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Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy.

Bycie prezesem PZKaj. to oczywiście wielki zaszczyt ale jeszcze
cięższa praca. Zawsze byłem graczem zespołowym i dlatego
największe sukcesy osiągałem w osadzie K-4. Ale tym razem
nie udało mi się zbudować zespołu takiego, jaki jest potrzebny
polskim kajakom. Dlatego też wielokrotnie się zastanawiałem
nad ponownym kandydowaniem. Liczyłem że któryś z moich
młodszych zastępców mnie w tym wyręczy, ale okazało się że
nie są jeszcze gotowi. Dlatego też za namową zawodników,
zawodniczek i trenerów postanowiłem kandydować
ponownie i spróbować jeszcze raz znaleźć następcę.
W tym kolejnym programie prezentacji zawarłem wszystko to
co według mnie jest aktualnie istotne do oceny minionej
działalności i wskazania planów na najbliższe 4 lata. Jest to
mała modyfikacja programu jaki prezentowałem 4 lata temu a
także rozwinięcie listu jaki zamieściłem na stronie PZKaj. po IO
w RIO.



Program Prezentacji

1. Życiorys kandydata w skrócie
2. Modyfikacja zakresu działania organów PZKaj.                                                                                                                            
3. Reorganizacja zasad funkcjonowania biura PZKaj.
4. Propozycje dotyczące funkcjonowania pionu 

szkolenia PZKaj.
5. Współpraca z mediami.
6. Sponsoring 
7. Kontakty międzynarodowe.
8. Podsumowanie



1. Życiorys kandydata w skrócie

A. Edukacja  - Akademia Wychowania Fizycznego w  Poznaniu, ukończone
wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu i PR. 

B. Doświadczenie zawodowe :
W zakresie zarządzania wykonawczego i kontrolno-doradczego.
Od 1995 - Prezes Zarządu MADBEX Sp. z o.o. ,członek wielu rad
nadzorczych i doradca zarządów spółek prawa handlowego, między
innymi były członek wielu rad nadzorczych.

C. Działalność społeczno-gospodarcza na rzecz:
• Rozwoju Gospodarczego Kraju: Miedzy innymi: Pełnomocnik

Wojewody Wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej
Komisji Dialogu Społecznego, Pełnomocnik Zarządu Związku
Pracodawców - Business Centre Club w Warszawie

• Integracji Europejskiej - Koordynator w Wielkopolsce, Europejskiej
Ligi Współpracy Gospodarczej w Brukseli

D. Znajomość języków obcych   - angielski, rosyjski, niemiecki,

62 lata, żonaty 





E. Działalność w Sporcie

1968 - 1982   Wielokrotny medalista i Mistrz Polski w kajakarstwie

1982 - 1986   Kierownik sekcji kajakowej

1993 - 2005   Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego 

1993 - 2005   Członek Zarządu Polskiego Związku Kajakowego

1993 - 2001   Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

1997 - 2001   Członek Zarządu Polskiej Fundacji Olimpijskiej

Od 2008    Członek Rady do Spraw Sportu Powiatu Poznańskiego

Od 2009    Prezes  Zarządu Polskiego Związku Kajakowego

Od 2009    Członek Prezydium  Polskiego Komitetu Olimpijskiego 













2. Modyfikacja zakresu działania organów 
PZKaj.

Moim celem numer jeden jest dalsze przywracanie wiary trenerów i działaczy
w osiągniecie sukcesu, przez wszystkich pracujących i poświęcających życie
dla kajakarstwa. Wiem jak to zrobić i co jest do tego potrzebne, ale nie udało
mi się namówić wszystkich trenerów i działaczy do realizacji założeń i
skorzystania z ułatwień i wsparcia jakie zaproponował zarząd.
Organizowanie raz w roku zebrania sprawozdawczego wraz z oceną zarządu,
trenerów, sędziów, działaczy i nagradzaniem najlepszych jest standardem.
Realizujemy to od 2010 roku , organizując co roku zebrania sprawozdawcze i
nagradzając trenerów i działaczy medalami ufundowanymi przez Polską
Fundacje Kajakową
Organizowanie raz w roku „konferencji szkoleniowej” dla trenerów, sędziów,
działaczy i jest również standardem. Wszyscy muszą się uczyć w myśl zasady
że kto nie zdobywa wiedzy ten cofa się w czasie. Konferencje są, ale ich jakość
pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza poziom wiedzy niektórych trenerów
kadry którzy wymagają ciągłego dokształcania, a z oferowanego wsparcia nie
zawsze mają czas korzystać.



Organizacja zebrania statutowego pozwoliło zmienić zasady udziału w zebraniach
sprawozdawczych. Statut został zmieniony i dzisiaj każdy członek ma prawo brania
udziału w zebraniu a do tego jeszcze nie na swój koszt jak to miało miejsce przed 2009
rokiem i za to sponsorom a zwłaszcza Polskiej Fundacji Kajakowej dziękuję.

Jasne kryteria rozdziału sprzętu sportowego dla klubów opracowane przy pomocy
rady trenerów. Rada trenerów przez ostatnie cztery lata praktycznie nie
funkcjonowała a powołana komisja sprzętowa fizycznie zajmowała się tylko
przydzielaniem sprzętu w oparciu o złożone wnioski i posiadane licencje sportowe.
Teraz będzie jeszcze możliwość wsparcia klubów turystycznych, kajakami
turystycznymi przy pomocy współpracy Totalizatora Sportowego z firmą Tedi-Sport

Wsparcie pionu medycznego dodatkowymi środkami finansowymi, dotyczy to
zarówno opieki medycznej jak i dostępności środków wspomagających –
dozwolonych. Należy zapewnić również wsparcie medyczne podczas pracy w klubach
zarówno dla najlepszych jak i dla bezpośredniego zaplecza. Było to realizowane w
zakresie niezbędnym według wskazań lekarzy i przy pomocy środków sponsorskich
dla zawodników potrzebujących natychmiastowej pomocy.

W zgrupowaniach i zawodach z udziałem zawodników kadry powinni brać udział
obligatoryjnie zarówno przedstawiciele zarządu jak i delegaci klubów lub okręgowych
związków kajakowych. Nie można organizować obozów bez kierownika który
oczywiście po obozie złoży stosowne sprawozdanie. Nie zawsze miało to miejsce a
wynika to z podstawowego faktu że nie wszyscy członkowie mogą poświęcić swój
wolny czas a na dodatek mogą się wykazać znajomością języków obcych



Sędziowie z uprawnieniami międzynarodowymi biorą udział we wszystkich 
możliwych zawodach poza Polską  na koszt związku. 

Za dobrą pracę na zawodach w Polsce sędziowie musza być również specjalnie 
nagradzani. Wymagamy od sędziów wysokiego poziomu, ale musimy za wysoki 
poziom pracy dobrze ich wynagradzać.

Mamy prawie 30 sędziów międzynarodowych aktywnych którzy bardzo często 
biorą udział w zawodach międzynarodowych. Dzisiaj dzięki  mojej inicjatywie 
sędziowie nie ponoszą kosztów udziału w zawodach międzynarodowych i 
jedyny problem to wygospodarowanie wolnego czasu czy wzięcie urlopu, 
ponadto cały czas mamy problem z wynagrodzeniem pracy sędziów  
proporcjonalnie do włożonej pracy i zaangażowania, 

Pierwsze 4 lata pracy prezesa i zarządu to była walka z sądami, nasyłanymi 
kontrolami i próbami dyskredytacji działalności prezesa i zarządu. Dzisiaj 
mamy warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe pozwalające na  dalszy 
rozwój i umacnianie siły polskich kajaków. W  skład zarządu powinny wejść 
tylko osoby mające czas i chcące faktycznie zaangażować się w działalność 
zarządu PZKaj. Zarząd powinien się składać z ludzi doświadczonych oraz 
młodszych chcących znaleźć swoje miejsce w systemie rozwoju polskich  
kajaków.



3. Reorganizacja zasad funkcjonowania 
biura PZKaj.

Tak jak obiecywałem wcześniej mamy nowe biuro i wreszcie normalne
warunki do pracy i miejsca do usadowienia nowych pracowników. Jest
Dyrektor Sportowy który dostosowuje swoja wiedzę do wymogów kajaków,
które są podobne do wioślarstwa ale jednak inne. W niedługim czasie
uruchomimy program elektronicznego zgłaszania na zawody nadzorowany
przez pracownika w biurze tak jak to ma miejsce w ICF i ECA.
Również nowy pracownik marketingu będzie zamieszczał wszystkie informacje
na bieżąco z biura związku. Będzie również zatrudniona osoba śledząca na
bieżąco wszystkie ogłoszenia o konkursach i wspierająca kluby i okręgi w
składaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych i
inwestycyjnych.
Wszystkie dane o pracach zarządu, biura i trenerów pracujących dla PZKaj. są
dostępne na bieżąco w Internecie. Korespondencja jest przesyłana i
umieszczana na naszych stronach w określonym w regulaminie biura terminie.
Ograniczyliśmy koszty obsługi biura, racjonalizacja wydatków i zakupów jest
widoczna i nie grożą nam zmiany Ministerstwa ograniczające procentowy
udział w kosztach pośrednich, który teraz kształtuje się na poziomie 7%.
Korzystamy z pośrednictwa firm zewnętrznych tylko w ostateczności.





Organizacja funkcjonowania pracy związku w oparciu o preliminarze i
szczegółowe plany finansowe, dające wszystkim dyscyplinom i komisjom
PZKaj. na początku roku budżety i podstawy funkcjonowania.
Realizujemy to z coraz lepszym skutkiem. Od 4 lat proponowany przez
trenerów i pion szkolenia budżet PZKaj. jest składany w Ministerstwie
jako jeden z pierwszych. A i tak zawsze w końcówce każdego roku
otrzymujemy z Ministerstwa Sportu i Turystyki dodatkowe wsparcie na
zakup sprzętu lub organizacje akcji szkoleniowych. Oczywiście całość
budżetu może podlegać modyfikacjom i podlega modyfikacjom zgodnie z
potrzebami.

Każdy okręg lub klub jest i  będzie mile widziany jeżeli zgłosi chęć 
organizacji zebrania zarządu czy też posiedzenia komisji, konferencji itp. 
Tak w tym roku skorzystaliśmy z gościnności klubu  Zawisza Bydgoszcz, 
który pomógł nam w zorganizowaniu dla ponad 200 osób konferencji 
trenersko - sędziowskiej  



4. Propozycje dotyczące funkcjonowania 

pionu szkolenia PZKaj.

Nie mam zamiaru zastępować w pracy organizacyjnej i szkoleniowej
wiceprezesów i trenerów odpowiedzialnych za poszczególne dyscypliny. Ten pion
miał dużą samodzielność i nie sprawdził się do końca. Postawa i zaangażowanie
niektórych aktualnie pracujących trenerów nie jest do końca akceptowalna i
dlatego rozpisane są nowe konkursy.

Nie przewiduje zatrudnienia trenerów z zagranicy.

Będę wymagał realizacji zadań zgodnie z ustaleniami, według zatwierdzonych
przez Zarząd planów z pełną odpowiedzialnością za ich realizacje.

Będę proponował utrzymanie szkolenia liniowego od juniora do seniora. To już
kiedyś się sprawdziło gdyż pozwala trenerom przygotować zawodników o
zbliżonym stylu wiosłowania i wzajemnie uzupełniać swoja wiedzę dokonując
konfrontacji w oparciu o bieżące problemy i sprawy wynikające ze wzajemnych
relacji.

Organizowanie indywidualnych zgrupowań dla najlepszych zawodników na
podstawie wyników ze sprawdzianów i konsultacji a nie zasług z przeszłości.



Oczywiście że to trener jest najważniejszym ogniwem w łańcuchu szkoleniowym i 
musi być za swoją dobrą pracę dobrze wynagrodzony. 
Dzisiejszy system oceny i nagradzania trenerów jest czytelny i pozwala trenerom 
otrzymać za dobrą pracę niezłe pieniądze w postaci pensji, premii i nagród. 
Pieniądze muszą pójść również za trenerem który pracując w klubie i pokazał że nie 
tylko znalazł diament ale  jeszcze go oszlifował.
To samo dotyczy młodzieżowców którzy muszą być objęci specjalną opieką aby nie 
zmarnować wielu lat pracy trenerów klubowych.

Będą współpracowali z  trenerami klubowymi którzy muszą wreszcie otrzymać  
normalne pieniądze za zaangażowanie w szkolenie kadrowiczów w zależności od 
możliwości finansowania i statusu grupy./dyscyplina olimpijska- nie olimpijska./
Czas walki o miejsce w kadrze będzie oznaczony i równy dla wszystkich. System 
kwalifikacji  do kadry na podstawie z góry ustalonych zasad i terminów 
wypracowany i zatwierdzony przez rady trenerów. 
Mistrzostwa Polski jako jeden z etapów obowiązkowej kwalifikacji. Nie wolno 
pozwolić na dalszą degradację rangi tytułu mistrza polski

Trzeba będzie stworzyć system oceny i nagradzania zawodniczek i zawodników oraz 
klubów za osiągnięte wyniki jak najbardziej zindywidualizowany i dopasowany do 
specyfiki dyscypliny, pamiętając również o kajak polo, freestyle czy maratonie.



5. Współpraca z mediami.
Osobiście odpowiadałem i będę odpowiadał za kontakty medialne i promocję 
kajaków. Oczywiście niezbędne do dobrej promocji są wyniki o które się nie 
martwię a które trzeba spróbować  dobrze sprzedać. Na to są potrzebne 
środki finansowe , o które się nie martwię gdyż dotychczasowe wyniki  
finansowe pozwalają mi mieć jeszcze lepszy optymizm.
Odbudowaliśmy  więź z przedstawicielami mediów, prasy, radia i telewizji. 
Mamy raporty medialne i potwierdzone bardzo dobre relacje z 
dziennikarzami prasy ,radia i telewizji. Mamy wkładki do gazet, filmy 
promocyjne i reklamowe. Wspólnie z Polska Fundacją Kajakową i TVP Sport 
przygotowujemy oferty medialne pod partnerów medialnych i sponsorów.
Naszym partnerem medialnym jest wydawnictwo Rzeczpospolita
Po każdych zawodach na których nasi zawodnicy osiągną sukces będzie 
organizowana konferencja prasowa w nowym biurze przy pomocy specjalisty 
od Publik Relations  dla wszystkich chętnych przedstawicieli mediów.
Będziemy dalej produkować  artykuły sponsorowane i zamieszczać je  w 
mediach centralnych  i regionalnych w celu promocji związku, działaczy i 
zawodników. Będzie to połączone z promocją sponsorów związku.





PZKaj. na Faceboku









6. Sponsoring 
Za marketing i znalezienie sponsorów odpowiadałem i dalej będę
odpowiadał osobiście wspólnie z Radą Polskiej Fundacji Kajakowej, gdyż
zdobycie dodatkowych środków jest,było i będzie priorytetem działalności
pozasportowej. Jestem sponsorem kajaków od ponad 20 lat i chyba nie
muszę tego udowadniać. Bo sponsoring to nie tylko pozyskiwanie pieniędzy
i sprzętu ale również gwarantowanie płatności własnymi kartami
kredytowymi za akcje szkoleniowe, kiedy jeszcze pieniądze nie dotarły z
budżetu.
Efektywne pozyskanie sponsorów dla Związku i organizowanych imprez dla
członków zwyczajnych związku. Wsparcie z centrali każdej jednostki
organizującej zawody w Polsce a w tym również imprez turystycznych.
Pomoc dla działaczy i trenerów w klubach zarówno finansowa jak i
materialna w postaci programu finansowego wsparcia przy wykorzystaniu
sponsorów związku, gwarantującego pomoc najbardziej potrzebującym
trenerom i klubom.
Te zapewnienia wynikają przede wszystkim z już potwierdzonych osobistych
dobrych doświadczeń i prywatnych kontaktów z szefami wielu firm oraz
znajomość administracji rządowej i regionalnej w całej Polsce.









7. Kontakty międzynarodowe.

Ilość zorganizowanych imprez międzynarodowych w ostatnich ośmiu latach była
imponująca. Kraków staje się powoli stolicą europejskiego i światowego slalomu a
Wrocław będzie w kolejnym roku stolicą Kajak Polo.
Złożone zostały również aplikacje na organizacje imprez na Malcie w Poznaniu, oraz
na torze Kolna w Krakowie która wymagają ciągłych modernizacji i dostosowania
do wymogów ECA i ICF.
Bardzo dobry profesjonalny kontakt z Prezydentami ICF i ECA oraz większością
działaczy międzynarodowych jest gwarantem pozyskiwania kolejnych imprez
sportowych i dobrych wzajemnych relacji.
A przesłane listy do delegatów od Prezydenta i Wiceprezydenta ICF nie wymagają
chyba komentarza.
Dobrym udokumentowaniem tego faktu mogą być moje akredytacje gościa ICF i
MKOL na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata.
Byliśmy wraz z żoną jedynymi gośćmi z Polski zaproszonymi przez Prezydenta
Międzynarodowej Federacji Kajakowej na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach,
Pekinie, Londynie i Rio.
Natomiast przysługujące mi akredytacje z PKOL były przekazane członkom zarządu
Polskiego Związku Kajakowego..





8. Podsumowanie
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Zwracam się dzisiaj o obdarzenie mnie zaufaniem i poparcie mojej kandydatury na
funkcję prezesa Polskich Kajaków. Byłem zawodnikiem, działaczem sportowym a teraz
jestem przede wszystkim doświadczonym managerem i mogę zagwarantować że
zrobię wszystko aby wreszcie zdobyć ten upragniony złoty medal olimpijski.
Deklaruje pełne zaangażowanie i cały swój czas dla dobra i wspólnego sukcesu naszej
organizacji. Chcę dalej zmieniać obraz polskich kajaków. Kieruje mną tylko chęć
osiągnięcia sukcesu bo wiem że mogę dużo pomóc polskim kajakom a przede
wszystkim trenerom i klubom w Polsce.
Nie chcę niczego burzyć a jedynie zmodernizować, wykorzystując wszystkie
możliwości jakie sam posiadam i zaproponowani przeze mnie członkowie zarządu.
Wraz z zarządem będę wspierać wszystkie rodzaje działalności PZKaj. Przy priorytecie
dyscyplin olimpijskich (Kajakarstwo klasyczne i Slalom) będziemy również pamiętać i
dbać o pozostałe dyscypliny i oczywiście turystykę kajakową lub jak niektórzy wolą
nazywać kajakarstwem dla wszystkich.
Najważniejsze są kluby i okręgi a głównym celem Polskiego Związku Kajakowego po
realizacji celów szkoleniowych będzie wspieranie działaczy klubowych i regionalnych
w ich bardzo trudnej i ciężkiej pracy w terenie.
Jest to skrót mojego programu jaki realizuje i będę chciał dalej realizować w
przypadku otrzymania zaufania i wyboru na Prezesa Zarządu Polskiego Związku
Kajakowego.



Dziękuję za uwagę!


