacji do 
Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie kajakowym na 2019 rok”, które zostały przyjęte przez 
Zarząd. 
 
Kolejno zatwierdzono zmiany do „Regulaminu Zarządu”, które dotyczyły dopisania paragrafu 
określającego kompetencje każdego Wiceprezesa i Członka Zarządu zgodnie z wytyczną 1B20 
„Kodeksu dobrego zarządzania” MSiT oraz powołano Prezesa T. Wróblewskiego na funkcję 
koordynatora ds. walki z dopingiem oraz korupcją w sporcie. Następnie zatwierdzono przyjęcie  
w poczet członków zwyczajnych PZKaj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. 
Odrzucono do czasu wyjaśnienia, prośbę KK „Niezatapialni” z Zielonejgóry w sprawie rezygnacji  
z członkostwa w PZKaj. 
 
Dyrektor Sportowy W. Kudlik przedstawił informacje dotyczące złożonego wniosku do MSiT  
o nagrody dla trenerów, który obejmował 42 osoby, z czego 33 resort przyznał nagrody 
szkoleniowcom. Zakwestionowano wypłacenie nagród dla osób, które pracowały jako trenerzy przy 
maratonie kajakowym i kajak polo przy szkoleniu zawodników z kategorii młodzieżowej i juniorskiej, 
ponieważ w obowiązującym rozporządzeniu te kategorie w sportach nieolimpijskich zostały 
wykluczone. Dyrektor dodał, że zakwestionowano również osiągnięcia trenerów kajakarstwa 
klasycznego, których zawodnicy zdobyli brązowe medale na mistrzostwach Europy juniorów  
w konkurencjach olimpijskich. W. Kudlik wyjaśnił, że 13 grudnia 2018 roku ukazało się rozporządzenie 
zmieniające, które uwzględnia przyznanie nagród szkoleniowcom za zdobycie przez zawodników  
3. miejsca na zawodach mistrzostw Europy juniorów i wnioski o nagrody pieniężne zostały ponownie 
złożone do MSiT. Złożony został również wniosek o nagrody dla „Pierwszego Trenera”, w którym 
zostało zgłoszonych 4. szkoleniowców: Z. Walczykiewicz, M. Stanny, M. Szałkowski i M. Ruczyński 
Nagroda jest przyznawana jednorazowo szkoleniowcom, którzy mieli pierwszy i decydujący wpływ na 
rozwój kariery sportowej zawodnika.  
 
W punkcie dotyczącym zatwierdzenia zmian w regulaminach biurowych Dyrektor Biura K. Broniewski 
przedstawił propozycje zmian do „Regulaminu organizacyjnego biura Polskiego Związku 
Kajakowego”, „Regulaminu wynagradzania pracowników Polskiego Związku Kajakowego” oraz 
propozycje wynagradzania osób współpracujących uczestniczących w zgrupowaniach szkoleniowych, 
które zostały przyjęte przez Zarząd.  
 
W dalszej części zebrania Członek Zarządu J.Sztuba przedstawił wniosek reorganizacji kadry 
szkoleniowej w kajak polo. Propozycja zmian została przedyskutowana na grudniowym zebraniu 
trenerów piłki kajakowej, a podyktowana była niezrealizowaniem przez drużynę seniorek założeń 
startowych na MŚ w Kanadzie, co miało skutek w postaci braku awansu tej grupy reprezentacji na MŚ  
w 2020 roku. Poinformował, że zmiany są konieczne w celu zoptymalizowania wyników zespołów 
seniorskich oraz uniknięcia podejmowania sprzecznych decyzji związanych z odpowiedzialnością 
jednego trenera za dwie drużyny. Reorganizacja szkolenia w kajak polo została zaakceptowana przez 
Zarząd. 

 
Następnie Dyrektor Biura K. Broniewski przedstawił i omówił strategię rozwoju kajakarstwa, której 
posiadanie zaleca „Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych” opracowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Informacja została przyjęta. 
 
Dyrektor Sportowy W. Kudlik przedstawił i omówił wieloletni program szkolenia w SMS, którego 
posiadanie zostało narzucone na związki sportowe przez przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej  
i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dokument został napisany przez prof. T. Rynkiewicza  
z Gorzowa Wlkp. i przedłożony do akceptacji MSiT. Informacja została przyjęta. 
 
Kolejnym punktem było zatwierdzenie propozycji podziału dotacji ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury fizycznej na zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży na szkolenie centralne (KN) i grupowe (SMS) na rok 2019. Przyznana dotacja na rok 2019 
ze środków FRKF dla PZKaj. wynosi 6,8 mln zł, z czego 1 mln 340 tys. zostaje przeznaczone na 
szkolenie grupowe. 
 



W dalszej części zebrania zatwierdzono osobę M. Brzuchalskiego na stanowisko trenera grupy U23 
kajakarzy, osobę P. Traczewskiego na stanowisko asystenta trenera kadry kajakarzy oraz osobę  
D. Jędraszko na stanowisko asystenta trenera kadry kanadyjkarzy. 
 
Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie informacji o objęciu indywidualnym programem 
sponsorskim zawodniczki K. Naja i przychylenie się do prośby zawodniczki o umieszczenie 
dodatkowego logotypu na strojach reprezentacyjnych i startowych oraz na sprzęcie sportowym. 
 
W dalszej części spotkania zatwierdzono składy kadr narodowych we wszystkich dyscyplinach, 
regulamin KN i reprezentacji Polski we freestyle’u kajakowym, regulaminy kwalifikacji do KN  
w kajakarstwie, regulamin nadawania licencji trenerskich oraz normy zdobywania klas sportowych. 
 
Następnie Prezes T. Wróblewski przedstawił zebranym informacje dotyczące kongresu ICF, który miał 
miejsce w Budapeszcie pod koniec listopada 2018 roku i poinformował zebranych, że pod koniec 
kwietnia na rekonesans miejsca treningowego przed IO w Tokio do Japonii pojedzie delegacja 
techniczna w składzie: Wiceprezes Z. Szubski, trener T. Kryk i trener M. Szałkowski.  
 
Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu było powołanie zespołu ds. budowy toru slalomowego na 
stopniu wodnym Lubiąż w woj. dolnośląskim, w osobach: W. Bigiel, K. Gorczycki i L. Nowacki oraz 
zatwierdzenie zmian w regulaminie Kolegium Sędziów i przyjęcie informacji o włączeniu do składu 
Kolegium Sędziów pani J. Nieć po rezygnacji z członkostwa w Kolegium pani A. Stanuch. 
 
W sprawach różnych omówiono: 
-  podsumowanie roku 2018 od strony sportowej i liczby zdobytych medali; 

- przyjęto informacje na temat stanu przygotowań do organizacji MŚ Jun&U23 w slalomie 
kajakowym, które obędą się pod koniec lipca w Krakowie; 

- Główna Księgowa I. Gajewska poinformowała, że w związku z kolejną zmiana zapisów  
o rachunkowości, sprawozdanie za rok 2018 będzie można składać tylko w wersji elektronicznej, co 
wiąże się z posiadaniem przez każdego Członka Zarząd podpisu kwalifikowanego. Poprosiła, żeby  
w maju wszyscy członkowie Zarządu spotkali się w biurze PZKaj. i podpisali sprawozdanie, które 
zostanie wysłane do Urzędu Skarbowego elektronicznie.  

 
 

Na tym zebranie zostało zakończone. 


