
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZWIĄZKU ZA ROK 
2022



1. Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu przedkłada sprawozdanie  ze swojej działalności, 
w roku 2022, za okres od 1 stycznie do 31 grudnia 2022 roku. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, doszło do zmiany władz PZKite, kadencja 
poprzedniego zarządu wybranego w 2020 roku dobiegła końca, a także zmienił się skład 
liczebny związany ze zmianą statutu. 13 marca 2022 roku, podczas Wyborczego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu, wybrano nowy zarząd i komisję 
rewizyjną.

W okresie od  1 stycznia do 13 marca zarząd działał w składzie:

Igor Czernik – prezes
Maciej Boszko – wiceprezes
Tomasz Grzymski – wiceprezes
Piotr Kunysz - wiceprezes
Artur Milarski – członek zarządu
Krzysztor Traczyk – członek zarządu

Komisja Rewizyjna działa w składzie:

Mariusz Czapliński
Łuksza Ceran 
Jędrzej Jerzmanowski

Od dnia 13 marca 2022 zarząd i komisja rewizyjna działają w składzie:

Igor Czernik – prezes
Maciej Boszko – wiceprezes
Tomasz Grzymski – wiceprezes
Piotr Kunysz - wiceprezes
Katarzyna Lange – członek zarządu

Komisja Rewizyjna działa w składzie:

Mariusz Czapliński
Jędrzej Jerzmanowski 
(zastąpiony przez Tadeusza Radzimińskiego w dniu 23 czerwca 2022)
Katarzyna Pokój 

2. W roku 2022 odbyły się trzy Walne Zebrania Delegatów Polskiego Związku 
Kiteboardingu

 W dniu 13 marca 2022 r. odbyło się wyborcze Walne Zebranie Delegatów, które dokonało 
wyboru nowych członków zarządu i komisji rewizyjnej

 W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się  sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie 
Delegatów, na którym zatwierdzona działalność zarządu za rok 2021 oraz wybrano nowego 
członka komisji rewizyjnej po rezygnacji jednego z członków



 W dniu 5 października 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów, na którym 
zatwierdzono Regulamin Dyscyplinarny zgodnie ze statutem Polskiego Związku 
Kiteboardingu

3. W roku 2022 odbyło się 6 posiedzeń zarządu w dniach:

 12.01.2022 r. 

Spotkanie informacyjne zarządu w sprawie zmiany stawek ubezpieczenia instruktorów na 
rok 2022 r. i kontynuacji programu ubezpieczeń

 30.03.2022 r. 

Spotkanie w sprawie powołania komisji: 

Szkolenia w składzie:
przewodniczący: Igor Czernik
członkowie: Przemysław Wójcik, Wojciech Antosiewicz, Piotr Kunysz, Łukasz Ceran, 
Maciej Grzęda, Łukasz Koniuszewski, 

Sportu Racing w składzie:
przewodniczący – Tomasz Janiak,
członkowie - Marek Rowiński sen., Maks Żakowski, Michał Zieliński, Maciej Boszko

Sportu Expression w składzie:
przewodniczący – Marek Rowiński jun.
członkowie – Maciej Lewandowski

Sportu Amatorskiego w składzie:
przewodnicząca - Katarzyna Lange

Zarząd podjął uchwałę o powołaniu komisji w proponowanych składach

 19 lipca 2022 r. 

Spotkanie informacyjne dotyczące terminów i stanu organizacji zawodów w roku 2022

 22.08.2022

Spotkanie dotyczące przyjęcia regulaminu prac zarządu oraz powołania koordynatorów 
zgodnie z zasadami obowiązującymi Związki Sportowe. 

 Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu zarządu
 Zarząd podjął uchwałę o powołaniu rzecznika dyscyplinarnego w osobie Jędrzeja 

Jerzmanowskiego. 
 Zarząd podjął uchwałę o powołaniu koordynatora ds dopingu w osobie Anny Stoleckiej- 

Warzechy
 Zarząd podjął uchwałę o powołaniu koordynatora ds niepełnosprawnych w osobie Wojciecha 

Antosiewicza



 30.11.2022

Spotkanie dotyczące planów działań związanych z upowszechnianiem kiteboardingu w 2022 
roku, organizacją zawodów pucharu i mistrzostw Polski oraz cyklem zawodów amatorskich 
Kite Ligi. 

 Zarząd podjął uchwałę o zlecenie przygotowania wniosku o dotację ministerialną na 
upowszechnianie kiteboardingu 

 Zarząd podjął uchwałę o powierzenia organizacji amatorskich zawodów Kite Ligi na 
następne 4 lata obecnemu organizatorowi - klubowi Fly Big Air, będącemu członkiem 
zwyczajnym PZKite na dotychczasowych zasadach zastrzegając sobie coroczne prawo do 
zmian w regulaminie zawodów

 Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury wyłonienia organizatora zawodów pucharu i 
mistrzostw Polski w kiteboardingu na rok 2022. 

 Zarząd podjął uchwałę o uruchomieniu procedury wyłonienia firmy, która zajmie się 
poszukiwaniem sponsorów zawodów i działań związku. 

 16.12.2022

Spotkanie dotyczące stanu przygotowań do amatorskich zawodów Kite Ligi 2022, dotacji 
ministerialnej do zawodów Kite Ligi oraz omówienie procesu certyfikacji uprawnień instruktorskich 
Wingfoil w Polskiej Ramie Kwalifikacji i dyskusja dotycząca certyfikacji PRK. 

4. Działalność szkoleniowa związku

W 2022 roku Polski Związek Kiteboardingu zorganizował:

 12 kursów Polski Związek Kiteboardingu, w czasie których przeszkolono 92 
instruktorów PZKite. Uczestnicy zakończyli kursy zdaniem egzaminów i otrzymali 
certyfikaty.

 2 kursy trenerskie, w czasie których przeszkolono 15 trenerów PZKite, z czego 11 
zdało egzamin końcowy i otrzymało certyfikat 

 spotkanie z licencjonowanymi szkołami PZKite dotyczące planów na przyszłość

5. Działalność sportowa

W 2022 r.  Polski Związek Kiteboardingu zorganizował:

 3 edycje zawodów pucharu Polski w kitesurfingu:



16-18 czerwca w Rewie - Formula Kite, Freestyle

22-24 lipca w Jastarni - Formula Kite, Freestyle

11-14 sierpnia w Pucku - Formula Kite, Freestyle

 2 edycje mistrzostw Polski w kitesurfingu

16-18 czerwca w Rewie - Freestyle, A's

11-14 sierpnia w Pucku - Frmula Kite

 4 edycje zawodów amatorskich Kite Ligi

21 czerwca w Chałupach - Twintip race, freestyle

9 lipca w Dźwirzynie (gmina Kołobrzeg) - Twintip race, freestyle

6 sierpnia w Jastarni - Twintip race, freestyle

29 sierpnia w Jastarni (Maszoperii) - Twintip race, freestyle

 1 edycję Mistrzostw Polski Instruktorów MPI

21 czerwca w Chałupach – MPI

 Polski Związek Kiteboardingu Był również współorganizatorem 3 edycji amatorskich 
zawodów kitesurfingowych:

Queen of Hel w Chałupach

Summer Kite Festiwal w Międzyzdrojach

Śledź Contest w Jastarni

6. Działalność popularyzatorska

 Polski Związek Kiteboardingu przygotował i wydał coroczną broszurę Informator PZKite o 
objętości 80 stron, która była darmowo dystrybuowana przez szkoły PZKite na całym 
wybrzeżu Bałtyku.

 Polski Związek Kiteboardingu wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim przeprowadził 
szkolenia kitesurfingowe w 8 miastach w Polsce i 2 weekendy szkoleniowe w Jastarni dla 
około 450 osób w ramach dotacji na upowszechnianie sportu Ministerstwa Sportu

 Polski Związek Kiteboardingu popularyzował sport amatorski za pośrednictwem:

 strony internetowej poświęconej Lidze Kite
 portalom społecznościowym



 plakatom umieszczonym na polskim wybrzeżu
 Konferencji prasowej w gminie Kołobrzeg
 wpisom na forach kitesurfingowych
 materiałom w darmowym Informatorze PZKite
 darmowym gadżetom z logo Kite Ligi

7. Działalność związana z poprawą bezpieczeństwa szkoleń

 Polski Związek Kiteboardingu w roku 2021 i 2022 rozdał bezpłatnie szkołom PZKite 300 
kasków przeznaczonych do szkoleń podstawowych. W ciągu ostatnich 6 lat dało to liczbę 
prawie 900 darmowych kasków zwiększających bezpieczeństwo szkoleń

 Polski Związek Kiteboardingu zorganizował kursy pierwszej pomocy/SAR dla wszystkich 
instruktorów PZKite, a także przeprowadził darmową akcję udzielania pierwszej pomocy dla 
chętnych uczestników w Chałupach. 

8. Zintegrowany System Kwalifikacji

 W ramach Zintergowanego Systemu Kwalifikacji komisja rewalidacyjna wydała 120 
certyfikatów PRK 3 i kończy proces nadania kolejnych 11 certyfikatów PRK4 trenerom. 

 W ramach ASK został zrealizowany wespół z IBE film edukacyjny PRK w kiteboardingu 
promujący  Zintegrowany System Kwalifikacji. 

 Przedstawiciele PZKite uczestniczą tez regularnie w spotkaniach dotyczących ZSK z 
przedstawicielami IBE, PZZJ i Ministerstwa Sportu


