
                                                                                 Katowice 25.01.2021 
 

 
Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

nr Z-21/01/2021 z dnia 25.01.2021 roku 
 
  
Obecni na posiedzeniu: 
 

1. Zbigniew Waśkiewicz  Prezes 
2. Józef Staszel   Wiceprezes 
3. Stanisław Kępka  Wiceprezes 
4. Joanna Badacz                              Sekretarz 
5. Edward Jakieła 
6. Jan Piczura  
7. Krzysztof Nowak  
8. Urszula Filip 
9. Adam Górecki 

 
Goście:  
 

1. Martyna Jedynak-Szołtysek – Pracownik PZBiath.  
2. 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 z dnia 14.12.2020 nr 20/12/2020 
2. Uchwała o powołaniu ośrodka w Iwoniczu Zdrój 
3. Podział środków na Kadrę Młodzieżową i szkolenie w SMS-ach i BOSSM-ach. 
4. Informacja o Mistrzostwach Europy 2021 
5. Termin Mistrzostw Polski Seniorów 
6. Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2021. 
7. Sprawy różne 
 
 
 
Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.  
Protokół z posiedzenia zarządu z 14.12.2020  zatwierdzono jednogłośnie.  
 
Ad. 2.  Uchwała o powołaniu ośrodka w Iwoniczu Zdrój 
E. Jakieła przedstawił argumenty za powołaniem ośrodka w Iwoniczu-Zdroju pomimo braku 
strzelnicy, ale z gwarancją otrzymaną od władz gminy na temat jej budowy. Dużym argumentem 
do egzekwowania od władz wywiązania się z obietnic, będzie umowa trójstronna podpisana  
z PZBiath. 
J. Staszel poinformował, że jeśli władze dotrzymają słowa i strzelnica powstanie to popiera 
powstanie ośrodka, ponieważ szkolenie młodzieży się tam odbywa na dobrym poziomie. 
J. Badacz spytała o ilość zawodników z przynajmniej II klasą sportowa  w powoływanym ośrodku 
E. Jakieła poinformował, że obecnie takich zawodników jest  czterech 
 
Powołanie Ośrodka w Iwoniczu Zdrój - przyjęto uchwałą jednogłośnie 
 
 



 
Ad. 3. Podział środków na Kadrę Młodzieżową i szkolenie w SMS-ach i BOSSM-ach. 
Prezes PZBiath. przedstawił propozycję podziału środków finansowych na Kadrę Młodzieżową  
i szkolenie w SMS-ach i BOSSM-ach, wypracowaną przez Dyrektora Sportowego Adama 
Kołodziejczyka i wiceprezesa Stanisława Kępkę. Odniósł się też do celowości i jakości szkolenia  
w Szkołach Mistrzostwa Sportowego, które nie przynosi oczekiwanych skutków. 
 
S. Kępka omówił schemat podziału, który również opracowywał.  
 
A. Kołodziejczyk również odniósł się do zaproponowanego podziału 
 
J. Staszel poinformował, że w jego opinii propozycja jest nie jasna, a zaproponowane kwoty nie 
trzymają się algorytmu. Kwota bazowa powinna zapewniać szkolenie. Pan Staszel zaproponował, 
aby Zarząd popracował nad tym schematem i w kolejnym roku go zmienił.  
 
U. Filip poinformowała, że ma podobne zdanie jak Prezes. Sprawiedliwy podział środków jest 
trudny. Kwota bazowa powinna być zróżnicowana, a nie jednakowa dla wszystkich, bo jedni 
szkolą 4 zawodników inni 24. Zarząd powinien to zmienić. 
 
Prezes PZBiath. poinformował, że obecnie deklarowanych zawodników mamy 119, co jest dobrze 
odbierane jest w Ministerstwie Sportu, w trudnych sytuacjach MS deklaruje pomoc. Systemowe 
rozwiązania mają zawsze negatywy. Powinniśmy przyjrzeć się jakości szkolenia w szkołach. 
 
A. Kołodziejczyk: BOSSM-y nie mają na etatach trenerów i jest im ciężej. Szkolenie W. Filipa 
 i W. Janika oceniam pozytywnie w Ośrodku i jest to dobry prognostyk na przyszłość. 
 
S. Kępka: nie ma takiego sposobu podziału by wszystkich zadowolić, środki z MS są mniejsze, 
a szkolenie Kadry Młodzieżowej powinno być utrzymane na tym samym poziomie. Zawodnik, 
który jedzie na zgrupowanie kadrowe ma dodatkowe środki, o które powinno być pomniejszone 
dofinansowanie w szkole.  
 
J. Badacz: podział jest niesprawiedliwy. Kwota bazowa taka sama na 4 zawodników i na 22 to 
nieporozumienie. Szkolenie w szkołach i BOSSM-ach można różnie oceniać, ale 80% zawodników 
jakich mamy jest w tych ośrodkach lub je ukończyła. Bez dofinansowania szkół nie będziemy mieć 
tylu zawodników. W przypadku mojej szkoły Szklarskiej Poręby zaproponowana kwota to około 
3000,00 zł rocznie na zawodnika. W tamtym roku  zakup kolby dla Marcina Zawoła wyniósł  około 
3000, 00 zł. Jak przetrwać z taką dotacją cały rok? Szkoła jest w trudnej sytuacji. Nie mamy gdzie 
strzelać. Aby zrealizować treningi biathlonowe musimy ciągle wyjeżdżać, a transport pochłania 
nam znaczącą kwotę. 
 
K. Nowak: nie jestem beneficjentem tych środków. Moim zdaniem kwota bazowa jest potrzebna 
by ośrodki i szkoły przetrwały. Może zawodników przybędzie i sytuacja się poprawi. 
 
A. Górecki: algorytm jest sporny. Trzon kadr opiera się na ośrodkach i szkołach. Może 
przemeblować system i szkolić więcej w ośrodkach i szkołach i tam przekazać środki,  a na 
wyjazdy powoływać tylko zawodników. Wydajemy tyle pieniędzy na szkolenie centralne, a nie 
przynosi to oczekiwanych efektów. 
 
Prezes PZBiath- możemy głosowanie nad podziałem środków przełożyć na kolejny zarząd, ale 
szkoły i ośrodki będą musiały poczekać na pieniądze. 
 
A. Górecki - proponuję przegłosować zaproponowany podział mimo różnicy zdań. 
 
Propozycje podziału środków przyjęto uchwałą przy jednym głosie sprzeciwu 
 
 
 
 



Ad. 4. Informacja o Mistrzostwach Europy 2021 
Prezes PZBiath. omówił sytuację przed Mistrzostwami Europy. Miasto otrzyma 900 000 zł  
z Ministerstwa Sportu. Obiekt jest przygotowany i odpowiednio naśnieżony. Pan Tomasz Bernat 
na bieżąco zdaje raport z przygotowań. Burmistrz Dusznik-Zdroju zwrócił się z prośbą,  
by PZBiath. wystąpił o dodatkowe środki  na ME do Kancelarii Premiera . Proszę Zarząd by udzielił 
mi pełnomocnictwa w tych działaniach. 
 
W sprawie upoważnienia Prezesa PZBiath. do wystąpienia o środki z rezerwy Kancelarii Premiera 
na organizację Mistrzostw Europy w Dusznikach Zdrój - przyjęto uchwałę jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Termin Mistrzostw Polski Seniorów 
Prezes PZBiath. zaproponował nowy termin Mistrzostw Polski Seniorów tj. 18-21.03.2021.  
Ze względu na odwołanie ostatniego Pucharu Świata w Oslo z powodu COVID-19. 
W czasie Mistrzostw Polski Juniorów rozegrane zostaną Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegu 
sprinterskim i pościgowym, a później w marcu rozegrany zostanie bieg indywidualny i bieg 
masowy.  
 
J. Staszel: zawodnicy powinni mieć możliwość startu ze wszystkich biegach inaczej kluby tracą 
punkty.  
 
A. Kołodziejczyk: takie rozwiązanie zaproponowali trenerzy Komisji Szkolenia. Może tak być,  
że za dwa lata nie będzie już nadawania punktów młodzieżowcom ze względu na małą ich liczbę  
również w innych dyscyplinach. Musimy jeszcze sprostać organizacji Nadziei Olimpijskich,  
które nam zlecono. W planach jest jeszcze udział w Pucharze Europy Centralnej. Zasady 
finansowania udziału musimy jeszcze opracować. 
  
Uchwałą  przyjęto termin MPS przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
A. Kołodziejczyk poinformował, że w tym roku nie będzie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
finansowanej z Ministerstwa Sportu. PZBiath. wystąpił do MS o środki na organizację MPJ  
i zakwaterowanie uczestników 
Prezes PZBiath. zaproponował, aby przyjąć uchwałę o wsparciu finansowym klubów  
na zakwaterowanie uczestników. 
 
Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania klubów na zakwaterowanie  
i wyżywienie juniorów młodszych podczas Mistrzostwach Polski. 

 
Ad. 6. Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2021. 
Podjęto uchwałę jednogłośnie w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 
2021. Stawki utrzymano jak w roku ubiegłym. 
300,00 zł Kluby Sportowe 
200,00 zł Uczniowskie Kluby Sportowe 
200,00 zł Stowarzyszenia Sportowe  
 
Sprawy różne  
 
J. Staszel poprosił o omówienie poziomu sportowego zawodników Kadry Seniorów. 
 
Prezes PZBiath: nie jestem zadowolony z wyników naszych mężczyzn. Oczekiwałem lepszych 
rezultatów, jestem rozczarowany ich poziomem sportowym i pracą trenera. Uważam, że to był 
błąd, że go zatrudniliśmy. Dotrwajmy do końca sezonu, ponieważ teraz już nic nie zmienimy. 
Prowadziłem rozmowy z trenerami Kadr Seniorskich. Z trenerem kobiet doszedłem  
do porozumienia, co do trenera mężczyzn mam duże obiekcje. 
 
E. Jakieła: nie rozumiem dlaczego trenera mężczyzn nie będzie na Mistrzostwach Europy. 
Prezes PZBiath.: tu zadecydowały przepisy COVID-19.  



S. Kępka: prezes dosadnie przedstawił poziom sportowy seniorów. Nie jest to dobry prognostyk do 
algorytmu w MS. Co do młodych zawodników, bądźmy cierpliwi i dajmy im czas.  
Nie popełniajmy kolejnych błędów 

 
 

A. Kołodziejczyk: do 16.01.2022 trwają eliminacje do Igrzysk Olimpijskich 2022. Obecnie mężczyźni 
są na 21-szej pozycji, a kobiety na 13. miejscu. Niedługo rozgrywane będą Mistrzostwa Świata 
Seniorów. Propozycja trenerów, co do składu zawodników jest następująca: 
Kobiety: M. Hojnisz-Staręga, K. Żuk, K. Zbylut, J. Jakieła, A. Mąka. 
Mężczyźni: G. Guzik, A. Nędza-Kubiniec, M. Szwajnos, T. Jakieła. 

 
Uchwałą jednogłośnie  zatwierdzono skład osobowy na Mistrzostwa Świata Seniorów. 

 
 

J. Staszel: ostatnio zawodnicy dokonywali zmian barw klubowych. Wcześniej mieli stypendia  
i robiliśmy wszystko by ich utrzymać. Klub uczelniany składał im obietnice bez pokrycia. Sytuacja 
nie powinna mieć miejsca 
K. Nowak: nie zgadzam się z zarzutami dotyczącymi przekupywania zawodników w celu ściągnięcia 
ich do naszego klubu. Nasz klub nie stosuje takich metod. Owszem była sytuacja, że 5 zawodników 
z BKS WP Kościelisko chciało do nas przejść. O sytuacji informowałem od razu Pana  Józefa Staszela 
i nie rozumiem zarzutów. 
Zaistniała sytuacja została wyjaśniona między prezesami klubów.  
 
 

 
1. Uchwała nr Z-21/01/2021  

   z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 14.12.2020. 

 
I. Zatwierdza się protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 14.12.2020. 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

2. Uchwała nr Z-21/02/2021  
z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia powołania BOSSMu w Iwoniczu-Zdroju. 
 
I. Zatwierdza się powołanie Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży  
w Iwoniczu-Zdroju 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

3. Uchwała nr Z-21/03/2021  
z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z FRKF 
na szkolenie indywidualne i grupowe w 2021 roku.  
 
I. Zatwierdza się zatwierdzenia podział środków finansowych przyznanych w ramach dotacji  
z FRKF na szkolenie indywidualne i grupowe w 2021 roku. 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 1, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

4. Uchwała nr Z-21/04/2021  
z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z FRKF 
na grupowe w 2021 roku w BOSSMach i SMSach. 
 



I. Zatwierdza się zatwierdzenia podział środków finansowych przyznanych w ramach dotacji  
z FRKF na szkolenie grupowe w 2021 roku w BOSSMach i SMSach.  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 1, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

5. Uchwała nr Z-21/05/2021  
z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie upoważnienia Prezesa PZBiath. do wystąpienia o środki z rezerwy Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów na organizację Mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdroju.  
 
I. Zarząd upoważnia Prezesa PZBiath. Zbigniewa Waśkiewicza do wystąpienia do Kancelarii 
Premiera Rady Ministrów o dodatkowe środki na organizację Mistrzostw Europy 2021  
w Dusznikach-Zdroju.  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 
6. Uchwała nr Z- 21/06/2021  

z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia terminu rozegrania Mistrzostw Polski Seniorów. 

 
I. Zatwierdza się termin rozegrania Mistrzostw Polski Seniorów w Dusznikach-Zdroju  
tj. 18-21.03.2021.  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 1.  

 
7. Uchwała nr Z- 21/07/2021  

z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie dofinansowania dla klubów na zakwaterowanie i wyżywienie juniorów młodszych 
podczas Mistrzostwach Polski Juniorów.  

 
I. Zatwierdza się dofinansowanie dla klubów na zakwaterowanie i wyżywienie juniorów 
młodszych podczas Mistrzostwach Polski Juniorów. 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0. 
 

8.  Uchwała nr Z- 21/08/2021  
z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 2021 
 

I. Zatwierdza się składkę członkowską PZBiath. na rok 2021 w wysokości:  
300,00 zł Kluby Sportowe 
200,00 zł Uczniowskie Kluby Sportowe  
200,00 zł Stowarzyszenia Sportowe  
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0. 
 

9. Uchwała nr Z- 21/09/2021  
z dnia 25.01.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia składu osobowego na Mistrzostwa Świata Seniorów 2021.  
 

I. Zatwierdza się następujący skład osobowy na Mistrzostwa Świata Seniorów 2021 w Pokljuce.  
Kobiety:  
1. Monika Hojnisz-Staręga 
2. Kamila Żuk 
3. Kinga Zbylut 
4. Joanna Jakieła 
5. Anna Mąka. 



Mężczyźni:  
1. Grzegorz Guzik 
2. Andrzej Nędza-Kubiniec 
3. Marcin Szwajnos 
4. Tomasz Jakieła 
 
Trenerzy:  
1. Michael Greis 
2. Anders Magnus Bratli  
3. Adam Kołodziejczyk  
 
Fizjoterapeuci:  
1. Marcin Komorowicz 
2. Sebastian Karkos  
 
Serwis:  
1. Tomasz Bernat 
2. Danielo Mueller 
3. Adam Kwak 
4. Maciej Nędza-Kubiniec  
5. Mariusz Wtorek  
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0. 


