PROTOKÓŁ NR 2/2016
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego
w dniach 28.11.2016 r. w Warszawie
Obecni członkowie prezydium Zarządu: Grzegorz Brudziński, Maciej Zakowicz, Artur
Ordak, Zbigniew Grudzień, Mieczysław Czwaliński, Agata Mikulska, Witold Ciemierz,
Ryszard Niedźwiedzki, Mirosław Pikierski, Karol Łebkowski, Andrzej Wroński, Ryszard
Wolny.
Obecni członkowie komisji rewizujnej : Marian Buczkowski, Maciej Spławski, Władysław
Kierdelewicz, Mariusz Kucharczyk, Marian Buczkowski, Józef Maciejczak,
Zaproszeni goście: Andrzej Głaz, Anna Kalisz
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Zarządu PZZ - Prezes.
2. Zatwierdzenie protokołu i uchwał z posiedzenia zarządu z dnia 11.11.2016 r. w Bydgoszczy
3. Przyjęcie rezygnacji Pana Józefa Tracza z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Uzupełnienie składu Zarządu
5. Zmiana w strukturach prezydium Zarządu.
6. Omówienie i dyskusja nad programem pracy Zarządu, koncepcją pracy Komisji,
problemami nurtującymi środowisko, wizją funkcjonowania PZZ, zamierzeniami własnymi
w Zarządzie PZZ – członkowie Zarządu.
7. Sprawy różne.
Ad pkt 1.
Prezes Grzegorz Brudziński odczytał porządek obrad. Porządek obrad zatwierdzono
jednogłośnie.
Ad pkt 2
Prezes Grzegorz Brudziński poinformował obecnych o ilości podjętych uchwał na
posiedzeniu zarządu w dniu 11.11.2016 r. w Bydgoszczy.
W dniu 23.11.2016 r treść podjętych uchwał oraz protokół z posiedzenia zarządu z 11.11.2016
r. został przesłany drogą elektroniczną do wszystkich członków zarządu w celu zapoznania się.
W sprawie przyjęcia protokołu głosowało:
za 10, przeciw 1, wstrzymało się 0.
Ad pkt 3
Pani Anna Kalisz odczytała treść rezygnacji z funkcji członka zarządu Józefa Tracza.
Rezygnacja wpłynęła do Polskiego Związku Zapaśniczego w dniu 22.11.2016 r , nr dziennika
3270/2016 r. Zarząd podjął uchwałę nr 7 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka
zarządu Józefa Tracza.
W sprawie uchwały głosowało: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Ad pkt 4, 5
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował obecnych, że na podstawie § 40 ust 1
Statutu Polskiego Związku Zapaśniczego Zarząd ma prawo uzupełnić skład.
Osobą, która uzyskała w wyborach do Zarządu 31 głosów Delegatów Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Zapaśniczego w dniu 5
listopada 2016 roku jest Pan Andrzej Wroński czym zajął 12 miejsce w kolejności głosowania.
Panu Andrzejowi Wrońskiemu zaproponowano pełnienie funkcji Wiceprezesa ds. stylu
klasycznego. Pan Andrzej Wroński wyraził zgodę i przyjął zaproponowaną mu funkcję w
Zarządzie w kadencji 2016-2020 r.
Zarząd podjął uchwałę nr 8 w sprawie kooptacji do Zarządu Polskiego Związku
Zapaśniczego w kadencji 2016-2000 Andrzeja Wrońskiego. Jednocześnie Andrzejowi
Wrońskiemu powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa ds. stylu klasycznego.
W sprawie uchwały głosowało za 9, przeciw 0 ,wstrzymało się 3.

Ad pkt 6
Poszczególni członkowie zarządu podzielili się swoimi uwagami o pracy swoich komisji i o
organizacji pracy swoich komisjach, a także o swoich planach i zamierzeniach.
Przewodniczący Komisji zostali zobowiązani do przygotowania regulaminów pracy swoich
komisji celem zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.12.2016 r.
Ad pkt 7
a) Pan Prezes poinformował członków Zarządu o upływającym terminie współpracy z
Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Dauermana. Umowa współpracy wygasa 31.12.2016
r. Została zgłoszona propozycja dotycząca formy współpracy z kancelarią prawną w 2017 r
Zaproponowano podjęcie stałej współpracy lub formę zadań zleconych. Pan Maciej
Spławski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZZ wyraził uwagę że Polski Związek
Zapaśniczy powinien podjąć stałą współpracę z nowo wybraną kancelarią w 2017 r.
b) Pan Prezes poinformował Zarząd o konieczności udzielenia pełnomocnictwa członków
Zarządu Panu Andrzejowi Głazowi - Sekretarzowi Generalnemu Polskiego Związku
Zapaśniczego do reprezentowania Polskiego Związku Zapaśniczego oraz działania w jego
imieniu przed wszystkimi organami administracji publicznej, w tym organami administracji
rządowej i samorządowej, sądami, bankami oraz innymi instytucjami finansowymi.
Przedmiotowe pełnomocnictwo obejmuje składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w
imieniu Polskiego Związku Zapaśniczego, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków
majątkowych. W sytuacji w której do reprezentowania Polskiego Związku Zapaśniczego
będzie wymagane współdziałanie Sekretarza Generalnego oraz Wiceprezesa, wymagane jest
poinformowanie o tym fakcie Prezesa.
c) Grzegorz Brudziński odczytał pismo Miejskiego Klubu Sportowego CEMENT-GRYFCHEŁM z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przekształcenia formy szkolenia
uzdolnionej sportowo młodzieży Szkoły Mistrzostwa Sportowego funkcjonującej przy
Zespole Szkół Technicznych w Chełmie w Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży. Baza
sportowa oraz osiągane systematycznie wyniki sportowe MKS Cement-Gryf –Chełm
spełniają kryteria powołania Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży i gwarantują jego
prawidłowe funkcjonowanie. Zarząd podjął uchwałę nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na
przekształcenie z dniem 01.01.2017 formy szkolenia uzdolnionej sportowo młodzieży
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Chełmie w Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży.
W sprawie uchwały głosowało za 11, przeciw 0,wstrzymało się 1.
d) Prezes Grzegorz Brudziński przedstawił propozycję włączenia do schematu biura
organizacyjnego PZZ Komisji Sportów Nieolimpijskich.
Członkowie Zarządu podjęli dyskusję na temat klubów zrzeszających zawodników
uprawiających Grappling. Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował wszystkich o tym
że do 16.12.2016 r Polski Związek Zapaśniczy otrzyma opinię prawną w sprawie przyjęcia
Grapplingu w poczet członków Okręgowych Związków Zapaśniczych.
Pan Prezes zgłosił propozycję, żeby Komisja Spotów Nieolimpijskich podlegała
bezpośrednio pod urząd Prezesa PZZ. Wszyscy członkowie zarządu wyrazili zgodę.
Zarząd podjął uchwałę nr 10 w spawie przyjęcia Komisji sportów nieolimpijskich w
struktury PZZ. w sprawie uchwały głosowało za 11, przeciw 0, wstrzymało się 1.

w

e) Wiceprezes ds. stylu wolnego Pan Artur Ordak omówił kierunki szkolenia zawodników w
stylu wolnym seniorów, juniorów i kadetów.
Pozytywnie ocenił pracę Trenera Yusupa Abdusalamova – Trenera szkolenia olimpijskiego
zapasach w stylu wolnym. Wyraził nadzieję na zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich
w Tokio w 2020 r.
Negatywnie oceniono szkolenie juniorów i kadetów. Zgłoszono uwagę dotycząca niskiej
frekwencji zawodników kadry narodowej juniorów młodszych i juniorów
w organizowanych zgrupowaniach . Zarząd negatywnie ocenił współpracę pomiędzy

trenerami stylu wolnego: Yusupa Abdusalamova, Dariusza Grzywińskiego, Marka
Garmulewicza. Zadania wynikowe jakie postawiono w/w trenerom kadry narodowej w
stylu wolnym w 2016 r nie zostały osiągnięte.
Podjęto rozmowę na temat zmian organizacyjnych. Padł pomysł zatrudnienia jednego
trenera kadry narodowej juniorów i juniorów młodszych.
Zarząd podjął uchwałę nr 11 o rozwiązaniu stosunku pracy z Panem Dariuszem
Grzywińskim- trenerem kadry narodowej juniorów młodszych w zapasach w stylu wolnym.
W sprawie uchwały głosowało za 9,przeciw 3, wstrzymało się 0.
f)

Wytypowano sportowca, trenera i drużynę roku do Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej
PKOL w 3 kategoriach :
sportowiec roku- Monika Michalik
trener Roku- Krzysztof Ołenczyn
drużyna roku- AKS Wrestling Team Piotrków trybunalski

g)

Wytypowano kandydata do komisji zawodniczej PKOL -Katarzynę Krawczyk.

h)

Prezes Grzegorz Brudziński poinformował Zarząd o zbliżającym się terminie ogłoszenia
przetargu dotyczącego współpracy w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
Padła uwaga dotycząca rozpatrywania ofert pod kontem najkorzystniejszej formy
ubezpieczenia a nie najniższej składki ubezpieczeniowej.

i)

Zarząd podjał uchwałę nr 12 sprawie rozliczenia i współfinansowania zabiegów
operacyjnych zawodników ELITY i zawodników kadry B w 2017 r . Polski Związek Zapaśniczy
pokryje koszt zabiegu operacyjnego do kwoty 20 000,00 zł zawodników kadry ELITA oraz
10 000,00 zawodników kadry B

W sprawie uchwały głosowało za 11, przeciw 0, głosy wstrzymujące 1
j)

Zarząd podjął uchwałę nr 13 w sprawie terminu organizacji Mistrzostw Polski w zapasach
w stylu klasycznym w terminie wrześniowym.

k)

Zarząd podjał uchwałę nr 14 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Sportu i Turystyki o
przyznanie części zmiennej stypendium sportowego w wysokości 70- krotności podstawy
zawodniczce Monice Michalik

Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes zakończył posiedzenie Zarządu PZZ.
Protokółowała:
Anna Kalisz

Przewodniczył:
Grzegorz Brudziński

