WSTĘP
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
W otrzymanym drogą elektroniczną i papierową sprawozdaniu otrzymaliście Państwo
praktycznie pełną informację z najistotniejszych spraw związanych z działalnością
Związku w mijającej kadencji 2013 - 2016
Jako Prezes Polskiego Związku Kajakowego chciałbym się jednak odnieść do
niektórych części tego sprawozdania i dołożyć parę szczegółów na temat działalności
Prezesa i całego zarządu
W Biurze PZKaj., które realizuje w praktyce uchwały i decyzje zarządu, pracuje
12 osób. Każdy pracownik posiada przydzielone zadania i ponosi indywidualną
odpowiedzialność za swoje zakresy obowiązków.
Prezes Związku pełni funkcję kierownika zakładu pracy i ponosi pełną
odpowiedzialność za całokształt działań Związku i biura PZKaj.
Jako Członek Prezydium PKOl. w latach 2013–2016 brałem udział w prawie
wszystkich posiedzeniach Prezydium i Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W 2013 roku Polski Związek Kajakowy był organizatorem Pucharu Świata w Sprincie,
Mistrzostw Europy do lat 23 w Sprincie, Mistrzostw Europy Seniorów w Slalomie, a
także Mistrzostw Europy w Kajak Polo. Natomiast w 2014 r. był organizatorem
Mistrzostw Świata w Smoczych Łodziach i Światowego Kongresu Międzynarodowej
Federacji Kajakowej w Warszawie, w 2015 r. Pucharu Świata Seniorów i Mistrzostw
Europy do lat 23 w Slalomie a w 2016 r. Mistrzostw Świata do lat 23 w Slalomie.
Prognoza finansowa na lata 2013–2016 nie zapowiadała się zbyt różowo. Nasz budżet
rósł systematycznie dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Sportu i
Turystyki. I dlatego udało nam się z nawiązką zrealizować wszystkie kalendarzowe
zadania sportowe, wyposażyć w sprzęt sportowy wszystkie reprezentacje olimpijskie i
nieolimpijskie, w tym: kajak polo, smocze łodzie czy też maraton, a także przekazać
paręset kajaków i innego sprzętu, jak motorówki, samochody, przyczepy kajakowe,
trenażery i wiosła do klubów w całej Polsce.
Własna księgowość pozwala nam kontrolować wydatki i uzyskać znaczne
oszczędności na każdym etapie realizacji zadań i ponoszenia kosztów.
Sami dokonujemy rezerwacji biletów lotniczych, hoteli i miejsc odbywania akcji
szkoleniowych, a organizowane przez nas zawody przyniosły nam dodatkowe
oszczędności wynikające z obniżenia kosztów udziału naszej reprezentacji. Przed
moim przyjściem do 2009 roku płaciliśmy za wystawienie biletów lotniczych po 90 zł
dzisiaj płacimy po 25 zł, korzystając w większości z biletów elektronicznych.
Dzięki wsparciu pozyskanych partnerów i sponsorów przez Polską Fundacje Kajakową
nasza sytuacja nie jest zła, a zaplanowane przychody na poziomie około 450.000,- zł
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do końca 2016 roku zostaną zrealizowane z około 100 % nadwyżką. Dobra sytuacja
finansowa Związku pozwoliła nam, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych naszego
czterolecia, zaprosić wszystkich przedstawicieli członków do udziału w Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym na koszt sponsorów.
Podstawowym zadaniem statutowym Związku jest działalność sportowa.
W omawianym czteroleciu zdobyliśmy kilkadziesiąt medali Mistrzostw Świata i Europy,
w tym dwa medale olimpijskie, ale uważam że nie do końca udało nam się zrealizować
założone wyniki olimpijskie – zwłaszcza w slalomie. Zdobyte medale przez Martę
Walczykiewicz, Beatę Mikołajczyk i Karolinę Naję, przy pełnym zaangażowaniu trenera
Tomka Kryka, dają nam dobrą pozycje wyjściową na przyszłość i bardzo odczuwalne
wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, co umożliwia nam ze spokojem planować
drogę szkoleniową do Tokio 2020 roku. Nasza działalność została bardzo wysoko
oceniona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Otrzymaliśmy na sporty olimpijskie
10.300.000,- ZŁ i dzisiaj jesteśmy drugim związkiem sportowym w Polsce pod
względem budżetu.
Wiąże się to również z zobowiązaniem wpłaty do kasy środków własnych w kwocie
ponad 300.000,- o które przy wsparciu Polskiej Fundacji Kajakowej nie musimy się
martwić.
Pomimo tego, że jest to niekwestionowany sukces, to nie mogę stwierdzić, że jestem
w pełni zadowolony z osiągniętego wyniku. Możemy zapewnić, że zrobiliśmy wszystko,
aby zdobyć co najmniej cztery medale, ale nam się to nie udało. W sportach
nieolimpijskich, mimo braku możliwości pełnego wsparcia ze strony Ministerstwa dla
tej aktywności sportowej, Polska reprezentacja z powodzeniem wystartowała na
Mistrzostwach Europy i Świata w Kajak Polo, Maratonie, Freestylu oraz w
Mistrzostwach Świata Smoczych Łodzi.
Oczywiście jest to kolejne wielkie osiągnięcie Polskiego Związku Kajakowego, klubów
kajakowych i wszystkich osób działających na rzecz kajakarstwa.
Udało się nam również pozyskać fundusze na kajakarstwo niepełnosprawnych i
jesteśmy bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani ze zdobytych medali na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Rio, a zwłaszcza ze złotego medalu wywalczonego przez Jakuba
Tokarza i jego trenera P. Renatę Klekotko, a także brązowego medalu zdobytego
przez Kamilę Kubas wraz z trenerem Janem Durczakiem.
Odpowiedzialnym za wyniki jest cały Zarząd, ale to Prezes odpowiada za
wszystko, co zrobią i czego nie zrobią Członkowie Zarządu, a także trenerzy i
osoby współpracujące.
Mówiłem to już na początku kadencji i będę powtarzał – PZKaj. nie może być
przechowalnią, a szkolić trzeba tylko tych, którzy chcą być mistrzami olimpijskimi,
a nie tylko otrzymywać stypendium lub spędzać czas trenując kajaki. Dotyczy to
zarówno juniorów, jak i seniorów.
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Od momentu, kiedy powierzono mi zarządzanie Polskim Związkiem Kajakowym,
skoncentrowaliśmy
się na organizacji warunków pracy dla trenerów oraz
poprawieniem warunków szkoleniowych dla zawodników.
Pamiętałem i wiem również, jak ważne jest szkolenie najmłodszego pokolenia,
występując o specjalne środki finansowe do Ministerstwa Sportu i Turystyki na
dofinansowanie rozwoju i popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, aby
finansowaniem objąć jak najszerszą grupę zawodników.
Kilka klubów w Polsce już skorzystało z tej szansy i uzyskało przy pomocy
PZKaj., niemałe dofinansowanie pozwalające szkolić najmłodszych.
Sponsoring w PZKaj.
Działalność Związku bez wsparcia sponsorów i darczyńców przy aktualnej sytuacji
gospodarczej, nie jest możliwa do przeprowadzenia. Za obszar sponsoringu
i marketingu sportowego odpowiadam osobiście i potwierdzam, że nie jest to łatwe
zadanie, ale pomimo braku jednoznacznego wsparcia moich działań ze strony
większości członków zarządu, to wyniki można uznać za satysfakcjonujące. W
ostatnim czteroleciu, do września 2016 roku pozyskaliśmy niebagatelną kwotę
2.489.875,11 zł, która na koniec tego roku powinna wynosić około 3.000.000,- zł.
W okresie ostatnich 4 lat dokonaliśmy zakupu sprzętu sportowego i osobistego za
ponad 9.000.000 zł. Z tego przekazaliśmy do ponad 100 klubów w użyczenie: 408
kajaków i kanadyjek dla sprintu, 56 łodzi dla slalomu, 17 sztuk dla kajak polo, 13
pontonów z silnikami, 45 trenażerów, a także około 200 wioseł. Otrzymaliśmy również
w ramach sponsoringu od firm Nelo, Tedi-Sport, Olimpijczyk, kajaki i kanadyjki w
liczbie 32 sztuk które również zostały przekazane do klubów.
Tylko podczas ostatniej konsultacji juniorów przekazaliśmy w użyczenie ponad 70
sztuk kajaków i kanadyjek, używane pokrowce, wiosła oraz 2 pontony kompletne na
podstawie wniosków klubów i po weryfikacji posiadanych aktualnych licencji.
A pozycję medialną kajakarstwa w Polsce prezentuje najlepiej raport Press Service
przygotowany wspólnie z Polską Fundacją Kajakową.
Deklarowałem na początku tej kadencji, że znajdziemy nową, lepszą siedzibę, tak też
się stało. Mamy biuro z prawdziwego zdarzenia z normalnymi warunkami do pracy dla
wszystkich pracowników, a winda umożliwia osobisty kontakt z osobami
niepełnosprawnymi.
Jest przestronność i warunki umożliwiające pracę w każdej temperaturze, a także
zatrudnienie nowych osób do opieki nad programami wsparcia dla klubów.
Aktualnie współpracujemy bezpośrednio i poprzez Polską Fundację Kajakową z
następującymi partnerami i sponsorami:
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Totalizator Sportowy–LOTTO, NELO, OTCF – 4 F , Tedi–Sport, Olimpijczyk Bis,
Telewizja Polska S.A. i Rzeczpospolita.
Kontynuujemy współpracę z firmą Plastex, po wynegocjowaniu specjalnych cen
dla PZKaj. i mam nadzieję na dalszy rozwój współpracy z korzyścią dla obu
stron.
Dzięki współpracy z Polską Fundacją Kajakową przebudowa, wyposażenie biura
i dostosowanie do naszych wymogów odbyło się bez kosztów ze strony PZKaj.
Za medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio przekażemy, tytułem nagród, 200.000 zł
brutto ze środków pozyskanych od sponsorów dla trenera i zawodniczek.
Również koszty tego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, dzięki
Polskiej Fundacji Kajakowej, pokryją sponsorzy.
Zarówno medale pamiątkowe „Za Zasługi dla PZKaj.”, jak i kalendarze, zostały
sfinansowane przez Polską Fundacje Kajakową i za całość wsparcia Zarządowi oraz
Radzie Fundacji, składam serdeczne podziękowania.
Ale największe podziękowania należą się Ministerstwu Sportu i Turystyki wraz
ze wszystkimi pracownikami, którzy wspierają polskie kajaki nie tylko
finansowo, ale również merytorycznie.
Kajakarstwo dla wszystkich
Turystyka kwalifikowana i rekreacyjna, dzisiaj jako „kajakarstwo dla wszystkich”, jest
jedną z bardzo istotnych form aktywności i wsparcia dla rozwoju, promocji
i upowszechniania kajakarstwa.
Cały czas szukamy innych form wsparcia kajakarstwa dla wszystkich i dzięki
znalezieniu partnerów możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Właśnie kończymy wraz z Totalizatorem Sportowym, przygotowanie do współpracy
przy organizacji kajakowych imprez turystycznych na terenie Polski. Tutaj
podziękowanie dla kol. Uty Kühn, która jest bardzo aktywna i bez jej pomocy trudno by
było zrobić dobrą promocję aktywności imprez kajakarstwa dla wszystkich.
Szanowni Państwo.
Nie widzę możliwości powrotu do przeszłości i tworzenia federacji klubów
turystycznych w PZKaj. Tak już było, kiedy przedstawiciele klubów turystycznych mieli
małe szanse uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i zabrać głos. Ostatnio przyjęte
rozwiązanie na zjeździe sprawozdawczym, gwarantuje wszystkim przedstawicielom
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turystyki kajakowej udział w zgromadzeniu sprawozdawczo–wyborczym PZKaj. i
prawo głosu.
Sędziowie
Środowisko sędziowskie odgrywa znaczącą rolę w działalności Związku. Obserwacja
wielu regat krajowych i zagranicznych pozwala stwierdzić, że poziom pracy sędziów
polskich, a także ich wiedza i praca, stoją na wysokim poziomie. Jednak w tym
środowisku są również problemy, a zwłaszcza w kontaktach z trenerami na zawodach.
Dlatego w nowym biurze będzie uruchomiany program obsługi zawodów, aby
wesprzeć pracę sędziów i trenerów oraz ułatwić zgłoszenia na zawody przez kluby.
Praca sędziów nie jest łatwa i wymaga wielu wyrzeczeń osobistych. Nasi sędziowie
prezentują coraz wyższy poziom i coraz więcej polskich sędziów jest zapraszanych do
sędziowanie zawodów rangi Mistrzostw Europy i Świata. Jednak mamy za mało
szkoleń dotyczących przepisów i obowiązujących regulaminów. Związek zrobił
wszystko, aby jak największa liczba polskich sędziów mogła brać udział w zawodach
międzynarodowych. Iwona Stebner sędziowała podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio, a
jej praca zyskała uznanie i pozytywną ocenę. Również Róża Banasik–Zarańska
sędziowała Igrzyska Paraolimpijskie i z tego faktu również możemy być dumni.
Przygotowywana jest zmiana organizacyjna w biurze dotycząca zgłoszeń na zawody
oraz wspierania działalności komisji sędziowskiej poprzez utworzone nowe stanowisko
pracy /w poprzednim biurze nie było to możliwe ze względu na brak miejsca/.
Sport Polski i międzynarodowy
W polskim i międzynarodowym sporcie wiele się zmienia i zgodnie z aktualnym
trendem politycznym jest szansa na stabilizację działalności Ministerstwa, a tym
samym ugruntowanie pozycji kajakarstwa wśród polskich sportów. Jesteśmy dobrze
postrzegani przez Ministerstwo, o czym świadczy nasz budżet bardzo mocno zasilony
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w końcówce tego roku.
Ważnym wydarzeniem ostatniego czterolecia jest kolejna nowelizacja ustawy
o sporcie i wprowadzenie nowego regulaminu dyscyplinarnego w kontekście dopingu.
W strukturze Międzynarodowej Federacji Kajakowej dokonane zostały istotne zmiany.
Na nadzwyczajnym zjeździe ICF w Baku została zmieniona struktura zarządzania ICF.
Powstało stałe Prezydium ICF składające się z 14 osób, w skład którego weszli
szefowie komitetów technicznych sprintu i slalomu.
Ostateczne decyzje MKOl w sprawie zmiany konkurencji olimpijskich zapadną na
kongresie MKOl w maju 2017 roku. Sprawa zwiększenia ilości kobiet na IO w Tokio
jest praktycznie przesadzona.
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Do programu kajakarstwa weszły również Igrzyska Europejskie, które zostały
rozegrane po raz pierwszy w Baku w 2015 roku, a kolejne odbędą się w 2019 roku
w Mińsku.
Współpraca z terenem
Jesteśmy otwarci na współpracę z terenem a zwłaszcza z samorządami które
wspierają kajakarstwo i angażują się w rozwój infrastruktury kajakowej w miastach
i
gminach. W ostatnim czteroleciu odbyło się wiele spotkań z prezydentami miast.
Między innymi w Bydgoszczy, Krakowie , Szczecinie, Poznaniu , Wrocławiu, Opolu,
Drzewicach , Augustowie, Białymstoku, Wałczu, Nowym Sączu a także wiele
roboczych spotkań z przedstawicielami urzędów tych i innych ośrodków kajakowych.
Wiele spotkań zaowocowało rozpoczęciem inwestycji lub rozpoczęciem projektowania
rozbudowy i budowy nowej infrastruktury kajakowej.
Podsumowanie.
Przyszłość Polskiego Związku Kajakowego i wszystkich jego członków jest i będzie
w dużym stopniu uzależniona od pracy nowego Zarządu i poszczególnych komisji wraz
z ich przewodniczącymi. Bez zaangażowania i pracy w zespole nie można realizować
podjętych zadań i rozwijać naszej organizacji dla dobra wszystkich klubów i polskiego
kajakarstwa.
Dlatego też mam nadzieje, że nowy Zarząd będzie się składał tylko z osób
zdeterminowanych do współpracy, a nie tylko do pełnienia funkcji. Osobiście jestem
za profesjonalnie zarządzanym biurem i dobrymi fachowcami pracującymi z oddaniem
kajakarstwu w systemie korporacyjnym. Nie liczy się nazwisko i pochodzenie, ale
umiejętności i zaangażowanie w realizację zadań.

Józef Bejnarowicz
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Kajakowego
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