PROTOKÓŁ NR 3/2016
z zebrania Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego
w dniu 18.12.2016 r. w Chęcinach
Obecni członkowie Zarządu:
Grzegorz Brudziński
Maciej Zakowicz
Artur Ordak
Mieczysław Czwaliński
Agata Mikulska
Witold Ciemierz
Ryszard Niedźwiedzki
Mirosław Pikierski
Karol Łebkowski
Andrzej Wroński
Ryszard Wolny
Nieobecni członkowie Zarządu:
Zbigniew Grudzień
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:
Marian Buczkowski
Józef Maciejczak
Zaproszeni goście:
Marcin Dudek
Andrzej Głaz
Anna Kalisz
Marek Wałachowski,
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
Otwarcie posiedzenia zarządu –Prezes.
Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Zarządu PZZ - Prezes.
Zatwierdzenie protokołu i uchwał z posiedzenia Zarządu z dnia 28.11.2016 r.
Wyznaczenie w drodze uchwały Przewodniczącego Komisji Sportów Nieolimpijskich.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację Mistrzostw Polski. Zatwierdzenie terminu i miejsca organizacji.
Zatwierdzenie treści Kontraktu menadżerskiego Prezesa urzędującego.
Podjęcie uchwały w sprawie sponsoringu.
Zatwierdzenie wzoru umowy o świadczenie usług trenerskich.
Sprawy kadrowe pionu szkolenia - Maciej Zakowicz.
Zatwierdzenie w drodze uchwały regulaminu organizacyjno-sportowego na rok 2017 wraz z załącznikami
a) Zatwierdzenie w drodze uchwały kryteriów powoływania kadr.
b) Zatwierdzenie w drodze uchwały kryteriów powoływania zawodników na imprezy mistrzowskie.
c)Zatwierdzenie w drodze uchwały kadr narodowych.
11. Zatwierdzenie w drodze uchwały regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zapasach
w 2017 r.
12. Sprawy różne.
13. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ad pkt 1
Pan Prezes Grzegorz Brudziński przywitał członków Zarządu, przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz gości na
zebraniu Zarządu w dniu 18.12.2016 r w Chęcinach. Stwierdził prawidłowość powiadomienia uczestników zebrania
oraz prawomocność zebrania.
Ad pkt 2
Prezes Grzegorz Brudziński odczytał porządek obrad. Członkowie Zarządu, Pan Ryszard Wolny oraz Pan Karol
Łebkowski zgłosili uwagi w sprawie braku punktu dotyczącego „Raportu otwarcia”. Pan Prezes Brudziński stwierdził
m.in. że Raport nie został przygotowany, że brakuje w nim informacji , które miały być zawarte, m.in. o zaległych
urlopach. Pani Prezes Agata Mikulska, zanegowała tą informację, krótko streściła i omówiła najważniejsze punkty
raportu otwarcia który sporządziła, z informacją, że prześle Raport członkom Zarządu mailem po zebraniu, bo dotąd
otrzymał tylko Prezes. A informacji o urlopach nie było, ponieważ Prezes Grzegorz Brudziński już o tej sprawie
informował na zebraniu 28.11. br. Podjęto decyzję o omówieniu pełnego raportu otwarcia na zebraniu zarządu w dniu
13.01.2017 r.
W sprawie zatwierdzenia porządku obrad głosowało:
za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad pkt 3
Prezes Grzegorz Brudziński poinformował obecnych o podjętych uchwałach na posiedzeniu zarządu w dniu
28.11.2016 r. w Warszawie.
W dniu 15.12.2016 r treść podjętych uchwał oraz protokół z zebrania zarządu z 28.11.2016 r. został przesłany drogą
elektroniczną do wszystkich członków zarządu w celu zapoznania się.
Pan Ryszard Niedźwiedzki zgłosił uwagę dotyczącą protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 28.11.2016 r i
wyraził brak zgody na dokonaną modyfikację uchwały Nr 5 /2016 r.
W sprawie przyjęcia protokołu głosowało:
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1.
Ad pkt 4
Zarząd Wyznaczył w drodze uchwały przewodniczącego Komisji Sportów Nieolimpijskich. Przewodniczącym
Komisji Sportów Nieolimpijskich zostało Pan Marcin Dudek. Pan Marcin Dudek przyjął propozycję.
Uchwała nr 15/2016
w sprawie wyznaczenia na przewodniczącego Komisji Sportów Nieolimpijskich.
W sprawie uchwały głosowało: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Ad pkt 5
Prezes Grzegorz Brudziński poinformował Zarząd o wycofaniu oferty na organizację Mistrzostw Polski w
zapasach w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet przez ZTA Zgierz.
Pani Agata Mikulska poinformowała obecnych o zakończeniu naboru ofert na organizację Mistrzostw Polski.
Wszystkie oferty które wpłynęły do Polskiego Związku Zapaśniczego zostały rozpatrzone.
Ofertę na organizację Mistrzostw Polski w zapasach styl wolny i zapasach kobiet w terminie 19-21.05.2017 złożył
AKS Białogard.
Ofertę na organizacje Mistrzostw Polski w zapasach styl klasyczny w terminie 15-16.09.2016 r złożył klub Unia
Racibórz.
Pan Marek Wałachowski – dyrektor sportowy poinformował Zarząd o odbytych konsultacjach w związku ze
złożonymi przez kluby ofertami. Terminy organizacji zawodów zostały zaakceptowane przez trenerów głównych
trzech stylów.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński zgłosił uwagę o możliwości dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski w kwocie
jaką otrzyma z MSIT i zgodnie z katalogiem kosztów na rok 2017 (Decyzja MSIT nr 55 z dnia 05.12.2016 r
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował członków zarządu o trwających rozmowach w sprawie pozyskania
sponsora medialnego i stworzeniu oraz wyemitowaniu w TVP kroniki z Mistrzostw Polski seniorów w stylu wolnym,
zapasach kobiet i klasycznym.
Pani Agata Mikulska zgłosiła uwagę dotyczącą formy i układu kalendarza organizacji imprez na 2017 r. Do
kalendarza organizacji imprez, aby był on pełnoobrazowy dla całego środowiska zapaśniczego, zostaną wprowadzone
terminy i miejsca organizacji zawodów zapaśniczych, zawodów sportów nieolimpijskich, zawodów Krajowej Ligi
Zapaśniczej, ważne imprezy klubowe oraz terminy i miejsca organizacji zgrupowań wszystkich grup szkoleniowych.
Zarząd przychylił się i zaakceptował propozycję Pani Agaty Mikulskiej dotyczącej stworzenia nowego układu
kalendarza organizacji imprez w 2017 r oraz opublikowania go w nowym układzie na stronie Polskiego Związku
Zapaśniczego.
W drodze głosowania Zarząd zatwierdził terminy i miejsce organizacji zawodów:
1. Mistrzostw Polski seniorów w zapasach styl wolny i zapasy kobiet w Białogardzie 19-21.05.2016 r.
2. Mistrzostw Polski seniorów w zapasach styl klasyczny w Raciborzu 15-16.09.2016 r.
W sprawie zatwierdzenia terminów organizacji zawodów głosowało:
za 12 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0
Ad pkt 6
Prezes Grzegorz Brudziński wyraził uwagę dotycząca zawieszenia i nierozpatrywania tematu zawarcia kontraktu
menadżerskiego z Prezesem Urzędującym do chwili ustabilizowania się sytuacji finansowej Polskiego Związku
Zapaśniczego ze szczególnym uwzględnieniem środków własnych Związku.
Zarząd poparł wniosek Prezesa Grzegorza Brudzińskiego.
Ad pkt 7
Prezes Grzegorz Brudziński przedstawił projekt uchwały dotyczący określenia warunków i wysokości
wynagrodzenia podmiotu, dzięki którego działaniom Polski Związek Zapaśniczy pozyska sponsora.
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty wynagrodzenia ma na celu zmotywowanie środowiska zapaśniczego do
większego zaangażowania, podjęcia współpracy z potencjalnymi sponsorami.

Pan Ryszard Niedźwiedzki zgłosił propozycję wpisania do uchwały paragrafu zgodnie z którym członkowie zarządu
będą wyłączeni z grupy osób uprawnionych do wypłaty wynagrodzenia z tytułu pozyskania sponsora.
Członkowie zarządu zgłosili wniosek o:
• skonsultowanie z kancelaria prawną kwestii pobierania wynagrodzenia przez członka zarządu za działania, dzięki
którym PZZ pozyska sponsora
• zmianę zapisu o wysokości wynagrodzenia z tytułu pozyskania sponsora z 10 % na „do 20 %”

•
•
•
•
•
•
•
•

Ad pkt 8
Wiceprezes Maciej Zakowicz przedstawił projekt umowy usług trenerskich. W wyniku analizy projektu umowy
Zarząd podjął decyzje o wprowadzeniu do umowy zapisów:
wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania umowy w wysokości określonej
kwotowo. Zaleca się, aby była to kwota stanowiąca równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia (§ 10 pkt 3
umowy)
wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego przygotowania założeń planów szkoleniowych oraz wszelkiej
dokumentacji związanej ze szkoleniem w porozumieniu z wydziałem wyszkolenia, wiceprezesem kierunkowym oraz
sztabem szkoleniowym
wprowadzenie do umowy zapisu ściśle określającego zadania i oczekiwania efektów w postaci wynikowej z
konsekwencjami braku ich realizacji w wyznaczonym czasowo okresie (może to być załącznik do umowy)
doprecyzowanie zapisu dotyczącego zakazu konkurencji i wprowadzenie zapisu dotyczącego zakresu konkurencji w
wykonywaniu zawodu trenera w zapasach olimpijskich.
wprowadzenie zapisu dotyczącego współpracy ze specjalistą w dziedzinie suplementacji, realizacji zaleceń specjalisty
w dziedzinie suplementacji i odżywiania
wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego obowiązku składania pisemnych sprawozdań z pracy bieżącej dla
wiceprezesów ds. styli, celem możliwości natychmiastowego reagowania
wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego rodzaju otrzymanych narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy
przez trenera, jego wartości, z klauzulą natychmiastowego zgłaszania wszelkich uszkodzeń otrzymanego sprzętu,
konieczności jego naprawy oraz natychmiastowego zdania wraz z dniem rozwiązania umowy/kontraktu
skonsultowanie zapisów umowy z działem księgowości w części dotyczącej rozliczeń finansowych
Zgodnie z decyzją Zarządu, trenerzy podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych stanowiące załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa informacji Polskiego
Związku Zapaśniczego.
Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do umowy usług trenerskich i ponowną konsultację zapisów umowy z
kancelarią prawną.

Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował zarząd o możliwości podjęcia współpracy z trenerami w oparciu o
• umowę usług trenerskich
• w ramach współpracy między podmiotami, tj. między PZZ a trenerem świadczącym usługi w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej której przedmiotem jest m.in. działalność trenerów sportowych
Ad pkt 9
Podczas zebrania zarządu w dniu 28.11.2016 r w Warszawie podjęto decyzje o tym, że trenerzy główni w
porozumieniu z wiceprezesami kierunkowymi oraz wydziałem wyszkolenia przygotują propozycje składów
trenerskich w każdym stylu. Trener główny każdego stylu został poproszony przez Wiceprezesa kierunkowego o
zgłoszenie propozycji składu trenerskiego.
Pan Zakowicz przedstawił złożone propozycje:
1. Zapasy styl klasyczny.
Trener główny szkolenia olimpijskiego -Andrzej Maksymiuk
Trener kadru narodowej juniorów – Mariusz Gicewicz
Trener kadry narodowej juniorów młodszych-Piotr Szczeponiok
Pan Ryszard Wolny zgłosił uwagę związaną z założeniami planu szkolenia juniorów na 2017 r. Zwrócił
uwagę na zbyt dużą ilość krótkich konsultacji szkoleniowych w ciągu roku. Sugestia Wiceprezesa ds. stylu
klasycznego jest wydłużenie konsultacji szkoleniowych juniorów.
Pan Mirosław Pikierski zgłosił uwagę związana z zatrudnieniem Pana Mariusza Gicewicz. Zaproponował podjęcie
współpracy na rok tj. do Mistrzostw Świata w 2017 r.
Pan Andrzej Wroński zgłosił wątpliwość związaną z założeniami szkoleniowymi kadry narodowej kadetów pod
kierunkiem Piotra Szczeponioka na 2017 r
Pan Andrzej Głaz wyraził obawy dotyczące organizacji konsultacji szkoleniowych kadetów. Z uwagi na wysokie
koszty dojazdów na konsultacje zaproponował ich organizację w rejonach i na koszt kadr wojewódzkich.
Podjęto decyzję o dalszej weryfikacji i analizie założeń szkoleniowych kadry narodowej w zapasach styl klasyczny
pod kierunkiem wiceprezesa ds. stylu klasycznego w porozumieniu z wydziałem wyszkolenia.
2. Zapasy kobiet

Pan Mieczysław Czwaliński odczytał pismo zawodniczek, podopiecznych trenera Krzysztofa Ołenczyna dotyczące
współpracy.
Zaproponowano następujący skład sztabu trenerskiego w zapasach kobiet.
Trener główny szkolenia olimpijskiego -Krzysztof Płonczyn
Trener kadry narodowej juniorów – Marcin Marcinkiewicz
Trener kadry narodowej juniorek młodszych Władysław Olejnik
Zarząd podjął decyzję o powierzeniu doboru sztabu szkoleniowego trenerowi Krzysztofowi Ołenczynowi w
porozumieniu z wiceprezesem ds. zapasów kobiet i wydziałem wyszkolenia.
3.

Zapasy styl wolny
Pan Ryszard Niedźwiedzki przekazał informację środowiska zapaśniczego w sprawie podjęcia decyzji o
rozwiązaniu stosunku pracy z trenerem Dariuszem Grzywińskim. Pan Niedźwiedzki powiedział, że trenerzy klubowi
byli zaskoczeni podjętą decyzją, a prace Pana Dariusza Grzywińskiego oceniają dobrze mimo nieosiągniętych
zaplanowanych wyników.
Zarząd podjął decyzję o powierzeniu budowy sztabu szkoleniowego trenerowi Yusupowi Abdusalamovi w
porozumieniu z wiceprezesem ds. stylu wolnego i wydziałem wyszkolenia.
Zarząd podjął uchwałę nr 16/2016 w sprawie powierzenia utworzenia sztabu trenerskiego oraz doborze
terapeuty trenerom głównym z uwzględnieniem, że terapeuta i trenerzy współpracującymi z trenerem głównym w
zapasach w stylu wolnym powinni być narodowości polskiej.
Za podjęciem uchwały głosowało: za 10 przeciw 0 wstrzymało się 1
Ad pkt 10
Agata Mikulska stwierdziła, że w punkcie tym nie załączono w materiałach projektu Regulaminu
organizacyjno-sportowego z załącznikami, według zapisu porządku obrad. Projekt tego regulaminu otrzymali
wszyscy członkowie Zarządu bezpośrednio od niej mailem oraz zainteresowane osoby do wniesienia uwag. Ponadto
w porządku obrad , w tym samym punkcie ujęto a nie ma projektów uchwał :
a) Zatwierdzenie w drodze uchwały kryteriów powoływania kadr.
b) Zatwierdzenie w drodze uchwały kryteriów powoływania zawodników na imprezy mistrzowskie.
c)Zatwierdzenie w drodze uchwały kadr narodowych.
W związku z tym, w/w punkty przechodzą do porządku obrad następnego zebrania Zarządu.
Pan Karol Łebkowski zgłosił wniosek o umieszczeniu zapisu w regulaminie sportowo organizacyjnym o
dopuszczeniu do udziału w zawodach zawodnika po okazaniu ważnego orzeczenia lekarskiego centralnego ośrodka
medycyny sportowej lub ważnej karty zdrowia zawodnika.
Zarząd przychylił się do prośby Pana Łebkowskiego i zdecydował o wprowadzeniu zapisu do regulaminu.
Ad pkt 11
Zarząd podjął Uchwałę nr 17/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w zapasach w 2017 r.
za podjęciem uchwały głosowało: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0
Ad pkt 12
a) Zarząd podjął Uchwałę nr 18/2016 w sprawie wyznaczenia i przyjęcia opłaty za zmianę barw klubowych
Pana Romana Pacurkowskiego, zawodnika stylu klasycznego. Pan Grzegorz Brudziński przybliżył sylwetkę
sportowa Pana Romana Pacurkowskiego zawodnika stylu klasycznego.
Za podjęciem uchwały głosowało: za 9, przeciw 0, wstrzymało się 2
b) Zarząd podjął Uchwalę nr 19/2016 w sprawie zatwierdzenia ryczałtów sędziowskich w lidze KLZ w 2017 r.
W sprawie uchwały głosowało: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0
c) Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował o zmianie katalogu kosztów przez MSIT w 2017 r zgodnie z
Decyzją MSIT nr 55 z dnia 05.12.2016 r
Z uwagi na powyższe w 2017 r nie będzie można finansować pobytu sędziów na zawodach krajowych. Polski
Związek Zapaśniczy nie będzie mógł sfinansować ze środków budżetowych organizacji Międzynarodowych
Mistrzostw Polski kadetów i juniorów we wszystkich stylach.
Pani Agata Mikulska zgłosiła uwagę o konieczności poinformowania organizatorów w/w zawodów o
zaistniałej sytuacji, załączając katalog kosztów oraz decyzję MSIT na 2017 r. i podjęcia konsultacji z
organizatorami.
d) Pan Prezes Grzegorz Brudziński przedstawił propozycję firmy SUPRA BROKERS S.A. z siedzibą we
Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1, brokerskiej i krótko streścił przedstawiona ofertę firmy ubezpieczeniowej.
Zarząd podjął Uchwałę nr 20/2016 w sprawie przyjęcia oferty ubezpieczenia.
W Sprawie uchwały głosowało za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0

Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podjęcie uchwały przez prezydium w sprawie wysokości
składek za wykupienie licencji trenerskiej i zawodniczej na 2017 r w późniejszym terminie głosując w formie
elektronicznej.
f) Zarząd w trybie głosowania podjął decyzję w sprawie umieszczenia zapisu w regulaminie organizacji imprez
na 2017 r o obowiązku posiadania licencji OZZ przez zawodników startujących w zawodach organizowanych
przez Okręgowe Związki Zapaśnicze.
W sprawie głosowało za 9, przeciw 2, wstrzymało się 0
g) W związku z uwagami Prezesa Grzegorza Brudzińskiego o wysyłaniu różnych materiałów członkom
Zarządu, Pani Agata Mikulska poddała do oceny słuszność swojego działania polegającego na bieżącym
informowaniu o zmianie w przepisach, innych dokumentach , związanych z funkcjonowaniem PZZ
członków zarządu droga mailową. Członkowie zarządu zaakceptowali taki sposób informacji Zarządu
h) Na wniosek Pani Agaty Mikulskiej Zarząd podjął decyzję o konieczności raportowania Członkom Zarządu o
stanie własnych środków finansowych Polskiego Związku Zapaśniczego o okresach 3 miesięcznych. Raport
będzie wysyłany drogą mailową
i) Na uzasadniony wniosek Pani Agaty Mikulskiej ,Zarząd podjął Uchwałę nr 21/2016 w sprawie akceptacji
struktury PZZ. Komisja dyscyplinarno-arbitrażowa podlegać będzie bezpośrednio pod Urząd Prezesa, z
uwagi na tryb odwoławczy do I i do II Instancji.
W sprawie uchwały głosowało 11, przeciw 0 wstrzymało się 0
j) Pan Karol Łebkowski zgłosił propozycję dotyczącą wypłaty ryczałtów sędziowskich dla sędziów biorących
udział w zawodach zagranicznych. Szczegółowe omówienie tematu nastąpi podczas zebrania zarządu
13.01.2017 r
e)

Ad pkt 3
Zarząd ustalił miejsce i termin następnego zebrania Zarządu
Następne zebranie Zarządu odbędzie się 13.01.2017 r w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m 73 o godz. 13:00
Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes zakończył posiedzenie Zarządu PZZ.
Protokółowała:
Anna Kalisz

Przewodniczył:
Pan Prezes Grzegorz Brudziński

Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności prezydium Zarządu i gości
2. Lista obecności Komisji Rewizyjnej
3. Zgoda Pana Marcina Dudka na objęcie funkcji Przewodniczącego Komisji Sportów Nieolimpijskich
4. Kontrakt menadżerski
5. Projekt uchwały sponsoringu
6. Projekt umowy usług trenerskich
7. Projekt regulaminu współzawodnictwa Sportowego Dzieci i młodzieży
8. Struktura organizacyjna PZZ

