
STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 04.08.2017 BYDGOSZCZ 
 
 04 sierpnia 2017r. w Bydgoszczy, odbyło się IV Zebranie Zarządu. Uczestniczyło 10 Członków Zarządu 
oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził prezes PZKaj. Tadeusz Wróblewski. Po zatwierdzeniu 
protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (12.05.2017r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
Wiceprezes Z.Szubski przedstawił ocenę ME, które odbyły się w Plovdiv. Występ reprezentacji został 
oceniony jako dobry. Z zawodów reprezentacja przywiozła 9 medali. Wiceprezes pozytywnie ocenił  
występ kajakarzy, wyrażając nadzieję, że na MŚ w Racicach „czwórka”  zajmie wysoką finałową 
pozycję. W dalszej części  podsumował występy grupy juniorskiej i podkreślił postępy w stosunku do 
zawodów ubiegłorocznych. Wiceprezes W.Rogulski wyraził krytyczne zdanie dotyczące występu 
grupy juniorów na ME. Podkreślił, że liczył na postęp K2 dziewcząt w stosunku do ubiegłorocznych 
mistrzostw - w 2016 roku osada K2 zdobyła brązowy medal i w 2017 roku również występ zakończył 
się na trzecim stopniu podium. Wiceprezes zwrócił uwagę, że grupa juniorów co roku jest inna. 
Pozytywnie ocenił występ kajakarzy w grupie juniorskiej, natomiast wyraził zaniepokojenie dotyczące 
wyników grupy kobiet i kanadyjkarzy. 
 
Następnie wiceprezes B.Popiela przedstawił wyniki medalowe z MŚ juniorów w Bratysławie  
i podkreślił, że bardzo dobrym aspektem jest zdobycie 2 medali w konkurencjach olimpijskich. 
Wiceprezes wyraził nadzieję na poprawę wyników w ME, które odbędą się 16.08  
w Niemczech. Rywalizacja międzynarodowa weryfikuje każdy popełniony błąd i powoduje, że się 
odpada. Są to sytuacje, z których należy wyciągać wnioski i wprowadzać korekty szkoleń. Wiceprezes 
podkreślił, że negatywnym aspektem w grupie juniorskiej i młodzieżowej jest to, że tylko po dwie 
osady wypełniły założenia wynikowe. Bardzo dobrze natomiast ocenił występy na ME w Tacen grupy 
seniorskiej, która zdobyła w sumie na tych zawodach 5 medali.  
 
Kolejny punkt omówił członek Zarządu J.Sztuba, który przedstawił ocenę TWG, gdzie polskie zespoły 
zajęły 6. (mężczyźni) i 7. miejsce (kobiety). Zaznaczył również, że na MŚ zespół seniorski kobiet nigdy 
nie stanął na podium, a najwyższa lokata jaką zajął, to 7. miejsce. Nie krył rozczarowania jeżeli chodzi 
o zespół kobiecy, ponieważ zakładał wyższą lokatę na The World Games. Zauważył też, że zespół 
kobiet na TWG, to młody skład i tu dużą rolę odegrał brak doświadczenia. W ocenie J.Sztuby, w kraju 
brakuje mocnej ligi w kajak polo, co spowodowane jest zbyt małą liczbą zawodów pucharowych,  
w których zawodnicy mogliby brać udział i zdobywać doświadczenie. Członek Zarządu L.Nowacki 
podkreślił, że tego typu imprezy nie są miejscem na zdobywanie doświadczeń. 
 
W dalszej części posiedzenia głos zabrała gówna księgowa I.Gajewska, która omówiła preliminarz 
wydatków PZKaj. Poinformowała zebranych, że w obszarze dotacji harmonogram jest realizowany 
zgodnie z założeniami i na chwilę obecną wykonanie jest na poziomie 53%. Wskaźnik ten byłby 
wyższy, ale brak zaksięgowanych rozliczeń zaliczek SMS, uniemożliwia pokazanie wykonania na 
faktycznym poziomie. Poinformowała zebranych, że z planowanych wpływów na działalność 
statutową PZKaj., znalazło się już około 50%, wydatki związane z działalnością Zarządu, to na chwilę 
obecną kwota około 13 tys.zł. Tytułem uzupełnienia prezes T.Wróblewski dodał, że potrzeba jeszcze 
około 300 tys. zł środków własnych, żeby móc w całości zamknąć rozliczenia dotacji. Powiadomił 
zebranych, że po najbliższych mistrzostwach świata w slalomie i sprincie, wybierze się do MSiT w celu 
renegocjacji zawartych umów. Prezes powiadomił zebranych, że w związku z nabyciem praw 
emerytalnych pani I.Gajewska odchodzi ze stanowiska, jednakże po rozmowach zgodziła się nadal 
pracować na nowych warunkach do końca kadencji.  
 
Następny był punkt dotyczący uzgodnień rozliczeń z SMS. Głos zabrał wiceprezes W.Rogulski, który 
zapewniał, że SMS Wałcz wysłał wszystkie rozliczenia dotyczące rozliczenia akcji w I półroczu. Główna 
księgowa wyjaśniła, że dokumenty nie są zaksięgowane z powodu błędów i nieprawidłowych opisów. 
Dotyczy to nie tylko SMS Wałcz, ale pozostałych SMS. Osoba rozliczająca SMS w PZKaj., czeka na 
wymianę błędnych dokumentów i dopiero po otrzymaniu prawidłowych może oddać je do 
księgowości. Prezes T.Wróblewski zaproponował spotkanie wszystkich dyrektorów szkół podczas 



konsultacji jesiennej w Wałczu, żeby naświetlić problem i podjąć działania, które umożliwiły by jego 
rozwiązanie i sprawne działanie w zakresie rozliczeń zaliczek dotacji na SMS.  

 
W kolejnej części zebrania została omówiona problematyka opieki medycznej nad zawodnikami kadry 
narodowej. Wiceprezes W.Rogulski zauważył, że w grupie juniorskiej brak jest opieki lekarskiej nad 
zawodnikami. Zwrócił uwagę, że u wioślarzy każda grupa ma swojego lekarza i w kajakarstwie też 
powinna być opieka lekarska dla każdej grupy, przynajmniej na wyjazdach na zawody rangi 
mistrzowskiej. Prezes poinformował zebranych, że udało się pozyskać lekarza dla grupy slalomowej. 
Nadal będą kontynuowane działania do pozyskania opieki medycznej nad grupą juniorską.  

 
Następnie Prezes T.Wróblewski przedstawił propozycje zmian ustrojowych w PZKaj., które są 
związane z nowelizacją statutu. Prezes wskazał do nowelizacji szczególnie §31 i §32, które mówią  
o członkostwie zwyczajnym i udziale członków w Walnym Zgromadzeniu. Prezes zasugerował, żeby 
ograniczyć maksymalnie do 100 delegatów przedstawicieli członków zwyczajnych na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Liczba mandatów na poszczególne okręgi wyborcze 
powinna być przyznawana w oparciu o poziom sportowy, który byłby udokumentowany rankingiem 
PZKaj. Prezes zasugerował również modyfikację §44, który dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz §52, 
dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zaproponował, aby kierowanie działaniami dotyczącymi 
nowelizacji statutu, powierzyć wiceprezesowi Z.Kudlikowi. Propozycje zmian będą przekazywane 
wszystkim członkom władz, Radzie Trenerów i Komisji Rewizyjnej, drogą elektroniczną. Uchwała 
dotyczaca zatwierdzenia rozpoczęcia prac nad nowelizacją statutu PZKaj., została przyjęta 

jednogłośnie. 
  
W dalszej części zebrania Prezes T.Wróblewski przedstawił zgromadzonym projekt powołania Polskiej 
Fundacji Rozwoju Kajakarstwa, której fundatorem będzie Polski Związek Kajakowy. Głównym 
założeniem fundacji jest ścisła współpraca z PZKaj. Na funkcję prezesa z zadaniem opracowania 
statutu fundacji i pozostałych aktów regulacyjnych, prezes T.Wróblewski zaproponował osobę 
J.Andziaka. Kolejną propozycją jest powołanie Rady Programowej fundacji jako ciała doradczego,  
w której skład weszłyby 3 osoby zaufania publicznego związane ze sportem lub kajakarstwem. Po 
rejestracji fundacji w KRS, zostaną podpisane umowy i porozumienia zasad współpracy z PZKaj. 
Uchwała nr 3 dotycząca zatwierdzenia rozpoczęcia prac nad powołaniem Polskiej Fundacji Rozwoju 
Kajakarstwa., została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. 

 
Wiceprezes B.Popiela przedstawił projekt kalendarza na 2018 rok w slalomie kajakowym. Wiceprezes 
podkreślił, że jest to pierwszy projekt kalendarza, który zostanie rozesłany do klubów i poddany 
dalszej konsultacji. Prezes zobowiązał Dyrektora Sportowego do rozesłania w ciągu 30 dni, projektu 
kalendarza sprintu po uzyskaniu opinii Rady Trenerów. Prezes poinformował, że nie będzie, jak 
dotychczas miało miejsce, zgłaszania imprez do kalendarza  do określonego dnia, ponieważ ta 
formuła się nie sprawdziła. Wiceprezes T.Kosiak zauważył, że najpóźniej do listopada powinny zostać 
ustalone miejsca imprez, ponieważ trzeba je zgłosić do samorządów. 

 
Następnie prezes T.Wróblewski przedstawił wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Kajakarzy 
Niepełnosprawnych z Radomia, w którym stowarzyszenie informuje o braku możliwości opłacenia 
składki członkowskiej ze względu na brak funduszy. Prezes zaproponował odłożenie decyzji o dalszym 
członkostwie stowarzyszenia do następnego posiedzenia Zarządu i zobowiązał się wyjaśnić sytuację 
członka PZKaj. Propozycja została przyjęta.  
 
Kolejno Prezes T.Wróblewski przedstawił wniosek UKS MOS z Augustowa, w którym klub informuje  
o wygaszeniu sekcji kajakowej i zwraca się z prośbą o wykreślenie ze struktur PZKaj. Uchwała 
dotycząca wykreślenia klubu z rejestru członków PZKaj., została przyjęta jednogłośnie. 
 
W dalszej części posiedzenia Prezes T.Wróblewski przedstawił wniosek LUKS Wodniak z Choszczna  
o organizację w 2018 roku Mistrzostw Polski w kajak polo. Uchwała dotyczaca zatwierdzenia 



organizacji w 2018 roku Mistrzostw Polski w kajak polo przez LUKS Wodniak z Choszczna, została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
W sprawach różnych omówiono między innymi: 
- Wiceprezes U.Kühn zauważyła, że na MP w Augustowie brak jest konkurencji C1 kobiet na 2000 m  
i zwróciła się z prośbą o dopisanie rozgrywek do zapowiedzi. Prezes T.Wróblewski poinformował 
wiceprezes, że sprawdzi tą kwestię, ponieważ wiąże się ona z dodatkowymi medalami, które w 2017 
roku zabezpiecza Polska Fundacja Kajakowa. 
 
- Członek Zarządu L.Nowacki zwrócił uwagę, że otrzymuje głosy ze środowiska, że trenerzy nie 
powołują zawodników zgodnie z regulaminem, tylko według własnego uznania. Zauważył, że jeśli 
chodzi o kadrę kanadyjkarek, to faworyzowana jest pod każdym względem jedna zawodniczka. 
L.Nowacki poinformował również, że na terenie, w którym działa, prowadzona jest też grupa 
freestyle’u, która poszukuje trenera. Poprosił wiceprezesa B.Popielę o pomoc w poszukiwaniach 
szkoleniowca w tej dyscyplinie.  

 
- Wiceprezes W.Rogulski poprosił o rozważenie dokooptowania jego osoby do pionu szkolenia. 
Poinformował zebranych, że został wyznaczony przez prezesa do wyjaśnienia sprawy z trenerem 
M.Plochem w związku z niepokojącym wpisem na stronie. Wiceprezes przedstawił prośbę trenera do 
Zarządu o wsparcie jego działań w stosunku do  zawodników.  

 
- Członek Zarządu J.Sztuba zapytał o szkolenie grup kajak polo, dotyczące elektronicznego systemu 
zgłoszeń. Prezes T.Wróblewski wyjaśnił, że na chwilę obecną system będzie stopniowo wdrażany i ten 
rok traktowany jest jako rok próby. System jest w fazie dopracowywania. 

 
- Członek Zarządu J.Sztuba zwrócił się z prośbą o pomoc sprzętową dla biedniejszych klubów,  
m.in.: z Leśnej, Sromowiec. Prezes T.Wróblewski poinformował o zmianach, dotyczących polityki 
sprzętowej. Kluby nie otrzymają nowego sprzętu dopóki nie oddadzą starego. Dopiero takim 
odzyskanym sprzętem będzie można dalej dysponować. Na chwilę obecną nie są planowane zakupy 
sprzętu w dyscyplinach nieolimpijskich, ponieważ dotacja z MSiT na te dyscypliny jest 
niewystarczająca.  

 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A.Kozicz podzielił się z zebranymi wrażeniami z kontroli 
zgrupowania grupy seniorów w Giżycku. Był pod wrażeniem warunków panujących w ośrodku  
i zachęcał do częstszego planowania zgrupowań w tym miejscu.  

 
 
 
Na tym zebranie zostało zakończone. 


