Katowice 27.08.2021

Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
nr Z-28/08/ 2021 z dnia 27.08.2021 roku

Obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zbigniew Waśkiewicz
Józef Staszel
Edward Jakieła
Urszula Filip
Adam Górecki
Jan Piczura

Prezes
Wiceprezes

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 terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia
2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
3. Sprawy różne.
Goście:
1. Agnieszka Sebboua

Ad. 1. Zatwierdzenie terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia
Prezes PZBiath.- Na 30 dni przed trzeba wysłać informację do delegatów, dokumenty są podobne
jak na ostatnie Zgromadzenia.
Było trochę problemów w związku związanych z współpracą między księgową związkową
a biegłą księgową, która jest bardzo doświadczona. Przesyłanie dokumentów nie następowało
na czas. Będziemy musieli rozstać się z naszą księgową.
Mamy mało czasu, w rezultacie najpierw my powinniśmy zadecydować o zdalnym Walnym
Zgromadzeniu a potem pytać delegatów. Obecna sytuacja epidemiologiczna jest rozwojowa więc
lepiej by nie narażać nikogo i spotkać się zdalnie.
J.Staszel - w dokumentach które dostaliśmy było trochę nieścisłości, proszę o wprowadzenie
moich uwag do porządku obrad. Mam pytanie o udzielenie indywidualnych uchwał w sprawie
absolutoriów. Zatwierdzenie Suplementu do regulaminu - data powinna być inna. Punkt 6
powinniśmy usunąć - bo nie prezentujemy, żadnego kandydata.
Prezes PZBiath. - ta zasada stosowana jest od lat każdy członek zarządu musi otrzymać osobno
indywidualnie absolutorium, jest to wymóg zgodny z ustawą o sporcie. Damy znać o poprawkach
delegatom i zatwierdzimy zmiany na Zgromadzeniu. Jeszcze trwa badanie biegłego rewidenta.
A. Sebboua - zanotowałam wszystkie uwagi

Ad. 2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Po wprowadzeniu uwag zatwierdzono porządek i regulamin Walnego Zgromadzenia
Ad. 3. Sprawy Różne
- sprawa organizacji Mistrzostw Polski w biathlonie na nartorolkach. Wpłynęło pismo
z Kościeliska, że organizatorzy nie dadzą rade przeprowadzić tej imprezy. W wytycznych był
zapis, że robimy imprezę w kościelisku lub w Dusznikach więc wysłaliśmy już zapytanie do
Dusznik.
J.Staszel- nie mamy terminu odbioru obiektu, prace jeszcze trwają, kulochwyt jeszcze jest nie
zrobiony. W momencie wypadku będą kłopoty, nikt nawet nie ubezpieczy nieodebranego obiektu.
Błoto trochę spłynęło na asfalt. Mamy pieniądze na nowe tarcze, nie ma sensu remontować
starych, które zaraz będą złomowane.
U.Filip - gratuluje obiektu, byłam na obiekcie, jest jeszcze trochę prac ale będzie to piękny obiekt
- Prezes PZBiath. - byłem na spotkaniu w Ministerstwie, premier dołożył nam brakującą kwotę
800000zł na zakup nowych automatów, niedługo dostaniemy pisemne potwierdzenie. T.Bernat
rozmawiał w wykonawcami, którzy mają szanse wystartować w przetargu i otrzymał
zapewnienie, że wykonanie podmurówki pod automaty będzie wliczone zakres prac. Miejmy
nadzieję, że w grudniu będziemy mieć nowe strzelnice. Dodatkowo otrzymaliśmy zapewnienie
zwiększenia kwoty do szkolenia o 300000zł. Musimy działać i składać szybko wnioski
J.Piczura- gościliśmy premiera na obiekcie, zależy mu na rozwoju ośrodków biathlonu w całej
Polsce. Podziękowaliśmy mu za pomoc i wsparcie biathlonu.
A.Górecki- u nas zlecona już jest dokumentacja i działamy razem z projektantem. Wszystko jest
zaakceptowane przez T. Bernata. Chcemy by wszystko było solidne i służyło nam na kolejne lata.
Dziękuje za skuteczne działanie i pozyskanie środków.
Prezes PZBiath. Duszniki na dzień dzisiejszy nie otrzymały licencji A o którą wnioskowali nawet
licencji B nie dostali. Dostali listę wytycznych do wprowadzenia, T.Bernat twierdzi, że nie do
zrealizowania z podejściem zarządzających obiektu. Niedługo musimy podjąć decyzję
co z organizacją Pucharu IBU. Pierwsze zimowe zawody regionalne może zrobimy w Kościeliskutrzymam kciuki.
J.Staszel - sytuacja z Dusznik to jest trochę wina Związku, wyręczaliśmy organizatorów- to
związek robił imprezę w Dusznikach. Jeśli tak będziemy działać to nie będzie prawdziwych
organizatorów. Zlecajmy imprezy a nie wyręczajmy organizatorów
Prezes PZBiath.- od odejścia J.Rajzera my musimy im pomagać by ratować imprezę i dobre imię
Związku. Obecnie sytuacja w Dusznikach jest nieciekawa, nie ma zawodników i działaczy.

1. Uchwała nr Z- 28/01/2021
z dnia 27.08.2021 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia terminu na 30.09.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath.
w formie zdalnej
I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 6; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.

2. Uchwała nr Z- 28/02/2021
z dnia 27.08.2021 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 6; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.
3. Uchwała nr Z- 28/03/2021
z dnia 27.08.2021 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie przeniesienia organizacji Mistrzostw Polski na nartorolkach do Dusznik Zdrój
I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 6; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.

