Protokół nr Z-7/04/2019
Z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
Obecni na posiedzeniu:
1. Dagmara Gerasimuk
2. Stanisław Kępka
3. Józef Staszel
4. Urszula Filip
5. Adam Górecki
6. Edward Jakieła
7. Krzysztof Nowak
Nieobecni:
1. Jan Piczura
2. Joanna Badacz
Goście:
1. Tomasz Bernat
2. Zbigniew Waśkiewicz
3. Andrzej Stolecki

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes

Sekretarz
Dyrektor Techniczny
Dyrektor Sportowy
Komisja Rewizyjna

Program posiedzenia Zarządu:
1. Informacja Prezesa o bieżących działaniach Związku w tym:
a. Przyznane dotacje w 2019 roku.
b. Informacja o sytuacji finansowej PZBiath.
2. Zatwierdzenie wyników Pucharu Polski oraz klas sportowych w sezonie 2018/2019.
3. Sprawozdania z pracy szkoleniowej trenerów kadr narodowych – wnioski z Komisji
Szkoleniowej.
4. Ocena sezonu 2018/2019.
5. Ocena wyników sportowych uzyskanych przez zawodników z SMS i BOSSM 2018/2019.
6. Sprawy kadrowe w 2019 roku.
a. Trenerzy Kadr Narodowych
b. Sztab techniczny
c. Sztab medyczny
d. inni
7. Powołanie kadr narodowych na sezon 2019/2020, w tym grup szkoleniowych.
8. Zatwierdzenie wytycznych szkoleniowych na sezon letni 2019.
9. Zatwierdzenie kalendarza imprez oraz przydział DT w sezonie letnim 2019.
10. Zatwierdzenie planu zakupów w tym tzw. zakupów kluczowych w 2019 roku.
11. Zatwierdzenie programu „I ty możesz zostać biathlonistą” – klubów, miejsca i terminu
organizacji sportowych wakacji, kursokonferencji szkoleniowej PZBiath.
12. Zatwierdzenie Delegatów na Walne Zgromadzenie w PKOL w dniu 25.04.2019 roku.
13. Informacja o inwestycjach dot. strzelnic i tras biathlonowych na Kubalonce, w
Wodzisławiu Śląskim, w Jakuszycach oraz w Chorzowie.
14. Zatwierdzenie wieloletniego programu szkolenia dla oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
15. Zatwierdzenie umów partnerskich na sezon 2019/2020.
16. Sprawy różne.
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Wnioski:
1. Wniosek o organizację spotkania z dyrektorami SMS i BOSSM dot. szkolenia sportowego
podczas MP w biathlonie letnim, 27.06.2019
2. Wniosek o wdrożenie systemu analizy treningu training peaks oraz wprowadzenie
obowiązku dzienniczków treningowych on-line.
3. Wniosek o zatrudnienie zagranicznego trenera do kadry seniorek.
Podjęte uchwały:
1. Uchwała nr Z-7/1/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 29
kwietnia 2019 roku
2. Uchwała nr Z-7/2/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników Pucharu Polski oraz klas
sportowych w sezonie 2018/2019.
3. Uchwała nr Z-7/3/2019 w sprawie oceny sezonu 2018/2019
4. Uchwała nr Z-7/4/2019 w sprawie zatwierdzenia Kadr Narodowych i grup szkoleniowych
na sezon 2019/2020
5. Uchwała nr Z-7/5/2019 w sprawie powołania Trenerów Kadr Narodowych do szkolenia
centralnego w sezonie 2019/2020
6. Uchwała nr Z-7/6/2019 w sprawie powołania sztabu technicznego w sezonie 2019/2020
7. Uchwała nr Z-7/7/2019 w sprawie zakończenia pracy z Andriejem Tymchenko
8. Uchwała nr Z-7/8/2019 w sprawie powołania sztabu technicznego w sezonie 2019/2020
9. Uchwała nr Z-7/9/2019 w sprawie zatwierdzenia terminu Sprawozdawczego Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZBiath.
10. Uchwała nr Z-7/10/2019 w sprawie zatwierdzenie planu zakupów w tym tzw. zakupów
kluczowych w 2019 roku.
11. Uchwała nr Z-7/11/2019 w sprawie zatwierdzenia wytycznych sportowych na lato 2019
12. Uchwała nr Z-7/12/2019 w sprawie zatwierdzenia Delegatów Technicznych podczas
zawodów letnich w 2019 roku.
13. Uchwała nr Z-7/13/2019 w sprawie zatwierdzenia programu „I Ty możesz zostać
biathlonistą” w 2019 roku
14. Uchwała nr Z-7/14/2019 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu szkolenia dla
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego w biathlonie.

1. Uchwała nr Z-7/1/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 29 kwietnia 2019 roku
I.
Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu 29 kwietnia 2019 roku, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
II.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
III.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała nr Z-7/2/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia wyników Pucharu Polski oraz klas sportowych w sezonie 2018/2019.
I.
Zatwierdza się wyniki Pucharu Polski oraz klasy sportowe uzyskane w sezonie
2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
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II.
III.

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała nr Z-7/3/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie oceny sezonu 2018/2019
I.
II.
III.

Zarząd ocenił pozytywnie szkolenie we wszystkich grupach szkoleniowych z
uwzględnieniem uwag z posiedzenia z Komisji Szkoleniowej.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała nr Z-7/4/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia Kadr Narodowych i grup szkoleniowych na sezon 2019/2020
Na podstawie regulaminu powoływania zawodników do Kadr Narodowych i grup
szkoleniowych:
I.

II.

III.
IV.

Zatwierdza się Kadry Narodowe w kategorii juniorów i juniorek młodszych, juniorów i
juniorek, młodzieżowe oraz seniorów i na sezon 2019/2020, stanowiące załącznik do
uchwały.
Zatwierdza się następujące grupy szkoleniowe na sezon 2019/2020 Kadrę Seniorek i
Seniorów, Kadrę B Seniorek i Seniorów, Kadrę Młodzieżową, Kadrę Juniorów , stanowiące
załącznik do uchwały.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr Z-7/5/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie powołania Trenerów Kadr Narodowych do szkolenia centralnego w sezonie
2019/2020:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Powołuje się Trenera Adama Kołodziejczyka na stanowisko Trenera Kadry Seniorów.
Powołuje się Trenera Adama Jakiełę na stanowisko Trenera Kadry B Seniorów i Seniorek.
Powołuje się Trenera Łukasza Słoninę na stanowisko Trenera Kadry Młodzieżowej kobiet.
Powołuje się Trenera Rafała Lepela na stanowisko Trenera Kadry Młodzieżowej
mężczyzn.
Niniejsza uchwała została podjęta w przypadku pkt. I jednogłośnie przy wszystkich
głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się, w przypadku
pkt II większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się, w przypadku pkt III i IV
większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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6. Uchwała nr Z-7/6/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie powołania sztabu technicznego w sezonie 2019/2020.
Na wniosek Dyrektora Technicznego Tomasza Bernata i po ocenie pracy w sezonie 2018/2019:
I.
II.
III.
IV.

Powołuje się do sztabu technicznego i tym samym kontynuuje się umowy z pracownikami:
Adam Kwak, Maciej Nędza-Kubiniec, Mariusz Wtorek, Przemysław Badacz.
Zatrudnia się pracownika technicznego Danielo Muller (GER).
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała nr Z-7/7/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zakończenia pracy z Andriejem Tymchenko.
I.
II.
III.

Rozwiązuje się umowę o pracę z Andriejem Tymchenko za porozumieniem stron. Umowa
kończy się z dniem 30 kwietnia 2019 roku.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Uchwała nr Z-7/8/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie podjęcia współpracy z Tomaszem Sikorą
I.
Zatwierdza się współpracę z Tomaszem Sikorą na stanowisku menegera ds. kontaktu z
partnerami i sponsorami.
II.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
III.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
9. Uchwała nr Z-7/9/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia terminu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
PZBiath.
I.
II.
III.

Zatwierdza się termin 27 czerwca 2019 roku w Dusznikach Zdroju na Duszniki Arena na
organizację Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBiath.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała nr Z-7/10/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenie planu zakupów w tym tzw. zakupów kluczowych w 2019 roku.
I.

Zatwierdza się plan zakupów w tym plan zakupów kluczowych w 2019 roku, stanowiący
załącznik do uchwały.
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II.

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III.

11. Uchwała nr Z-7/11/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia wytycznych sportowych na lato 2019
I.
Zatwierdza się wytyczne sportowe na lato 2019 wraz z kalendarzem imprez sportowych.
II.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
III.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
12. Uchwała nr Z-7/12/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia Delegatów Technicznych podczas zawodów letnich w 2019 roku
I.
Zatwierdza się DT podczas zawodów letnich w 2019 roku, stanowiących załącznik do
uchwały.
II.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
III.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
13. Uchwała nr Z-7/13/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia programu „I Ty możesz zostać biathlonistą” w 2019 roku
Na podstawie przyznanej dotacji MSiT w ramach projektu upowszechniania sportów zimowych
w Polsce:
I.
Zatwierdza się następujące kluby i wysokość ich dotacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BKLS Żywiec
BKS WP Kościelisko
MKS Karkonosze Jelenia Góra
MUKN Pod Stróżą
UKN Melafir Czarny Bór
UKS G-8 Bielany
UKS Kamieńczyk
UKS Kłodne
UKS Krokus Ciche
UKS Krokus Piechowice
UKS Lider Katowice
UKS Mieroszów
UKS Muflon Duszniki Zdrój
UKS Olimpijczyk Sosnówka
UKS Partyzant Lubatowa
UKS Statima Biathlon Chorzów
UKS Strzał Wodzisław Śląski
UKS Szczytnik
ZKS Kasina Wielka

20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
7500 zł
20 000 zł
7500 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
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II.
III.
IV.
V.

Zatwierdza się termin i miejsce organizacji obozu, pn. „sportowe wakacje w 2019 roku”, tj.
06-16 sierpnia w Czaplinku.
Zatwierdza się organizację kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów biathlonu we
wrześniu 2019.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała nr Z-7/14/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu szkolenia dla oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego w biathlonie.
I.
II.
III.

Zatwierdza się wieloletni program szkolenia dla oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego w biathlonie, stanowiący załącznik do uchwały.
Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku
sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Dagmara Gerasimuk

Prezes

……………………………………………………….

Stanisław Kępka

Wiceprezes

……………………………………………………….

Józef Staszel

Wiceprezes

……………………………………………………….

Urszula Filip

……………………………………………………….

Adam Górecki

……………………………………………………….

Edward Jakieła

……………………………………………………….

Krzysztof Nowak

……………………………………………………….

str. 6

Załącznik do uchwały nr Z-7/1/2019
Program posiedzenia Zarządu:
1. Informacja Prezesa o bieżących działaniach Związku w tym:
a. Przyznane dotacje w 2019 roku.
b. Informacja o sytuacji finansowej PZBiath.
2. Zatwierdzenie wyników Pucharu Polski oraz klas sportowych w sezonie 2018/2019.
3. Sprawozdania z pracy szkoleniowej trenerów kadr narodowych – wnioski z Komisji
Szkoleniowej.
4. Ocena sezonu 2018/2019.
5. Ocena wyników sportowych uzyskanych przez zawodników z SMS i BOSSM 2018/2019.
6. Sprawy kadrowe w 2019 roku.
a. Trenerzy Kadr Narodowych
b. Sztab techniczny
c. Sztab medyczny
d. inni
7. Powołanie kadr narodowych na sezon 2019/2020, w tym grup szkoleniowych.
8. Zatwierdzenie wytycznych szkoleniowych na sezon letni 2019.
9. Zatwierdzenie kalendarza imprez oraz przydział DT w sezonie letnim 2019.
10. Zatwierdzenie planu zakupów w tym tzw. zakupów kluczowych w 2019 roku.
11. Zatwierdzenie programu „I ty możesz zostać biathlonistą” – klubów, miejsca i terminu
organizacji sportowych wakacji, kursokonferencji szkoleniowej PZBiath.
12. Zatwierdzenie Delegatów na Walne Zgromadzenie w PKOL w dniu 25.04.2019 roku.
13. Informacja o inwestycjach dot. strzelnic i tras biathlonowych na Kubalonce, w
Wodzisławiu Śląskim, w Jakuszycach oraz w Chorzowie.
14. Zatwierdzenie wieloletniego programu szkolenia dla oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
15. Zatwierdzenie umów partnerskich na sezon 2019/2020.
16. Sprawy różne.
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