
                                                                                 Katowice 10.09.2021 

 

 

Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

nr Z-29/09/ 2021 z dnia 10.09.2021 roku 

 

  

Obecni na posiedzeniu: 

 

1. Zbigniew Waśkiewicz  Prezes 

2. Stanisław Kępka                          Wiceprezes 

3. Józef Staszel   Wiceprezes 

4. Edward Jakieła 

5. Urszula Filip 

6. Adam Górecki 

7. Jan Piczura 

8. Krzysztof Nowak 

 

Goście:  

  

1. Tomasz Bernat  

 

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 protokół z Zarządu z dnia 27.08.2021 r. 

 

Program posiedzenia: 

1.  Uchwała w sprawie rezygnacji z organizacji zawodów Pucharu IBU w Dusznikach Zdroju 

2.  Wybór kandydatek na Delegatów Technicznych w IBU. 

3.  Sprawy różne 

 

 

Ad. 1. Uchwała w sprawie rezygnacji z organizacji zawodów Pucharu IBU w Dusznikach 

             Zdroju 

A. Górecki - czy nie powinniśmy dziś zaprosić na spotkanie Burmistrza Dusznik Zdrój? 

 

Prezes PZBiath. - W Dusznikach Zdrój powstanie Centralny Ośrodek Sportu - taka informacja dziś 

została podana w mediach. Poważna decyzja ze strony rządu, dziś porozmawiamy o sytuacji                      

w Dusznikach, a decyzję możemy podjąć w innym terminie. Mamy obawy, by nie skompromitować 

się podejmując się organizacji tej imprezy. Mamy różne sygnały z IBU. Obiekt nie ma licencji na 

dzień dzisiejszy. 

 

T. Bernat- my jesteśmy partnerem dla IBU. Mamy z nim bardzo dobre relacje i jeśli wiemy, że źle 

się dzieje na obiekcie powinniśmy z wyprzedzeniem ich poinformować o sytuacji. Obecnie wiele 

spraw nie jest zrobionych po stronie Dusznik. Potrzebne są finanse, które nie są zabezpieczone, 

plan działania, którego brak i komitet organizacyjny obecnie nie powołany. Inspekcja, która była 

przeprowadzona była pod kątem uzyskania licencji A, gdzie od początku mówiłem, że to nierealne. 



Aplikując o to obiekt powinien być przygotowany, a tym czasem nawet nie zatwierdzono licencji 

B. Jest raport z zaleceniami, które należy wykonać by otrzymać licencję B. Na posiedzeniu IBU                   

w październiku zapadnie decyzja. Sprawy ciągną się od lat, musimy być odpowiedzialni                                      

i uprzedzić IBU, że obiekt może nie być przygotowany. Impreza jest na początku stycznia, w tym 

okresie obiekt nigdy nie był przygotowany. Moglibyśmy zaprosić władze Dusznik i pewnie 

otrzymalibyśmy zapewnienie, że wszystko będzie dobrze tak jak wiele razy mnie zapewniano                      

i nie dotrzymywano słowa. Sytuacja jest  niefajna i musimy jako Związek zareagować. Duszniki 

już wiele szans dostały, zawsze dzięki Związkowi wybronili się i impreza przebiegła. Duszniki jako 

partner nie działa czysto stąd problemy z rozliczeniem, wiele spraw jest ukryte. IBU też oczekuje 

od Związku reakcji i opinii w tej sprawie. 

 

Prezes PZBiath. - przed chwilą dostaliśmy wiadomości od Burmistrza Dusznik z zapewnieniem, 

że maja licencję B. Pierwsza połowa stycznia to dla nas ciężki okres, eliminacje do IO, Puchary  

oraz rozliczenia dotacji. Związek nie opiniował pomysłu powstania COS w Dusznikach. Prezes 

przeczytał wiadomość od Burmistrza poprosił o spotkanie z Zarządem. 

 

A. Górecki-  trudna decyzja dla Dolnego Śląska. Nie mam podstaw nie wierzyć T. Bernatowi. Czy 

jest dokument o otrzymaniu licencji przez Duszniki? 

 

T. Bernat- przedstawił proces licencjonowania obiektu. Jest raport z tej inspekcji, w październiku 

będzie decyzja. Dusznikom licencja się skończyła i obecnie jeszcze nie mają jej odnowionej. 

Podjąłem się organizacji ME, chciałem zmotywować organizatorów do działania tym bardziej, że 

był to jedyny obiekt w Polsce, na którym mogły odbywać się jakiekolwiek zawody krajowe. 

Obecnie z pełną świadomością was informuję, że organizacja tej imprezy jest  w pełnym 

zagrożeniu. Według mnie nie powinniśmy łączyć powstania COS z organizacją imprezy 

międzynarodowej. Przypomnę, że co drugi rok odwoływaliśmy imprezy międzynarodowe, bo 

obiekt nie był gotowy. Nie powinniśmy zapraszać, mówić, że wszystko jest ok mając wiedzę, że 

wiele spraw jest nie załatwionych. Odwoływanie imprez jest źle odbierane przez IBU, które musi 

imprezę w krótkim czasie przenieść. Jest wrzesień, a w Dusznikach nic się nie dzieje, obiekt jest 

zadbany ale nie rozwiązane są problemy, które będą rzutować na przebieg imprezy. Nawet ludzi 

do pracy nie ma. Ze względu na COVID licencja była przedłużona do maja 2021 roku. 

 

A. Górecki-  jeśli mamy raport z inspekcji powinniśmy wysłać wezwanie o dostarczenie nam 

informacji i dokumentu Licencji. Jeśli nie dostaniemy tego dokumentu to rezygnujemy                                         

z organizacji imprezy. 

 

Prezes PZBiath.- Franz Berger był na inspekcji, w tym dniu obiekt powinien być przygotowany jak 

na imprezę, a nie był.  

 

U. Filip - ja słyszałam gdzieś, że licencja w Dusznikach jest przedłużona na 5 lat. 

 

T. Bernat- nie jest to prawda, my do Związku taką informację byśmy dostali. Dostali czas                                  

na uzupełnienie pewnych rzeczy. Na imprezie musi być minimum 5 osób z uprawieniami 

międzynarodowymi. Brałem odpowiedzialność za ludzi, którzy ze mną pracowali- ja obecnie nie 

chcę się angażować w tą imprezę. Na inspekcję zaprosili trochę osób, by zobaczyli, że coś się dzieje. 

Dużo emocji mnie to kosztowało, nie będę brał udział w tym przedstawieniu. Ludzie tam są 

niekompetentni. 

 

Dołączył  do posiedzenia Edward Jakieła 

 



U. Filip - ja jestem w stanie obecnie zagłosować za odwołaniem imprezy za te kłamstwa ze strony 

organizatora. 

 

S. Kępka - COS to będzie kwestia wielu imprez, jest to pomysł dobry by wzbogacić kraj o kolejny 

obiekt sportowy. Nie uczestniczyłem w sprawach technicznych związanych z organizacją imprez 

w Dusznikach. Zaraz tam będą MP na nartorolkach i OOM - aż się prosi by tam był dobry 

organizator, by PZBiath. nie musiał się tak angażować. Możemy uczestniczyć w imprezach a nie je 

organizować. Dobrze by było by w każdym regionie była ekipa, która organizuje imprezę przy 

naszym wsparciu. Sytuacja trudna, ocena ME pozytywna z dużym wysiłkiem pewnych osób, 

przekazano tam z ministerstwa środki, które zostały źle wykorzystane jeśli dziś obiekt nie jest 

przygotowany -  jeśli nie ma licencji B to IBU i tak nie da tam zawodów, automatyczne 

wykluczenie. 

 

T. Bernat - w Dusznikach nie wypracowali komitetu organizacyjnego, dziwna sytuacja. W innych 

miejscach takich jak Czarny Bór działa to wzorowo. Przyjeżdżamy tam i wszystko jest 

przygotowane. Wspólnie robimy zawody. Możemy poczekać na rozwiązanie czy obiekt otrzyma 

licencję, ale IBU oczekuje od nas działań i deklaracji. Przez zmiany personalne w Dusznikach źle 

się dzieje, kolejni ludzie rezygnują z pracy. Mamy COS na Kubalonce i nie muszą być tam wszystkie 

imprezy przenoszone. Jeśli powstanie COS- powinniśmy rozmawiać z ludźmi, którzy będą tam 

zarządzać. Wnioski o dotacje na banki śniegu nie są rozliczone, maszyny niszczeją na placu. 

 

A. Górecki - o decyzji utworzeniu COS dowiedziałem się w Karpaczu na Forum Ekonomicznym, 

mocne poparcie ze strony ministerstwa. Czynnik ludzki ma duże znaczenie i szkoda, że tego 

brakuje w Dusznikach. Mam obawy, że obarczamy się tą decyzją, gdzie jest takie poparcie władz 

w stronę Dusznik. Chodzi o konsekwencje decyzji. 

 

J. Staszel- wina Związku, że za bardzo byliśmy zaangażowaniu w organizacje imprez                                            

w Dusznikach. Ostrzegam, że miasto będzie dalej występować o organizację imprez, a myśmy to 

akceptowali. Sami to popieraliśmy, może jednak dokończyć ten temat i zrobić tą imprezę.                           

Nie jestem za drastyczną decyzją, lepiej poczekać. Kiedy COS ma powstać? 

 

Prezes PZBiath.- nie wiem, nie znam szczegółów. COS będzie nadzorowany przez instytucję 

państwową. Ogromna inwestycja. Niefortunny moment na podejmowanie decyzji o odwołaniu 

imprezy.  

Jeszcze się toczą postepowanie za poprzednie ME. Rozliczenie ME 2021 dla naszej księgowości 

było dużym wyzwaniem. Proponuję, że zarząd upoważni mnie do podejmowania decyzji lub 

poczekamy do 20 września bo będziemy wiedzieli, czy zalecenia z raportu zostały spełnione.                    

W poniedziałek poinformuję Duszniki, że na zarządzie  była dyskusja  i jest wiele wątpliwości                        

z naszej strony o gotowości obiektu - prosimy o dokumenty i sprawozdanie  potwierdzające ich 

działania. Zarząd według wytycznych powinien zatwierdzić komitet organizacyjny, wręcz go 

powołać. Za tydzień jest spotkanie komitetów i na to spotkanie jadą Burmistrz, Pani Kijanka M.                   

i Witek Ł. - pewnie przedstawią, że u nich jest wszystko dograne i nie mają żadnych problemów. 

Porozmawiamy z IBU, by oni bardziej podjęli decyzję a nie oczekiwali jej od nas. Rząd jest bardzo 

zaangażowany w powoływanie COS-u w Dusznikach  i nasza decyzja o odwołaniu może być dla 

Związku niekorzystna. Nie jest to dobry czas na tą decyzję. 

Po 15 września będziemy wiedzieć co Duszniki wykonały z zaleceń- jeśli dalej nie podejmą 

działań, możemy ewentualnie dać sygnał do IBU, że widzimy zagrożenie w organizacji tej imprezy, 

a IBU niech samo podejmie decyzję- i decyzja będzie po ich stronie.  

 

J. Staszel - lepiej by IBU podjęło decyzję - nie wejdziemy w konflikt z ministerstwem 



Prezes PZBiath.- spotkamy się 20 września, zaprosimy Burmistrza. 

 

 

Ad. 2. Wybór kandydatek na Delegatów Technicznych w IBU. 

T. Bernat - 15 września jest możliwość aplikacji o kolejnych delegatów międzynarodowych. 

Proponuję M. Jedynak-Szołtysek i A. Sebboua - są już sędziami międzynarodowymi i biegle 

posługują się językiem angielskim. IBU chce, by Związki wyznaczyły minimum jedną kobietę. 

 

Propozycję zatwierdzono jednogłośnie 

 

Ad. 3. Sprawy Różne 

• Przyszło zapytanie od Marszałka Dolnośląskiego w sprawie wskazania Dusznik Zdroju jako 

organizatora na OOM. Termin jaki proponuję na organizację to 07-13.03.2021 roku,                                    

ze względu na MŚJ i MEJ i  zgrupowania przygotowawcze. Wcześniejszy termin zaburzy 

organizację przygotowań. Wstępnie już przekazałem termin do władz Dolnośląskich. 

 

J. Staszel - co za problem zrobić OOM wcześniej np. w lutym, eliminacjami do MŚ  zawsze były 

MP. Wszyscy zawodnicy się przygotowują do eliminacji, a już wiadomo że na MŚ pojadą 

członkowie kadr - to nie jest dobre dla zawodników. Nie pozbawiajmy już nadziei 

zawodników na start w MŚ. 

 

S. Kępka-  wróci formuła organizacja OOM, musimy umieścić dwie eliminacje do OOM. 

Musimy to przedyskutować pod względem eliminacji do imprez. Nie neguję terminu 

marcowego. Jeszcze niech przedyskutują trenerzy kadr, niech przedstawią swoją koncepcję. 

Kluby są bardzo zainteresowane. Nie jestem przygotowany do tej dyskusji bo nie znam 

terminów imprez. 

 

Prezes PZBiath. - ja już to konsultowałem z trenerami kadr, jeśli zrobimy eliminacje wcześniej 

to kluby zmuszą zawodników do startu a dla najlepszych zawodników nie będzie                                     

to korzystne. O kalendarzu my decydujemy. Poczekajmy z decyzją- jak będziecie dyskutować 

o kalendarzu to bardziej myślcie o przygotowaniach do imprez głównych, a nie o starcie                       

w eliminacjach. 

 

• J. Staszel - powołanie na ostatnie zgrupowania kadry seniorów- mamy kadrę szkoleniową                                   

i papierową- jakim sposobem powołana na zgrupowanie jest Dominika Bielecka. Pod 

powołaniem podpisała się Dyrektor J. Kowalczyk. 

  

Prezes PZBiath.- decyzja o wyjeździe D. Bieleckiej została odwołana. 

 

 

 

1. Uchwała nr Z- 29/01/2021  

   z dnia 10.09.2021 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- 29/02/2021  

   z dnia 10.09.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia protokołu z Zarządu z dnia 27.08.2021 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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

 

3. Uchwała nr Z- 29/03/2021  

   z dnia 10.09.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia kandydatek na Delegatów Technicznych w IBU 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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

 

4. Uchwała nr Z- 29/03/2021  

   z dnia 10.09.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia Dusznik Zdrój jako organizatora OOM 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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

 

 

 


