
                                                                                 Katowice 31.05.2021 
 

 
Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

nr Z-25/04/ 2021 z dnia 31.05.2021 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. Tomasz Bernat - dyrektor techniczny PZBiath. 
2. Justyna Kowalczyk- 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. 
  
 
Zatwierdzono jednogłośne protokół z Zarządu z dnia 16.04.2021 
 
Program posiedzenia: 
 

1. Zatwierdzenie wytycznych na sezon letni 2021. 
2. Zatwierdzenie wymagań na stanowisko Dyrektora Technicznego PZBiath. 
3. Wsparcie finansowe remontu strzelnicy w Kościelisku 
4. Sprawy różne 

        
 

 
 
  



Ad 1.   Zatwierdzenie wytycznych na sezon letni 2021. 
 
Głos zabrał T. Bernat, który przedstawił propozycje zmian w wytycznych na sezon letni 2021: 

− nowy sposób pobierania broni dla kategorii starszych 
− zrobienie z Pucharu Melafiru imprezy międzynarodowej na nartorolkach dla kategorii 

starszych 
Swoje uwagi do przedstawionych wytycznych przedstawił J. Staszel: 

− start do biegów pościgowych powinien odbywać się zgodnie z uzyskaną stratą                            
do pierwszego zawodnika, nie w interwale 5 sekundowym 

− dopracowanie schematu ustawienie karabinków, by zawodnicy nie musieli z karabinem 
przechodzić na dalsze stanowiska 

− brak zgłoszonych zawodów powiatowych w Kościelisku w kalendarzu imprez 
− jak naliczać punkty w zawodach Wojewódzkich, gdy we WDiM nie ma rocznika 2009 
− zawody powiatowe nie wchodzą do WDiM i są bez punktów, nadawane są klasy sportowe  
− w MPMł na nartorolkach nie ma punktów, ale powinny być klasy 
− w Kościelisku jest zrobiona runda jest krótsza, czy to nie będzie przeszkadzać 

 
T. Bernat 

− nowy sposób pobierania karabinów, jeśli się nie sprawdzi to zmienimy go 
− interwał czasowy na pościgu 5s jest po to by mogły wystartować osoby, które                                    

np. nie ukończą sprintu 
− 5m różnicy na rundzie nie będzie problemem 

 
S. Kępka  

− na MPMł nie będzie punktów i klas, bo nie ma takiej dyscypliny w klasyfikacji MS                                
dla młodzików 

− przy zawodach WMMł będzie zrobiona odrębna kolumna z punktacją - rocznik 2009                      
będzie pominięty 

 
J. Badacz  

− czy mogę jeszcze zgłosić zawody powiatowe 
 
Prezes PZBiath.   

− zawody można jeszcze dopisać, zawody do punktacji WDiM trzeba przeprowadzić                     
do końca listopada 

 
Po dyskusji zatwierdzono jednogłośnie Wytyczne na sezon letni 2021 
 
 

 
Ad. 2.  Zatwierdzenie wymagań na stanowisko Dyrektora Technicznego PZBiath. 
 
Według Ministerstwa, które wyraziło zgodę na stanowisko Dyrektora Technicznego                                          
do 30.06.2021, musimy ogłosić konkurs na to stanowisko.  
Prezes PZBiath. przedstawił wymagania i kwalifikacje, jakie powinien posiadać kandydat                      
na to stanowisko. 
 
K. Nowak 

− proszę o dokonanie merytorycznych i graficznych poprawek. 
 

J. Staszel poprosił o doprecyzowanie w zapisach co oznacza doświadczenie międzynarodowe                 
oraz wniósł swoje uwagi do wymagań kandydata i dokumentów jakie powinien złożyć. 
 
A. Górecki 

− moim zdaniem zapisy są dobrze sprecyzowane, jedynie według mnie na to stanowisko                   
nie potrzebne są kwalifikacje trenerskie 



S. Kępka  
− obecnie mamy dobrego kandydata, który spełnia wszystkie wymogi. W przyszłości jak                  

będziemy szukać, kogoś innego na to stanowisko dopracujemy wymagania 
 

Prezes PZBiath. 
− moim zdaniem zapisy są dobrze sprecyzowane, oczywiście naniesiemy poprawki.  

 
Prezes zaproponował skład komisji konkursowej: Zbigniew Waśkiewicz, Stanisław Kępka, 
Krzysztof Nowak i przedstawiciel MKDNiS. 
 
Po krótkiej dyskusji zatwierdzono jednogłośnie wymagania na stanowisko Dyrektora                                
Technicznego i skład komisji konkursowej. 
 
 
Ad 3. Wsparcie finansowe remontu strzelnicy w Kościelisku 
 
J. Staszel zwrócił się do członków Zarządu z prośbą o wsparcie finansowe na remont strzelnicy                        
w Kościelsku. Obecnie trwa tam remont obiektu, terminy ze względu na pogodę się opóźniają. 
Powstanie obiekt z rolkostradą, niestety braknie środków na remont strzelnicy. Przedstawiony 
został kosztorys prac. W zamian właściciel może zrezygnować z opłat dla grup PZBiath. 
U. Filip zwróciła się do członków Zarządu o wsparcie remontu wału znajdującego się                                        
za automatami strzeleckimi, który się osuwa. Zostały przedstawione zdjęcia. W lipcu rozgrywane 
są tam MP a stan techniczny jest zły. 
Prezes PZBiath.  

− obecnie nie znam stanu finansowego Związku do końca czerwca będę już miał tą wiedzę. 
Proszę o odsunięcie tej decyzji w czasie. Mam propozycje by złożyć wniosek do MKDNiS    
o zakup nowych automatów strzeleckich dla tych obiektów. Liczę, że może się udać -                           
automaty przekażemy do Kościeliska i Czarnego Boru. Nie jesteśmy właścicielami                      
obiektów więc, gorzej jest znaleźć finanse na remonty. Muszą o takie środki starać się                  
właściciele obiektów. 

U. Filip  
− oczywiście automaty strzeleckie chętnie przyjmiemy, jednak to nie załatwi problemu                       

z osuwającym się wałem. 
A. Górecki 

− w obu ośrodkach działania naprawcze są priorytetowe, funkcjonowanie obiektów jest za-
grożone. 

T. Bernat 
− dobrze, że właściciele działają i czynią działania by reanimować strzelnicę. Oba ośrodki 

wymagają wymiany automatów. Trzymam kciuki by się to powiodło. 
J. Staszel 

− oczywiście zakup nowej strzelnicy i jej montaż to by było najlepsze rozwiązanie, ale koszty 
to ok 1,5 miliona złotych. W projektach do Ministerstwa potrzebne są środki własne,                  
których nie mamy. Związek może dostać lepsze dofinansowanie projektu na zakup                        
automatów. 

Prezes PZBiath. 
− możemy zakupić automaty ale nie remontować strzelnice - to powinien robić właściciel. 

K. Nowak  
− popieram propozycję składania wniosku do Ministerstwa o dofinansowanie zakupu                      

automatów. Z mojej wiedzy środki po letnich Igrzyskach mogą się znaleźć, gdyż będą 
zwroty do Ministerstwa niewykorzystanych środków na przygotowania i są duże szanse 
byśmy takie dofinansowanie dostali. Spróbujmy pozyskać środki z zewnątrz, jeśli się nie 
uda dopiero wtedy planujmy wydanie środków własnych. 

S. Kępka 
− oba ośrodki wymagają remontu i pomocy. W moim przekonaniu powinniśmy w pierwszej 

kolejności zająć się obiektem w Kościelisku. Na tym ośrodku możemy prowadzić szkolenie 
naszych kadr, co dałoby nam duże oszczędności. Obiekt jest dla nas bardzo ważny, bez 
pomocy PZBiath. może być ciężko doprowadzić go do pełnej używalności. Proponuję by 



nie czekać i podjąć decyzję jak najszybciej o przekazaniu tam środków finansowych. Co do 
obiektu w Czarnym Borze brak przechwytywaczy powoduje osuwanie się wału, ale tarcze 
funkcjonują i mogą odbywać się tam zawody.  Kościelisko wymaga naszej                                               
natychmiastowej rekcji. 

Prezes PZBiath. 
− jeśli byśmy mieli wolne środki natychmiast byśmy je przekazali, nie trzeba mnie                              

przekonywać do tego, że trzeba pomóc. Obecnie jednak nie możemy tego zrobić. 
J. Staszel 

− obecnie treningi mogą odbywać się na 18 stanowiskach, ale inwestycja jest konieczna. 
J. Piczura 

− propozycja by spróbować pozyskać środki z Ministerstwa jest bardzo dobra. Minister                 
dobrze zna obiekt. Obecnie inwestycje prowadzi Gmina i koszt to 15 milionów złotych. 
Chcemy udać się o wsparcie do władz wojewódzkich, dla gminy to zbyt duży wydatek. 
Może uda się, że Marszałek zawnioskuje o środki. Proszę o pismo o wsparcie,                                         
nie pomijałbym w tych działaniach obiektu w Czarnym Borze, wnioskujmy o oba ośrodki. 

K. Nowak 
− piszmy do Ministerstwa o duże środki, bardzo dobrze to argumentował S. Kępka 

A. Górecki 
− trzeba powalczyć o urządzenia dla obu ośrodków. W Czarnym Borze to nie jest kwestia 

rozstrzelania kulochwytu. Myślmy kompleksowo o biathlonie, oba obiekty wymagają                     
inwestycji. 

Prezes PZBiath. 
− w najbliższym tygodniu wyślemy pismo do Ministerstwa w sprawie wsparcia zakupu                    

automatów strzeleckich 
 
 
Ad. 4. Sprawy różne 
 

• Problemy z miejscami noclegowymi na czas MP w biathlonie letnim w Czarnym Borze 
U. Filip - oferuję pomoc w tym temacie, zarezerwowałam cały hotel dla biathlonu. Proszę 
wysłać maila do klubów z kontaktem do mnie w razie problemów ze znalezieniem miejsc 
noclegowych. 

• Prezes PZBiath. zaproponował spotkanie członków zarządu z serwisem PZBiath.                                  
w Dusznikach 11 lub 12 czerwca 
S. Kępka - na ostatnim zarządzie było wiele pytań związanych z pracą serwisu                                             
w konsekwencji sprawozdania jakie przedstawił trener Kadry Seniorów 

• W ostatnim czasie Prezes PZBiath. i T. Bernat byli na spotkaniu przedstawicieli Polski, Sło-
wacji i Czech w Bratysławie. Spotkanie dotyczyło aspektów współpracy, organizacji 
wspólnych imprez. Była też propozycja wspólnego smarowania i serwisu dla tych krajów 
na Pucharach IBU- aspekty do dopracowania. 

• Zatrudniliśmy rehabilitanta dla kadry seniorek na rok. 
• Dalej mamy problem ze znalezieniem lekarza dla kadry. 
• Szkolenie w kadrach odbywa się bez zakłóceń, jedyna zmiana to w miejscu jednego zgru-

powania. Kadra młodzieżowa zamiast w Kościelisku będzie miała zgrupowanie                                        
w Dusznikach.  

• Przedłużono kontrakt w wojsku Ł. Szczurkowi  
 

Kolejny termin posiedzenia Zarządu ustalono na 25.06.2021  
 

 

 



 
1. Uchwała nr Z- 25/01/2021  

   z dnia 31.05.2021 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- 25/02/2021  
z dnia 31.05.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 16.04.2021 
 
I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

3. Uchwała nr Z- 25/03/2021  
z dnia 31.05.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie Zatwierdzenia wytycznych na sezon letni 2021 
 
I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

4. Uchwała nr Z- 25/04/2021  
z dnia 31.05.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie Zatwierdzenia wymagań na stanowisko Dyrektora Technicznego PZBiath. 
 
I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 

5. Uchwała nr Z- 25/05/2021  
z dnia 31.05.2021 Polskiego Związku Biathlonu  
   w sprawie Zatwierdzenia Komisji Konkursowej na Dyrektora Technicznego 
 
I. Zatwierdza się  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
ZA: 9; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  
 
 
  


