
                                                                                 Katowice 24.06.2021 
 

	
Protokół	przebiegu	posiedzenia	Zarządu	Polskiego	Związku	Biathlonu	

nr	Z‐26/06/	2021	z	dnia	24.06.2021	roku	
 
  
Obecni	na	posiedzeniu:	
	

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

 
Goście:		

  
1. Agnieszka Sebboua 
2. Jolanta Sonik- księgowa 

 
 
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. 
  
 
Zatwierdzono jednogłośne protokół z Zarządu z dnia  
 
Program	posiedzenia:	
  

1. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok 
2. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności PZBiath. w 2020 roku 
3. Stypendium dla Joanny Jakieły 
4. Zatwierdzenie wyboru Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Technicznego 

PZBiath. 
5. Sprawy różne. 
 

 
 
  



Ad. 1.	  Zatwierdzenie	Sprawozdania	Finansowego	za	2020	rok 
Wynik finansowy Związku jest dodatni, posiadamy środki finansowe na koncie i mamy 
zabezpieczenie na początek 2022 roku. 
J. Badacz - w sprawozdaniu widoczne są bardzo duże środki jakie ponieśliśmy                             
na samochody, ich naprawę. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego tak duże środki generuje 
Zarząd, tym bardziej, że w roku 2020 posiedzenia odbywały się zdalnie i nie trzeba było 
ponosić kosztów dojazdu. Pisałam to zapytanie do księgowości i otrzymałam odpowiedź, 
że to koszty administracyjne, ale w kolejnych punktach są koszty administracyjne.                             
W sprawozdaniu jest pomyłka co do pobierania stypendium ze Związku - to dostawał                  
M. Szwajnos nie G. Guzik. 
J. Sonik- tak duża kwota przypisana Zarządowi to koszty ogólne, możemy ten punkt 
rozszerzyć i inaczej nazwać. Wynagrodzenia z 2019 wypłacone zostały dopiero w 2020 
roku i dlatego te koszty są większe. 
Prezes PZBiath. -rzeczywiście busy generowały duże koszty, były to koszty napraw- 
dlatego powinniśmy zmienić umowę. 
E. Jakieła- powinna być większa kontrola nad dyspozycją busów i osoby, które jeżdżą 
busami powinny bardziej o nie dbać.  
J. Badacz - czy mogłabym otrzymać informację jaki sprzęt został zakupiony ze środków, 
które związek otrzymał pod koniec roku? 
Wykaz zakupionego sprzętu zostanie wysłany do widomości członków Zarządu 
Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 po naniesieniu poprawek zatwierdzono 
jednogłośnie. 
 
 

Ad. 2.  Zatwierdzenie	Sprawozdania	z	działalności	PZBiath.	w	2020	roku	
Sprawozdanie z działalności PZBiath. w roku 2020 zostało wysłane do Członków Zarządu 
wcześniej drogą mailową i zostało jednogłośnie zatwierdzone. 

 
 
Ad. 3. Stypendium	dla	Joanny	Jakieły	

U. Filip- związek płacił stypendium zawodnikowi M. Szwajnos, co dalej z jego karierą i czy 
nie powinniśmy dając stypendium zawodnikowi postawić mu jakieś wymagania, 
zobowiązania? 
Prezes PZBiath. - M. Szwajnos otrzymał od nas duże wsparcie nie tylko finansowe, 
pomogliśmy mu również w sprawie wojska. Mimo to od 2 miesięcy nie wiemy co się                         
z zawodnikiem dzieje, według naszej wiedzy zakończył uprawiać biathlon. 
Propozycja stypendium dla J. Jakieły 1200zł netto do grudnia 2021. 
Propozycję przyjęto jednogłośnie 
 
	

Ad. 4.	Zatwierdzenie	wyboru	Komisji	Konkursowej	na	stanowisko	Dyrektora	Technicznego	
PZBiath.	

Zatwierdzono skład komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Technicznego                           
w składzie: Z. Waśkiewicz, K. Nowak, S. Kępka i przedstawiciel Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
Zatwierdzono jednogłośnie wybór T. Bernata na stanowisko Dyrektora Technicznego 
PZBiath. 

	
	
Ad. 5.	Sprawy	różne	
	

 Do Związku wpłynęła prośba z UKN Melafir Czarny Bór o pomoc w sprawie użyczenia 
karabinów. 
Zrobiliśmy rozeznanie, gdzie znajdują się karabiny związkowe i najwięcej jest ich                      
w Dusznikach, a jest tam mało szkolonych zawodników. Trudną sytuacje z karabinami 
ma Żywiec i oni również zwrócili się do Związku o użyczenie karabinów. Iwonicz też 



ma braki w wyposażeniu. Proponuję jako Prezes PZBiath. odebrać 15 karabinów                         
z Dusznik i przekazać 10 do Czarnego Boru, 2 do Żywca, 2 do Iwonicza a jeden 
pozostawić może jeszcze jakiś klub ma podobne problemy i wtedy mu przekażemy 
Propozycję zatwierdzono jednogłośnie. 
 

 Jest propozycja S. Kępki by do składu Komisji Szkoleniowej dołączyć trenerów kadr: 
R. Lepela, Ł. Słoninę, A. Kołodziejczyka. 
J. Staszel - jestem przeciw, uważam, że mogą uczestniczyć w Komisji, ale bez prawa 
głosu. 
S. Kępka - Komisja nie działa tak jakbyśmy oczekiwali, jest możliwość by Zarząd 
powołał trenerów Kadr do komisji. Dyrektor Techniczny też powinien znajdować się 
w składzie komisji. Sprawy sprzętowe często są omawiane a on ma największą wiedzę 
na ten temat. Komisja powinna być bardziej aktywna. Kieruje nią J. Kowalczyk, jednak 
mało tam merytorycznej dyskusji. Możemy tam zapraszać kogo chcemy, ale trenerzy 
Kadr wniosą do prac komisji wiele i podzielą się też swoją wiedzą. Oni są najbardziej 
zainteresowani co do szkolenia kadr i powoływania zawodników do zawodów 
międzynarodowych. 
J. Badacz - do tworzenia Komisji był stworzony regulamin, to myśmy zapraszali 
trenerów do pracy w komisji i była możliwość zgłaszania się przez trenerów. 
A. Górecki- komisja jest opiniodawcza, czasami też ocenia pracę trenerów Kadry. To 
co proponuje S. Kępka już było i nie funkcjonowało. 
Prezes PZBiath. - komisja nie wnosi zbyt wiele, mało tam dyskusji, mało argumentów                     
i merytorycznych wniosków. 
A. Górecki- każdy głos powinien być wysłuchany nawet ten mało merytoryczny. 
Trener kadry jak ma być oceniany to nie powinien mieć głosu w swojej sprawie. 
Powinniśmy bardziej dyscyplinować zawodników i trenerów. 
S. Kępka- komisja nie działa, kalendarz i wytyczne opublikowane z opóźnieniem. 
Trudno namówić członków komisji do dyskusji. Zaczęliśmy zmiany mamy nowego 
Dyrektora Sportowego, możemy dobrać nowe osoby do pracy w Komisji według 
naszych potrzeb. J. Kowalczyk objęła kierownictwo nad komisją, ale nie jest jeszcze 
zorientowana w temacie - mało miała na to czasu. Potrzeba jest bardziej aktywnej 
pracy komisji, według mnie komisja nie działa. 
U. Filip- jeśli poziom komisji jest niezadowalający to może trener Wierietielny mógłby 
pracować w tej komisji. T. Bernat jak najbardziej powinien być w jej składzie, ale może 
jeszcze lekarz i fizjoterapeuta. 
A. Górecki- chciałbym poznać zdanie J. Kowalczyk jako przewodniczącej tej komisji. 
Dużo od niej zależy jak działa komisja, może powinniśmy rozliczyć poprzednich 
dyrektorów. Proponuję zaprosić ją na kolejny Zarząd. 
S. Kępka - ja jestem odpowiedzialny z ramienia Zarządu za komisję i dlatego zabieram 
głos w tej sprawie. Ja nie jestem od tego by zapraszać J. Kowalczyk na Zarząd, ale 
jestem po rozmowach z nią i przedstawiam Państwu jej pogląd. 
A. Górecki- dziękuję S. Kępka za aktywność i inicjatywę w tej sprawie, jednak 
chciałbym poznać głos J. Kowalczyk. 
Prezes PZBiath. na kolejny Zarząd zaprosimy J. Kowalczyk i poznamy jej stanowisko. 
Zatrudniając ją dałem jej 2 miesiące na zapoznanie się z pracą Związku. Może 
powinniśmy powołać 2 komisje: dla sportu młodzieżowego i sportu wyczynowego. 
E. Jakieła - podoba mi się koncepcja Prezesa. Trenerzy nie muszą czekać na powołanie 
do komisji mogą spotykać się sami i dyskutować, a wnioski przesyłać komisji. 
A. Górecki - sztab trenerski, lekarz i fizjoterapeuta powinni się spotykać i rozmawiać 
jestem zdziwiony, że tego nie robią. 
 

 U. Filip, A. Górecki - zapraszamy wszystkich na MP i na uroczystą kolację 2.07.2021. 
 



 Prezes PZBiath. - jak wygląda sprawa z wylaniem asfaltu w Kościelisku? 
J. Staszel - wszystko jest przygotowane do wylania asfaltu, pogoda tylko nie dopisuje. 
 

 Prezes PZBiath. - może powinniśmy zacząć robić posiedzenia Zarządu stacjonarnie 
E. Jakieła - popieram, ale dopiero po wakacjach. 
 

 W następnym tygodniu będziemy podpisywać sprawozdanie i będziemy się                             
z Państwem umawiać. 
 

 Następny zarząd 30.07.2021 
 

 
1. Uchwała	nr	Z‐	26/01/2021  

   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

2. Uchwała	nr	Z‐	26/02/2021  
   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia protokołu z Zarządu z dnia 31.05.2021 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

3. Uchwała	nr	Z‐	26/03/2021  
z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2020 rok 

 
I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

4. Uchwała	nr	Z‐	26/04/2021  
 z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
 w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności PZBiath. w 2020 roku 

 
I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

5. Uchwała	nr	Z‐	26/05/2021  
   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia Stypendium dla Joanny Jakieły w wysokości 1200zł netto 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  



 
 

6. Uchwała	nr	Z‐	26/06/2021  
   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Technicznego     
   PZBiath 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

7. Uchwała	nr	Z‐	26/07/2021  
   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie zatwierdzenia wyboru Tomasza Bernat na stanowisko Dyrektora Technicznego   
   PZBiath. 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

8. Uchwała	nr	Z‐	26/08/2021  
   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie odbioru karabinów z Dusznik Zdrój, których właścicielem jest PZBiath. 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 
9.	Uchwała	nr	Z‐	26/09/2021  
   z dnia 24.06.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie rozdziału odebranych karabinów z Dusznik Zdrój 
 

I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 
 


