Katowice 15.02.2021
Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
nr Z-22/02/2021 z dnia 15.02.2021 roku
Obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zbigniew Waśkiewicz
Józef Staszel
Stanisław Kępka
Joanna Badacz
Edward Jakieła
Krzysztof Nowak
Urszula Filip
Adam Górecki

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz

Goście:
1.

Adam Kołodziejczyk – Dyrektor Sportowy

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Zbigniew Waśkiewicz rozpoczął zdalne posiedzenie Zarządu
i przywitał wszystkich obecnych. Poinformował o tym, że posiedzenie będzie nagrywane.
Następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia, który zatwierdzono jednogłośnie.
Program posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 25.01.2021.
2. Zatwierdzenie składu osobowego na Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów Młodszych,
24.02-06.03.2021, Obertilliach (AUT).
3. Sprawy różne.
Ad 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia zarządu z 25.01.2021 przeniesiono na kolejne
posiedzenie.
Ad. 2. Zatwierdzenie składu osobowego na Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów
Młodszych, 24.02-07.03.2021, Obertilliach (AUT).
A. Kołodziejczyk - odbyły się Mistrzostwa Polski w trzech kategoriach, które były kwalifikacjami
do Mistrzostw Świata Juniorów. Ponieważ zawodnicy nie biegali na jednakowych dystansach nie
mieli możliwości do porównania się między sobą. Pod uwagę były brane dwa najlepsze rezultaty
z trzech biegów. Rywalizacja była mocna. Największe dylematy były przy ustalaniu składu
juniorów, którzy prezentują słabą formę biegowa i strzelecką, a co za tym idzie przegrywają
z juniorami młodszymi. Wcześniej odbyło się posiedzenie wydziału szkolenia, na którym
wypracowano propozycję składu juniorów i juniorów młodszych na Mistrzostwa Świata. Przez
wzgląd na niski poziom juniorów do reprezentacji zaproponowano tylko trzech zawodników z tej
kategorii wiekowej. Dla reprezentacji opracowano założenia wynikowo - startowe, które zostaną
przedstawione w Ministerstwie Sportu.

Propozycja Wydziału Szkolenia:
Juniorzy Młodsi:
1. Marcin Zawół
2. Konrad Badacz
3. Jan Guńka
4. Hubert Matusik
Juniorki Młodsze:
1. Anna Nędza-Kubiniec
2. Klaudia Topór
3. Barbara Skrobiszewska
4. Martyna Lichosyt
Juniorki:
1. Joanna Jakieła
2. Patrycja Stanek
3. Magda Piczura
4. Daria Gembicka
Juniorzy:
1. Wojciech Filip
2. Kacper Guńka
3. Wojciech Janik
Trenerzy:
1. Rafał Lepel
2. Łukasz Słonina
3. Jerzy Szyda
Dyrektor Sportowy:
1. Adam Kołodziejczyk
Fizjoterapeuci:
1. Marcin Kaźmierak
Serwis:
1. Adam Kwak
2. Mariusz Wtorek
3. Przemysław Badacz
A. Górecki – uważam, że powinno jechać czterech zawodników w juniorach. Powinniśmy wysłać
pełne składy. Seniorów choć są słabi wysyłamy w pełnym składzie i wydajemy na nich pieniądze.
Powinniśmy dać szansę Trenerowi Jerzemu Szydzie, który złożył deklarację, że jego zawodnicy
zmieszczą się w pierwszej dziesiątce na Mistrzostwach Świata.
Prezes PZBiath. - Trener Jerzy Szyda nadal może spełnić swoją deklarację, ponieważ dotyczyła
ona Wojciecha Janika i Wojciecha Filipa, którzy są zaproponowani do składu reprezentacji.
J. Staszel - powinniśmy wysłać czwartego juniora zamiast trenera.
Prezes PZBiath. - ostateczny skład zatwierdza Zarząd i jest to zgodne z wytycznymi.
Z wyników osiągniętych na MŚ tłumaczyć się będziemy w Ministerstwie Sportu, nie jest łatwe
obronić słabe wyniki. Powołując czwartego juniora ośmieszamy się ale oczywiście decyzja należy
do Zarządu.
A. Kołodziejczyk - w ostatni dzień Mistrzostw Polski, podczas biegu indywidualnego wszyscy
zawodnicy mogli zmierzyć się na jednym dystansie. Zawodnicy z rocznika 2002, 2003
zdeklasowali juniorów. Ze względu na tak niski poziom juniorów na Mistrzostwa Świata powinien

pojechać tylko jeden. Ministerstwo Sportu może odrzucić możliwość udziału zawodnika
w Mistrzostwach Świata jeśli zatwierdzimy tak niski plan wynikowo - startowy. Rozmawiałem
z trenerem Jerzym Szydą o słabej dyspozycji Wojciecha Janika i niskiej dyspozycji strzeleckiej - co
jest niepokojącym symptomem. W kwestii dyspozycji Wojciecha Janika mamy odmienne zdanie.
Seniorów musimy wysyłać na Puchary Świata, ponieważ walczą oni w klasyfikacji Pucharów
Narodów o ilość miejsc startowych na następny sezon. Myślę że seniorzy woleliby startować
w Pucharach IBU, jednak nie mają wyjścia.
U. Flip - jak będzie wyglądać sztafeta juniorów na Mistrzostwach Świata? Jeśli Marcin
Kaczanowski jest w słabej dyspozycji to może dajmy szansę Kacprowi Rutkowskiemu?
A. Kołodziejczyk - w sztafecie juniorów pobiegnie rezerwowy junior młodszy, który i tak jest
lepszy od Juniorów. Nie możemy wysłać o jednego trenera mniej na 15 zawodników, nie zgodzi
się na to Ministerstwo.
A. Górecki - będę wymuszał na Prezes Urszuli Filip rozliczenie trenera Jerzego Szydy
ze swojej deklaracji. Okazuje się że młodzi trenerzy Rafał Lepel i Łukasz Słonina radzą sobie
dobrze i nie trzeba zatrudniać zagranicznych trenerów, dajmy szansę młodym.
S. Kępka - uczestniczyłem w wydziale szkolenia podczas, którego toczyła się dyskusja
o wyborze ewentualnego składu reprezentacji na MŚJ. Przedstawiona Zarządowi propozycja jest
dobra
i
jest
to
propozycja
wszystkich
trenerów
uczestniczących
w wydziale, a nie tylko A. Kołodziejczyka. Nie przenośmy dyskusji na Zarząd , to jest dobrze
wypracowana koncepcja , szanujmy wydział szkolenia, który nad nią pracował.
A. Górecki - przykre jest że nie mamy zaplecza dla Seniorów. Wycofuje się z propozycji wysłania
czterech juniorów, przekonały mnie Państwa argumenty. Powinniśmy pomyśleć nad zmianami w
szkoleniu. Moja wizja jest taka by młodych zawodników nie szkolić centralnie, tylko w ośrodkach
i szkołach powoływać ich tylko na starty. Zyskamy pieniądze na seniorów, a będziemy mogli
testować większa ilość zawodników. Po sezonie powinniśmy rozliczyć trenerów z ich wyników.
A. Kołodziejczyk - jest co raz więcej miejsc w Polsce gdzie można dobrze szkolić. Kluby nie są
wydolne by szkolić zawodników na poziomie kadr. Mamy mało zawodników w kraju. Seniorzy nie
są aż tak słabi, to spraw dyskusyjna. Analizując dzienniczki treningowe młodych zawodników
dochodzę do wniosku, że często mają za duże objętości i za dużo trenują. Może to jest powód
wypalenia w późniejszym etapie.
S. Kępka - zmartwiła mnie propozycja A. Góreckiego dotycząca rozliczenia trenerów. Powinna ona
dotyczyć tylko trenerów kadr, trenerzy klubowi są słabo wynagradzani. Co do Jerzego Szydy to
jest to dobry trener. Może jego deklaracja nie była trafiona ale jest zaangażowany i powinien
zostać w szkoleniu.
Po zakończeniu dyskusji podjęto uchwałę o zatwierdzeniu składów na Mistrzostwa Świata
Juniorów i Juniorów Młodszych, 24.02-06.03.2021, Obertilliach (AUT)
Ad. 3. Sprawy różne
• Podczas Mistrzostw Europy w Dusznikach Zdrój odbyła się niezaplanowana impreza dla
sędziów i wolontariuszy, za którą IBU nałożyło organizatorom karę finansową w
wysokości 5 tys. euro. Będzie to pomniejszone z dotacji, którą Duszniki-Zdrój otrzymają
na organizację z IBU.
• Mistrzostwa Europy zostały ocenione dobrze. Hotel Jamrozowa był trafnym miejscem
zakwaterowania. Pojawiły się uwagi co do zabezpieczenia i wejścia osób postronnych na
obiekt.
• Prezes PZBiath. – Rozliczenie Polskiego Związku Biathlonu jest bezpieczne. Wszystkie
faktury są adresowane na MOKiS Duszniki-Zdrój, a pieniądze są na naszym koncie. 750
tys. złotych przekazanych do Polskiego Związku Biathlonu z rezerwy Premiera, ma być
rozliczone jedną fakturą z MOKISu. Faktura musi dotyczyć
tylko kosztów

kwalifikowanych z terminu 27.01.2021 do 28.02.2021. Dotacje z rezerwy Premiera często
poddawane są kontroli. Polski Związek Biathlonu ma umowę z MOKiS-em odnośnie
organizacji Mistrzostw Europy. MOKiS Duszniki-Zdrój nie odpowiada na korespondencje.
Jesteśmy tym faktem zaniepokojeni i chciałbym jako Prezes odstąpić od umowy.
Oczywiście nie będzie to miało konsekwencji dla Polskiego Związku Biathlonu bo
wszystkie koszty są po stronie MOKiS Duszniki-Zdrój. Zerwanie umowy nie będzie miało
konsekwencji dla Związku.
Uchwałą jednogłośnie podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z MOKIS Duszniki-Zdrój.
•

Prezes PZBiath. poinformował członków Zarządu o incydentach, które miały miejsca na
Mistrzostwach Europy dotyczące nieprzestrzegania wytycznych COVID i zasad
przebywania na obiekcie. Zadał pytanie jakie konsekwencje powinniśmy zastosować do
niezdyscyplinowanych osób.
S. Kępka - nie wolno nam zostawić tego tematu bez reakcji, zachowania były
nieodpowiedzialne, często powtarzają się tez przy zawodach krajowych.
J. Staszel - jeśli zawodnicy byli informowani wcześniej o zasadach i ich nie przestrzegali to
powinni zostać wykluczeni z najbliższych startów.
Prezes PZBiath. - zawodnicy byli informowani o obowiązujących zasadach
i podpisali oświadczenia, z których jasno wynika, że przyjmują je do wiadomości.
Zobowiązali się do ich przestrzegania. Przekazywanie akredytacji osobom
nieprzebadanym i niezweryfikowanym to jest poważne wykroczenie. Impreza była
zamknięta, nie powinny się tam znaleźć osoby postronne, informacja o tym była ogólnie
dostępna. Wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji powinien zająć się rzecznik dyscyplinarny
Związku.
A. Górecki - jeśli kluby nie były informowane o obowiązujących zakazach to nie można
wyciągać konsekwencji. Nie podejmujmy pochopnych decyzji. Kary finansowe nie
wchodzą w grę ponieważ nie wyegzekwujemy ich od osób postronnych.
Prezes PZBiath. - przygotujmy katalog kar, które będą miały konsekwencje. Sytuacja była
źle odebrana przez władze IBU. Nie mamy podstaw prawnych do nakładania kar.
K. Nowak - musimy postępować rozważnie w tym temacie. Jak najbardziej jest
za ukaraniem tych osób, jednak trzymajmy się regulaminów.
J. Staszel - kary finansowe nie wchodzą w grę, rodziców nie ukarzemy. Karygodne jest
przekazywanie akredytacji, jest to fałszerstwo i względem aktualnych zawodników
można zadecydować o nie wysyłaniu na kolejne starty.
S. Kępka - kluby powinny informować swoje otoczenie, rodziców, kibiców jak zachowywać
się podczas zawodów. Mamy regulaminy możemy karać zawodników, czas zacząć to robić.

•

A. Kołodziejczyk - zawodnicy na odprawach z trenerami powinni być informowani
o panujących zasadach, trzeba zacząć egzekwować przestrzeganie przepisów.
J. Staszel - proszę o uwzględnienie zmian w punktacji i zgłoszenie tego do Ministerstwa
Sportu by ujednolicić punktację juniora młodszego i juniorek młodszych. Roczniki
powinny być jak w federacji światowej. Powinniśmy wystąpić do Instytutu Sportu
o zmianę, by punktowało tylu samo juniorów młodszych i juniorek młodszych.
W komunikacie z Mistrzostw Polski nie ma naliczonych punktów do współzawodnictwa.
A. Kołodziejczyk - punkty będą naliczone. System sam to oblicza. System ustala
Ministerstwo Sportu, nie mamy wpływu na liczbę zawodników, którzy punktują. Mamy
cztery kategorie wiekowe w tym roku zaakceptowane przez Ministerstwo Sportu. Suma
punktów w kategorii jest ustalona i jednolita dla wszystkich dyscyplin, może system
zostanie zmieniony za rok ale nie my o ty decydujemy. Instytut Sportu daje nam pewne

kwestie do wyboru ale większość narzucają. Może za rok sami dokonując analizy zmienią
system. Mamy cztery kategorie wiekowe w Polsce i jest to zaakceptowane przez
Ministerstwo. Mamy niewielkie straty względem innych decyzji
S. Kępka - jest to jednolity system dla wszystkich dyscyplin. Rozwiązanie, które
wprowadziliśmy dla roczników jest dobrze odbierane w innych dyscyplinach.
•

J. Staszel - chciałbym znać przyczyny tak słabych startów seniorów w tym roku.
Prezes PZBiath.- raczej serwis pracuje dobrze. Nie słyszałem skarg odnośnie słabo
jadących nart. Jest podejrzenie, że może za dużo trenowali. Jest rozluźnienie
w grupie, a zawodnicy nie maja poczucia, że jest źle. Obecnie nikt nie kwalifikuje się na
Igrzyska Olimpijskie.
A. Kołodziejczyk - obecnie jesteśmy na 21. miejscu w pucharze narodów mężczyzn i nie
kwalifikujemy się. Możemy liczyć na dzikie karty. Sytuacja może się zmienić bo do
szóstego cyklu PŚ w następnym sezonie można punktować. W kwalifikacjach do IO liczyć
będzie się 6 sprintów, które będą od listopada do połowy stycznia.
Prezes PZBiath. - uważam, ze trzeba zakończyć współprace z trenerem mężczyzn,
ponieważ jego praca nie przynosi oczekiwanych efektów. Jego wynagrodzenie jest bardzo
duże i na kolejnym posiedzeniu Zarządu chciałbym go odwołać . Kolejne posiedzenie
planuję na 12.03.2021 przed MPS. Myślałem, że zatrudnienie tego trenera był dobrym
ruchem dla rozwoju i podniesienia poziomu mężczyzn - przyznaje się do błędu. Badania
wydolnościowe są gorsze niż gdy trenowali z Adamem Kołodziejczykiem.
J. Staszel - może wykorzystajmy zaplecze, kadrę B.
A. Kołodziejczyk- zawodnicy Kadry B mają gorsze wyniki badań wydolnościowych
od zawodników kadry A.
J. Staszel - powinniśmy wycofać ich już ze startów. W Osrblie obecnie też nie ma wyników.
Powinni wrócić i trenować w domu, a nie startować i zajmować tak słabe miejsca
Prezes PZBiath. - zgadzam się ale ten wniosek powinniśmy wziąć pod uwagę
w następnym sezonie. Puchary IBU planowane są w drogich ośrodkach i pomyślmy o tym.
Jest jeszcze duża granica między naszymi najzdolniejszymi juniorami,
a najsłabszym seniorem. Nam się wydaje, że robimy bardzo dużo ale świat zaczyna nas
niebezpiecznie wyprzedzać w technologiach. Pamiętajcie, że kadry seniorskie chorowały
na COVID i mieliśmy perypetie w trakcie przygotowań. Moim zdaniem kadry są za
szerokie, oczekuję byście to wzięli pod uwagę kiedy będziemy powoływać kadry
szkoleniowe.

•

Ustalono kolejny termin zarządu na 12.03.2021

1. Uchwała nr Z- 22/01/2021
z dnia 15.02.2021 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia składu na Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów Młodszych, 24.0207.03.2021, Obertilliach (AUT)
I. Zatwierdza się skład osobowy na Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów Młodszych.
Juniorzy Młodsi
1. Marcin Zawół
2. Konrad Badacz
3. Jan Guńka
4. Hubert Matusik

Juniorki Młodsze:
1. Anna Nędza-Kubiniec
2. Klaudia Topór
3. Barbara Skrobiszewska
4. Martyna Lichosyt
Juniorki:
1. Joanna Jakieła
2. Patrycja Stanek
3. Magda Piczura
4. Daria Gembicka
Juniorzy:
1. Wojciech Filip
2. Kacper Guńka
3. Wojciech Janik
Trenerzy:
1. Rafał Lepel
2. Łukasz Słonina
3. Jerzy Szyda
Dyrektor Sportowy:
1. Adam Kołodziejczyk
Fizjoterapeuci:
1. Marcin Kaźmierak
Serwis:
1. Adam Kwak
2. Mariusz Wtorek
3. Przemysław Badacz
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.
2. Uchwała nr Z- 22/02/2021
z dnia 15.02.2021 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie odstąpienia od umowy z MOKIS Duszniki-Zdrój
I. Zatwierdza się decyzję o odstąpieniu od umowy na organizację ME pomiędzy PZBiath., a MOKiS
Duszniki-Zdrój.
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.

