
                                                                                 Katowice 16.04.2021 

 

 

Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

nr Z-24/04/ 2021 z dnia 16.04.2021 roku 

 

  

Obecni na posiedzeniu: 

 

1. Zbigniew Waśkiewicz  Prezes 

2. Józef Staszel   Wiceprezes 

3. Stanisław Kępka  Wiceprezes 

4. Joanna Badacz                              Sekretarz 

5. Edward Jakieła 

6. Krzysztof Nowak  

7. Urszula Filip 

8. Adam Górecki 

9. Jan Piczura 

 

Goście:  

  

1. Adam Kołodziejczyk - trener 

2. Justyna Kowalczyk- Tekieli -  dyrektor sportowy PZBiath. 

 

 

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. 

  

Justyna Kowalczyk podziękowała Zarządowi za zaufanie i powierzenie jej stanowiska Dyrektora 

Sportowego PZBiath. Zaoferowała swoja pomoc i ma nadzieję, że sprosta zadaniu jakie jej                            

powierzono. 

 

Zatwierdzono jednogłośne protokół z Zarządu z dnia 12.03.2021 

 

Program posiedzenia: 

 

1. Podsumowanie sezonu 2020/2021 

2. Zatwierdzenie Kadr Regulaminowych na sezon 2021/2022 

3. Zatwierdzenie Kadr Szkoleniowych na sezon 2021/2022 

4. Podział środków „I Ty możesz zostać biathlonistą” 

5. Stypendium dla Grzegorza Guzika 

6. Sprawy różne 

        

 

 

 

  



Ad 1.   Podsumowanie sezonu 2020/2021 

Członkowie Zarządu drogą mailową otrzymali sprawozdania trenerów z sezonu 2020/2021,                        

z którymi mogli się zapoznać. 

Adam Kołodziejczyk zapoznał Zarząd z protokołem z posiedzenia Komisji Szkoleniowej, które              

odbyło się 31.03.2021. Następnie omówił sprawozdania trenerów i osiągnięte wyniki                                  

w poszczególnych Kadrach Szkoleniowych. 

 

Kadra Seniorek - ocena pozytywna. Założenia częściowo zrealizowane. Medale na Mistrzostwach 

Europy i 6m sztafety na Mistrzostwach Świata. Trener zakończył współpracę z PZBiath. 

 

Kadra Seniorów - ocena negatywna. Niezrealizowane założenia wynikowo-startowe. Zawodnicy 

nie przygotowani do rywalizacji na poziomie światowym. Prowadzący trener, który zakończył 

współprace z PZBiath. usprawiedliwiał sytuację i brak wyników nieprofesjonalnym podejściem 

zawodników, którzy posiadają złe nawyki. W trakcie sezonu ze składu odchodzi Łukasz Szczurek 

ze względów zdrowotnych i nie było zawodnika, który mógłby go zastąpić. Zawodnicy, którzy                 

dołączali do składu prezentowali słabą formę sportowa i zajmowali odległe miejsca. 

 

Kadra Młodzieżowa Mężczyzn - ocena pozytywna. Założenia wynikowe zrealizowane, medale               

na imprezie głównej. 

 

Kadra Młodzieżowa Kobiet - ocena pozytywna. Trener nie jest do końca usatysfakcjonowany               

osiągniętymi wynikami na imprezie głównej. Musi dokonać głębszej analizy wykonanych                  

obciążeń, może wykonano zbyt dużo objętości. Zauważalny był spadek formy sportowej                                    

u zawodniczek podczas głównej imprezy. Wcześniej nic na to nie wskazywało. 

 

Trener Jerzy Szyda przygotowujący indywidualnie Wojciecha Filipa i Wojciecha Janika miał                    

optymalne warunki do przygotowania zawodników. Związek zabezpieczał potrzeby mimo                            

to wyniki były niezadowalające. Lepiej oceniony został Wojciech Filip, który prezentował dobrą 

skuteczność strzelecką. Jednak w okresie przygotowawczym miał problemy zdrowotne                                      

i tu upatrywane są przyczyny braku optymalnej dyspozycji. Wojciech. Janik- nie osiągnął                             

postawionych założeń i prezentował niską formę startową 

 

Kadra B prowadzona była według planów trenerów kadry seniorów i seniorek przez Adama                    

Jakiełę, jednak w pewnym okresie współpraca przestała się układać. Na sytuację duży wpływ 

miały czynniki COVIDOWE i częste zmiany w planach. Pojawiały się konflikty, które łagodzone 

były przez Prezesa PZBiath. 

 

J. Staszel - po spotkaniu Komisji Szkoleniowej oczekiwałem sprawozdania z wyciągniętych                     

wniosków, jakiś propozycji zmian. Wszyscy przechodzą do porządku dziennego, a moim zdaniem 

nie zostało wszystko omówione. Trener Kadry Seniorów w swoim sprawozdaniu często odnosił 

się do nart - braku dobrych nart dla seniorów. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest problem. Przecież 

mamy maszynę do struktur, która według mnie nie jest odpowiednio wykorzystywana.                                

Jest Dyrektor Techniczny odpowiedzialny za sprawy sprzętowe. Narty kadrowe były słabe                             

i nie jechały - dlaczego tego nikt nie wyjaśnia. Dyrektor w czasie zawodów pełnił wiele funkcji,                    

a powinien zajmować się zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu. Jest wiele pytań bez                              

odpowiedzi. 

 

A. Kołodziejczyk - Komisja Szkoleniowa dokładnie zapoznała się ze sprawozdaniami trenerów 

kadr. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że serwis źle pracował i nie powinno być wątpliwości                   

w tym temacie. Zawodnicy są słabo przygotowani i ich odczucia nie są adekwatne. 



Mistrzostwa Polski i sytuacja Grzegorza Guzika to było jedyny problem z nartami i nie powinno 

to rzutować na stan przygotowania nart w całym sezonie. 

 

Prezes PZBiath. - Sprawa z Grzegorzem Guzikiem była wyjaśniona już na Mistrzostwach Polski 

przez Adama Kwaka i Tomasza Bernata. Podczas pełnienia dodatkowych funkcji Tomasz Bernat 

nie bierze wynagrodzenia za ich wykonywanie. Zaprosimy Tomasza Bernata na kolejne                            

posiedzenie i będziecie mogli zadać mu swoje pytania. Członkowie Zarządu powinni wiedzieć,                

że najlepsze narty trafiają do czołówki światowej my do niej nie należymy i mamy ograniczony 

dostęp do takiego sprzętu. 

 

J. Badacz - rozmawiałam z Tomaszem Bernatem po Mistrzostwach Polski, bo sytuacja                                

z Grzegorzem Guzikiem i jego wypowiedź w telewizji spowodowały, że nasunęły mi się pewne 

wątpliwości. Opracowaliśmy bardzo dobry schemat przygotowania nart do sezonu, zrobiliśmy 

wszystkim ten sam szlif, smarowanie było to samo, a mimo wszystko pojawiły się bardzo duże 

różnice w poślizgu nart. W sprawie zabezpieczenia nart dla zawodników Kadr na imprezy główne, 

uważam, że powinniśmy poczynić jakieś kroki w celu zdobycia/ zakupu lepszych nart                                    

lub wykonania struktur polepszających ślizg narty. Powinniśmy na to znaleźć środki i trzeba             

zrobić to w miarę szybko, bo przed nami sezon olimpijski. Może nowy Dyrektor Sportowy pomoże 

nam w tej kwestii. 

 

J. Staszel - Adam Kołodziejczyk próbuje usprawiedliwić trenerów, jednak Tomasz Bernat                          

jako Dyrektor Techniczny powinien zająć się bardziej tym tematem i ewentualnie zaopatrzyć 

Związek w lepsze narty. 

 

S. Kępka - ja jako trener Grzegorza Guzika mógłbym mieć wiele do powiedzenia, bo straciłem                

medale Mistrzostw Polski, jednak uważam, że nie rozstrzygniemy tego tematu teraz. Słyszałem 

sporo uwag na ten temat. Wiemy co znaczą dobre narty dla zawodnika i powinniśmy zająć się tym 

tematem. Proponuję byśmy spotkali się w gronie zainteresowanych osób i omówili temat. 

 

Prezes PZBiath. - nie twórzmy teorii w koło tego tematu, proponuje byśmy wyjaśnili sprawy                       

na spotkaniu. 

 

J. Kowalczyk - Tekieli - sprawy nart zawsze są trudne, może będę mogła pomóc w tym temacie,                      

przekazując swoje kontakty, z których korzystałam w czasie swojej kariery zawodniczej. 

 

A. Kołodziejczyk - mamy szefa serwisu i powinniśmy mieć do niego zaufanie. Jest to wysokiej klasy 

specjalista i w temacie przygotowania nart posiada ogromną wiedzę. 

 

Prezes PZBiath. - niestety nie dogonimy państw, które mają ogromne zaplecze sprzętowe                               

i finansowe. Wynagrodzenia naszych serwisantów są niskie, a pracują bardzo ciężko i wykonują 

bardzo dobra pracę. Nie posiadamy obecnie miejsc startowych na Igrzyska Olimpijskie i sytuacja 

może nie ulec zmianie, choć kwalifikacje trwają do końca stycznia. 

 

Zarząd podjął uchwały oceniające sezon 2020/2021 dla poszczególnych Kadr Szkoleniowych. 

 

Ad. 2.  Zatwierdzenie Kadr Regulaminowych na sezon 2021/2022 

 

Propozycje kadr regulaminowych zostały przesłane wcześniej drogą mailowa do członków                          

Zarządu, wprowadzono poprawki dopisując niektórych zawodników. 

Po naniesieniu poprawek zatwierdzono skład Kadr Regulaminowych jednogłośnie. 



Ad 3. Zatwierdzenie Kadr Szkoleniowych na sezon 2021/2022 

 

Propozycje kadr szkoleniowych zostały przesłane wcześniej drogą mailowa do członków Zarządu. 

Joanna Badacz zgłosiła sprawę braku Barbary Skrobiszewskiej w składzie Kadry Szkoleniowej                   

i zaproponowała dopisanie jej chociaż do rezerwy tej kadry. 

Adam Kołodziejczyk wyjaśnił, że postawa zawodniczki na Mistrzostwach Świata była zła, często 

wypowiadała się, że kończy karierę i że jej nie zależy. 

S. Kępka - to jest propozycja Komisji szkolenia i jest ona przemyślana. 

Prezes PZBiath. - nie zgadzam się na rezerwy w kadrach szkoleniowych. 

 

Po krótkiej dyskusji uchwalono kadry szkoleniowe przy jednym głosie sprzeciwu. 

 

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia klas sportowych po sezonie zimowym 2020/2021 - 

jednogłośnie oraz w sprawie klasyfikacji Pucharu Polski 2020/2021. 

 

Ad. 4.  Podział środków „I Ty możesz zostać biathlonistą” 

 

Propozycja podziału środków „I Ty możesz zostać biathlonistą” została przesłana wcześniej drogą 

mailowa do członków Zarządu.  

A. Kołodziejczyk - podział środków tworzony był na podstawie zaobserwowanej działalności              

klubowej, udziału zawodników w zawodach i poprawności rozliczenia w roku 2020. 

Podjęto uchwałę jednogłośnie w sprawie zatwierdzenia podziału. 

 

Ad. 5. Stypendium Grzegorza Guzika 

 

Grzegorz Guzik zwrócił się do członków Zarządu w formie pisemnej o przyznanie mu stypendium 

z PZBiath. w wysokości 1 700,00 zł. 

Edward Jakieła zaproponował by wysokość stypendium wynosiła 2 000,00 zł netto. 

J. Staszel - moim zdaniem powinniśmy przyznać jeszcze stypendium Joannie Jakiele. 

Prezes PZBiath. - zawodniczka sama powinna zwrócić się do Zarządu o stypendium, otrzymuje 

ona stypendium PFNTEAM100. 

   Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia stypendium dla Grzegorza Guzika w wysokości   

2 000,00 zł netto. 

 

Ad. 6. Sprawy różne 

 

• Prezes PZBiath. - proponuję by w Komisji przetargowej PZBiath. zastąpiła mnie Justyna 

Kowalczyk - Tekieli - uchwała jednogłośnie. 

• Powołanie Justyny Kowalczyk-Tekieli na przewodniczącą i członka Wydziały Szkolenia - 

uchwała jednogłośnie. 

• Powołanie Justyny Kowalczyk-Tekieli na członka komisji licencyjnej - uchwała                                    

jednogłośnie. 

• J. Staszel- prośba by plany szkoleniowe wysyłane były do klubu nie do zawodników,                       

trenerzy klubowi nie wiedza co ich zawodnicy robią jak są poza zgrupowaniami.                                

Nie powinno to tak wyglądać. 

• Adam Kołodziejczyk przedstawił plan działania kadr i schemat zgrupowań. Główny cel 

mężczyzn to powalczyć o miejsca na Igrzyska Olimpijskie. 

• Helena Zakliczyńska złożyła rezygnację z funkcji lekarza PZBiath. 

• Planowane są szczepienia kadr olimpijskich w najbliższym czasie. 



• J. Badacz - prośba o zaplanowanie i dofinansowanie zawodów regionalnych w biathlonie 

letnim. 

• U. Filip - pytanie o przygotowania do uniwersjady. 

K. Nowak - uniwersjadami zajmują się ACSS. Związek w tym nie uczestniczy, tylko                         

opiniuje. 

• Jerzy Szyda złożył rezygnację z działania w Komisji Szkoleniowej. 

U. Filip - czy możemy kogoś zaproponować na jego miejsce? 

Prezes PZBiath. - osoby chętne niech złożą prośbę o przystąpienie do Komisji                                    

Szkoleniowej. 

• Jan Piczura okazał radość, z faktu, że do naszych struktur dołączyła Justyna Kowalczyk-

Tekieli. Pogratulował jej osiągniętych wyników sportowych. Pozostali członkowie                            

Zarządu dołączyli się do tych słów i życzyli jej i sobie owocnej współpracy. 

 

1. Uchwała nr Z- 24/01/2021  

   z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

2. Uchwała nr Z- 24/02/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 12.03.2021 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

3. Uchwała nr Z- 24/03/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie pozytywnej oceny sezonu Kadry Kobiet 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

4. Uchwała nr Z- 24/04/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie negatywnej oceny sezonu Kadry Mężczyzn 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 1.  

 

5. Uchwała nr Z- 24/05/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie pozytywnej oceny sezonu Kadry B 

 

I. Zatwierdza się  



II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 1.  

 

6. Uchwała nr Z- 24/06/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie pozytywnej oceny sezonu Kadry Młodzieżowej Mężczyzn 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

7. Uchwała nr Z- 24/07/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie pozytywnej oceny sezonu Kadry Młodzieżowej Kobiet 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

8. Uchwała nr Z- 24/08/2021  

z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia składu Kadr Regulaminowych na sezon 2021/2022 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

9. Uchwała nr Z- 24/09/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia składu Kadr Szkoleniowych na sezon 2021/2022 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 1, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

10. Uchwała nr Z- 24/10/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia klas sportowych po sezonie zimowym 2020/2021 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

11. Uchwała nr Z- 24/11/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie Pucharu Polski 2020/2021 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  



 

12. Uchwała nr Z- 24/12/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia podziału środków „I Ty możesz zostać biathlonistą” na rok 2021 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

13. Uchwała nr Z- 24/13/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia stypendium dla Grzegorza Guzika w wysokości 2 000,00 zł netto 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 1. 

 

14. Uchwała nr Z- 24/14/2021  

   z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

w sprawie powołania Justyny Kowalczyk-Tekieli na członka i przewodniczącą Komisji                    

Szkoleniowej 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

15. Uchwała nr Z- 24/15/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie powołania Justyny Kowalczyk-Tekieli na członka Komisji Przetargowej 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

16. Uchwała nr Z- 24/16/2021  

    z dnia 16.04.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie powołania Justyny Kowalczyk-Tekieli na członka Komisji Licencyjnej 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  


