PROTOKÓŁ NR 1
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego
w dniach 11.11.2016 r. w Bydgoszczy
Obecni członkowie prezydium Zarządu: Grzegorz Brudziński, Maciej Zakowicz, Artur
Ordak, Zbigniew Grudzień, Mieczysław Czwaliński, Agata Mikulska, Witold Ciemierz,
Ryszard Niedzwiedzki, Mirosław Pikierski, Karol Łebkowski, Józef Tracz, Ryszard Wolny.
Nie obecni członkowie Zarządu:
Zaproszeni goście: Marian Buczkowski, Andrzej Głaz.
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Zarządu PZZ - Prezes.
2. Ukonstytuowanie się Zarządu PZZ - Prezes.
3. Omówienie i dyskusja nad programem pracy Zarządu, koncepcją pracy Komisji,
problemami nurtującymi środowisko, wizją funkcjonowania PZZ, zamierzeniami
własnymi w Zarządzie PZZ – członkowie Zarządu.
4. Plan pracy zarządu PZZ w 2017 r. – Prezes.
5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację imprez w 2017 r. – Komisja
Organizacji Imprez.
6. Sprawy różne.
Ad pkt 1.
Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad zarządu PZZ.
Ad pkt 2 i 3.
Prezes G. Brudziński przedstawił strukturę zarządu oraz zaproponował następujące
obsady funkcji.
−
Maciej Zakowicz
Wiceprezes ds. szkolenia.
−
Agata F. Mikulska
Wiceprezes ds. organizacyjnych.
−
Zbigniew Grudzień
Wiceprezes ds. sędziowskich
−
Mirosław Pikierski
Wiceprezes ds. sportowych.
−
Józef Tracz
Wiceprezes ds. stylu klasycznego.
−
Artur Ordak
Wiceprezes ds. stylu wolnego.
−
Mieczysław Czwaliński
Wiceprezes ds. zapasów kobiet.
−
Witold Ciemierz
Członek Zarządu.
−
Karol Łebkowski
Przewodniczący Kolegium Sędziów.
−
Ryszard Niedźwiedzki
Członek Zarządu.
−
Ryszard Wolny
Członek Zarządu.
Wiceprezesi i przewodniczący Komisji zobowiązani są w ciągu jednego miesiąca do
opracowania regulaminów Komisji, składu Komisji i planu pracy Komisji.
Z grona zarządu zostało wydzielone prezydium w osobach prezesa i wiceprezesów. O
program prezydiów będzie informowani pozostali członkowie zarządu.
Następnie poszczególni członkowie zarządu podzielili się swoimi uwagami o pracy swoich
komisji i o organizacji pracy swoich komisji, a także o swoich planach i zamierzeniach.
Uchwała nr 1.
Prezes G. Brudziński przedstawił też strukturę biura PZZ. Mówił o ruchomym dniu pracy, o
wykorzystywaniu urlopów i o innych ważnych sprawach funkcjonowaniu biura PZZ.
Uchwała nr 2.
Przy jednym głosie wstrzymującym, struktura i funkcje zostały zatwierdzone.
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Ad pkt 4.
Przyjęto wstępny plan pracy zarządu i prezydiów.
−
Zarząd PZZ 11.11.2016 r. Bydgoszcz – ukonstytuowanie się zarządu.
−
Zarząd PZZ grudzień 2016 r. Zatwierdzenie regulaminów, kryteriów i planów
szkolenia indywidualnego i grupowego do oferty na 2017 r.
−
Prezydium PZZ styczeń 2017 r. Zatwierdzenie zadań wynikowych trenerów kadry
narodowej w zapasach na 2017 r.
−
Prezydium PZZ luty 2017 r. wg potrzeb.
−
Zarządu PZZ marzec 2017 r. Zatwierdzenie bilansu PZZ. Przyjęcie wybranego
biegłego rewidenta przez Komisję Rewizyjną. Uchwała o zwołaniu Walnego
Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZZ.
−
Prezydium PZZ kwiecień, maj 2017 r. wg potrzeb.
−
Zarząd PZZ czerwiec 2017 r. Przyjęcie bilansu biegłego rewidenta, Walne
Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ.
−
Prezydium PZZ lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2017 r. wg potrzeb
−
Zarząd PZZ grudzień 2017 r. Zatwierdzenie regulaminów, kryteriów i planów
szkolenia indywidualnego i grupowego do oferty na 2018 r.
Ad pkt 5.
Witold Ciemierz przedstawił propozycje rozdziału imprez sportowych w zapasach na
2017 r. Jedynie mistrzostwa Polski nie są na dzień dzisiejszy rozstrzygnięte z uwagi na uwagi
trenerów kadry narodowej co do terminów oraz formuły tych mistrzostw. Rozstrzygnięcie tej
kwestii ma zapaść do końca listopada br.
Za uchwałą głosowało 10 członków, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Ad pkt 6.
a) Na wniosek wiceprezesa J. Tracza, postanowiono wspomóc ciężko chorego trenera
Jerzego Adamka jednorazową kwota opłaty za czynsz w domu opieki w którym
przebywa zasłużony trener.
Zatwierdzono jednogłośnie.
b) Postanowiono zakupić dla potrzeb Związku książkę pt. „50 lat Chełmskich zapasów
1966-2016” za kwotę 3 000 zł.
Zatwierdzono jednogłośnie.
c) Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany przedstawiciela PZZ w zarządzie PKOl,
który będzie prezes G. Brudziński.
Zatwierdzono jednogłośnie.
d) Zarząd podjął uchwałę o zmianie zakresu funkcji sekretarza generalnego PZZ
Andrzeja Głaza.
Zatwierdzono 11 głosami za i przy 1 głosie przeciw.
e) Zarząd podjął uchwałę powołujące G. Brudzińskiego na funkcję prezesa urzędującego
z wynagrodzeniem 9 000 zł brutto miesięcznie.
Zatwierdzono 10 głosami za i przy 1 głosie przeciw oraz 1 głosie wstrzymującym.
f) Zatwierdzono druk kalendarza trójdzielnego PZZ na rok 2017 w nakładzie 1000
egzemplarzy.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes zakończył posiedzenie Zarządu PZZ.
Protokółował:
Andrzej Głaz

Przewodniczył:
Grzegorz Brudziński
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