PROTOKÓŁ NR 4/2016
z zebrania Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego
w dniu 13.01.2017 r. w Warszawie
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:
Józef Maciejczak
Zaproszeni goście:
Agnieszka Jagodzińska
Andrzej Głaz
Anna Kalisz
Marek Wałachowski,
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
4. Przyjęcie rezygnacji Zbigniewa Grudnia z funkcji członka Zarządu
5. Zatwierdzenie Pełnomocnika ds. kontaktów z Radą Główną LZS
6. Zatwierdzenie zmian w strukturze Zarządu – wprowadzenie Komisji ds. współpracy z KLZ
7. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu i Prezydium
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat licencyjnych
9. Podjęcie uchwały w sprawie sponsoringu jako akceptowalnej prawnie po wniesieniu uwag 18.12.2016
10. Przyjęcie Raportu otwarcia kadencji 2016-2020
11. Wyznaczenie Administratora Danych Osobowych, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa i Instrukcją Kierownik Jednostki
12. Przyjęcie regulaminów pracy poszczególnych komisji
➢ Kolegium sędziów
➢ Komisji sportowej i sportu młodzieżowego
➢ Komisji dyscyplinarno-arbitrażowej
➢ Komisji zmiany barw klubowych
➢ Komisji sprzętowej
➢ Komisji organizacji imprez
➢ Komisji organizacyjno-medialnej
➢ Komisji odznaczeń i wyróżnień
➢ Komisji sportów nieolimpijskich
➢ Komisji ds. współpracy z KLZ
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu Mistrzostw Polski Seniorów w stylu klasycznym
14. Przyjęcie Regulaminu organizacyjno-sportowego na rok 2017
15. Podjęcie decyzji w sprawie współpracy z Magazynem Trenera 16. Informacja nt. organizacji obchodów jubileuszu 95 Lecia PZZ

17. Przyjęcie Regulaminu wizytacji i kontroli szkolenia sportowego
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kryteriów podziału środków finansowych z FRKF na
szkolenie grupowe w roku 2017
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek na umowę zlecenie dla fizjoterapeutów i
szkoleniowców na zgrupowaniach szkoleniowych w 2017 roku oraz limitu trenerów na zgrupowaniach
szkoleniowych juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w 2017 roku
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kryteriów zadań wynikowych dla trenerów kadr
narodowych w zapasach w zawodach mistrzowskich w 2017 roku
21. Zatwierdzenie w drodze uchwały kryteriów powoływania kadr
22. Zatwierdzenie w drodze uchwały kryteriów powoływania zawodników na imprezy mistrzowskie
23. Zatwierdzenie w drodze uchwały kadr narodowych
24. Sprawy różne
25. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Zarządu oraz proponowanych tematów

Ad. pkt 1
Pan Prezes Grzegorz Brudziński przywitał członków Zarządu, przedstawicieli Komisji Rewizyjnej
oraz gości na zebraniu Zarządu w dniu 13.01.2017 r w Warszawie.
Ad. pkt 2
Pan Prezes Grzegorz Brudziński Stwierdził prawidłowość powiadomienia uczestników
zebrania oraz prawomocność zebrania, poinformował obecnych o zmianie programu zebrania i wykreśleniu
z porządku obrad pkt nr 9, pkt nr 17 oraz wykreśleniu punktu o przyjęciu regulaminu Komisji sportów
nieolimpijskim.
Pan Prezes Brudziński nie zgodził się do wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia uchwały odwołującej prezesa z funkcji prezesa urzędującego, który motywował to koniecznością
zasięgnięcia opinii prawnej, tłumacząc, że niniejsza uchwała jest wyłącznie podstawą do podpisania kontaktu
menadżerskiego.
Pan Witold Ciemierz zgłosił wniosek o wprowadzenie do programu zebrania punktu
”
dokooptowanie nowego członka zarządu”. Pan Zbigniew Grudzień złożył rezygnację z tej funkcji.
Pani Agata Mikulska -wiceprezes ds. organizacyjnych zabrała głos, informując, że zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 5 listopada ubr. , oraz z opinią prawną kancelarii Dauerman oraz
Zarząd PZZ musi działać w składzie 12 osobowym w tej kadencji, a wyboru można dokonać przy równej
liczbie głosów albo alfabetycznie albo w głosowaniu tajnym.
Prezes Grzegorz Brudziński nie zgodził się wprowadzić wniosku p. W. Ciemierza poinformował o
przeprowadzeniu wyborów i dokooptowanie nowego na członka zarządu w miejsce ustępującego w terminie
późniejszym oraz, że zwróci się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej, co do sposobu wyboru kandydata
na tę funkcję. Dwóch kandydatów mogących wejść w skład zarządu otrzymało jednakową liczbę głosów na
Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Delegatów w dniu 05.11.2016 r.
Program zebrania został przyjęty ze zmianami.
Ad. pkt 3
Pan Ryszard Wolny- członek Zarządu zgłosił dwie uwagi do protokołu z zebrania zarządu z dnia
18.12.2016 r.
- prosił o podanie terminu zatwierdzenia opłat licencyjnych.
Prezes Grzegorz Brudziński poinformował o zatwierdzeniu opłat licencyjnych w dniu 13.01.2017 r na
zebraniu zarządu tj. pkt 8 programu zebrania zarządu
- zgłosił uwagę dotyczącą korekty pkt 9 protokołu z zebrania Zarządu z dnia 18.12.2016 r. w części
dotyczącej składu sztabu trenerskiego w zapasach kobiet i współpracy z Panem Władysławem Olejnikiem.
W wyniku korekty pkt 9 w tej części przyjął brzmienie:
„Zaproponowano następujący skład sztabu trenerskiego w zapasach kobiet.
Trener główny szkolenia olimpijskiego -Krzysztof Ołenczyn
Trener kadry narodowej juniorów – Marcin Marcinkiewicz
Trener kadry narodowej juniorek młodszych Władysław Olejnik”
Protokół z zebrania zarządu z dnia 18.12.2016 r przyjęto ze zmianami.

Ad. pkt 4
Prezes Grzegorz Brudziński odczytał treść pisma, które wpłynęło do Polskiego Związku
Zapaśniczego w dniu 13.01.2017 r L. dz. nr 43/2017 r (załącznik nr 2 do protokołu). Zgodnie z treścią
otrzymanego pisma, Pan Zbigniew Grudzień z dniem 05.12.2016 r złożył pisemną rezygnację z funkcji
członka zarządu oraz rezygnację z funkcji wiceprezesa ds. sędziowskich.
Uchwała nr 22/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka zarządu Zbigniewa Grudnia
Za przyjęciem uchwały rezygnacji głosowało:
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Ad. pkt 5
Rada LZS jest partnerem Polskiego Związku Zapaśniczego z uwagi na to, że duża ilość zawodników
trenujących zapasy wywodzi się z Krajowych Zrzeszeń Ludowych Zespołów Sportowych. W związku z
podjęciem działań zmierzających do utworzenia ośrodka zapaśniczego w Teresinie, w celu usprawnienia i
poprawienia współpracy z Radą Główna LZS padła propozycja powołania Pełnomocnika ds. kontaktów z
Radą LZS. Pan Prezes Grzegorz Brudziński zgłosił Pana Ryszarda Niedźwiedzkiego, jako kandydata do
objęcia funkcji Pełnomocnika ds. Kontaktów z Rada Główną LZS. Pan Ryszard Niedźwiedzki wyraził zgodę.
Uchwała nr 23/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. kontaktów z Radą Główną LZS
Za przyjęciem uchwały głosowało:
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów.
Ad. pkt 6
Zarząd podjął uchwałę o dokonaniu zmian w strukturze Polskiego Związku Zapaśniczego i
powołaniu komisji ds. współpracy z Krajową Liga Zapaśniczą. Pan Prezes początkowo negował powstanie
komisji jako zbędne . Pani Agata Mikulska w odniesieniu do wypowiedzi Prezesa, podkreśliła, że powołana
komisja nie reprezentuje interesów KLZ, a jest tu wyraźne określenie - komisja ds. współpracy z KLZ – ze
strony PZZ. Więc reprezentuje interesy PZZ, w kontaktach i wypracowywaniu stanowisk wspólnych.
Uchwała nr 24/2017 w sprawie powołania komisji ds. współpracy z Krajowa Ligą Zapaśniczą
W sprawie uchwały głosowało:
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: głosów
Pan Witold Ciemierz zabrał glos w sprawie zadań jakie powinna realizować Komisja ds. współpracy
z KLS uznał, że najważniejszym zadaniem do wykonania jest przygotowanie planu rozgrywek meczowych
między klubami zapaśniczymi w taki sposób, aby nie kolidowały z kalendarzem zawodów zapaśniczych w
2017 r .
Prezes Grzegorz Brudziński zgłosił kandydatów do komisji:
1. Pan Wolny Ryszard
2. Pani Mikulska Agata
3. Pan Łebkowski Karol
4. Pan Niedźwiedzki Ryszard
5. Pan Ordak Artur
Kandydaci wyrazili zgodę na zgłoszenie ich kandydatury na członków komisji.
Przewodniczącym wybranym z grona komisji został Artur Ordak
Za powołaniem Komisji ds. współpracy z KLZ w/w składzie głosowało:
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów

Ad pkt 7
Pani Agata Mikulska zaprezentowała projekt Regulaminu pracy Zarządu i Prezydium na rok 2017 r.
a) szczegółowo omówiony został pkt 7 projektu Regulaminu Pracy Zarządu i Prezydium Polskiego Związku
Zapaśniczego w okresie 2017-2020 tj. „Zakres kompetencji i odpowiedzialności wiceprezesów”
Zawarte w projekcie Regulaminu Pracy Zarządu i Prezydium zakresy odpowiedzialności i kompetencji
przyjęto ze zmianami.
b) szczegółowo omówiony został par 23 lit b w/w regulaminu dotyczący zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Związku oraz rozporządzania majątkiem Związku poza zakresem planu
finansowego zatwierdzanego przez Zarząd na dany rok.
W trybie głosowania zarząd podjął decyzję o konieczności podejmowania uchwał z zakresie
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku oraz rozporządzania majątkiem Związku poza
zakresem planu finansowego zatwierdzanego przez Zarząd na dany rok, o wartości przekraczającej 50 000,00
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).
Zarząd w trybie uchwały zatwierdził Regulamin Pracy Zarządu i Prezydium w okresie 2017-2020
Uchwała nr 38/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu i Prezydium
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Ad pkt.8
Prezes Grzegorz Brudziński poinformował członków Zarządu o podpisaniu umowy ubezpieczenia
na 2017 r.
Polski Związek Zapaśniczy posiada zawartą polisę ubezpieczeniową obejmującą:
-ubezpieczenie NNW ustalone dla grupy liczącej 3 500 osób tj. zawodników, trenerów i sędziów.
Składka wynosi 17,50 zł /os
-ubezpieczenie NNW Elita do kwoty 50 0000,00 zł i KL dla 10 osób. Składka wynosi 160,00 zł
-ubezpieczenie NNW kadry B 125,00 zł /os
-ubezpieczenie pracowników 26,00 zł /os
-ubezpieczenie związane z kosztami leczenia poza granicami kraju -suma składki 6 250,00 zł
-ubezpieczenie OC trenerów 70,00 zł.
-ubezpieczenie mienia 1120,00 zł
Suma ubezpieczenia mienia 1 000 000,00 zł
Franczyza 4 300,00 zł
Wzrost składki ubezpieczenia z 82 000,00 zł w 2016 r do 105 000,00 zł w 2017 r spowodowany jest
zakupem polisy ubezpieczenia OC sędziów.
W związku z wykupieniem ubezpieczenia OC sędziów oraz wysoką szkodowością i wysokimi kosztami
leczenia w ubiegłych latach, skalkulowano i ustalono nowe wysokości opłat licencyjnych na 2017 r.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński przedstawił wysokości wszystkich opłat licencyjnych, które będą
obowiązywały od 01.01.2017 r
Pan Mirosław Pikierski zgłosił wniosek o wprowadzenie zapisu, że opłaty licencyjne dla młodzików
ustalają Wojewódzkie Okręgowe Związki Zapaśnicze.
Wniosek został przyjęty przez Zarząd. Wprowadzono zapis do uchwały zgodnie z wnioskiem.
Sekretarz Generalny Pan Andrzej Głaz zreferował zagadnienie dotyczące sposobu ustalenia oraz
wysokość ryczałtów sędziowskich na rok 2017, oraz poinformował o wysokości ryczałtów sędziowskich
ustalonych na 2017 r.
Zarząd w trybie uchwały zatwierdził wysokość opłat licencyjnych i ryczałtów sędziowskich na rok
2017.
Uchwała nr 25/2017 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat licencyjnych i ryczałtów sędziowskich w 2017
r.
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Ad pkt 9 wykreślony z porządku obrad

Ad pkt 10
Pani Agata Mikulska- Wiceprezes ds. organizacyjnych przedstawiła Raport Otwarcia kadencji 20172020 zawierający ogół danych organizacyjnych, kadrowych oraz finansowych.
Raport został przekazany wszystkim członkom zarządu elektronicznie w grudniu 2016 celem zapoznania się
i wniesienia uwag.
Pan Ryszard Niedźwiedzki zwrócił uwagę na wykazane w raporcie dane finansowe a szczególnie
wydatkowanie środków własnych na dofinansowanie cyklu imprez- zawodów OTK Młodzików a także
wysokie koszty organizacji Turnieju Wł. Pytlasińskiego, Wł. Ziółkowskiego i Poland Open w Spale w 2016
r oraz zawodów, które odbyły się w Wałbrzychu – MŚ Weteranów.
Odpowiedzi na postawione pytania związane z przedstawionymi w raporcie danymi finansowymi
dotyczącymi wysokości poniesionych kosztów związanych z działalnością PZZ w 2016 r w stosunku do
osiągniętych w tym samym roku przychodów zabrali: Pan Andrzej Głaz- Sekretarz Generalny, Pan Marek
Wałachowski-Dyrektor Sportowy oraz Pani Agnieszka Jagodzińska Główna Księgowa.
Pan Ryszard Niedźwiedzki zgłosił wniosek, aby w okresie 2017-2020 sposób wydatkowania
zwłaszcza środków własnych był prezentowany i omawiany przez Zarząd.
Pan Grzegorz Brudziński zwrócił uwagę Zarządu na stan urlopów wypoczynkowych zaległych i
bieżących oraz poinformował Zarząd o wprowadzonym programie wykorzystania zaległych urlopów
wypoczynkowych.
Zarząd w trybie uchwały przyjął raport otwarcia kadencji 2017-2020
Uchwała nr 29/2017 w sprawie przyjęcia raportu otwarcia kadencji 2017-2020
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Ad pkt 11
Polski Związek Zapaśniczy w 2016r wprowadził politykę bezpieczeństwa, zgodnie z którą, musi
wyznaczyć Administratora Danych Osobowych na okres 2016-2020.
Pani Agata Mikulska zreferowała temat związany z procedurą bezpieczeństwa i ochroną danych
osobowych. Poinformowała o obowiązkach ADO.
Do objęcia funkcji ADO zaproponowała kandydaturę Pana Prezesa Grzegorza Brudzińskiego, gdyż ADO to
kierownik jednostki.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.
Zarząd podjął uchwałę i zatwierdził Administratora Danych osobowych.
Uchwała nr 26/2016 r w sprawie zatwierdzenie Administratora Danych Osobowych
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Ad pkt 12
Pan Maciej Zakowicz -Wiceprezes ds. szkoleniowych zgłosił wniosek o przyjęcie Pana Ryszarda
Niedźwiedzkiego i Pana Mirosława Pikierskiego jako członków komisji sprzętowej dodatkowo do
zgłoszonej dotąd komisji w składzie 3 osobowym. Obecnie komisja będzie liczyć 5 osób.. Pan Ryszard
Niedźwiedzki oraz Mirosław Pikierski wyrazili zgodę.
Pan Karol Łebkowski zgłosił wniosek o przyjęcie Pana Łukasza Winiarskiego do komisji sędziowskiej. Pan
Łukasz winiarski wyraził zgodę (zgoda ustna wyrażona telefonicznie w rozmowie z Panem Łebkowskim)
Zarząd podjął uchwały:
Uchwała n r 30 /2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji zmiany barw klubowych
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 31/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji organizacyjno-medialnej
Za: 11 głosów

Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 32/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji dyscyplinarno-arbitrażowej
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 33/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji odznaczeń i wyróżnień
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 34/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji sprzętowej
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 35 /2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Kolegium sędziów
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 36/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji organizacji imprez
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 37 /2017 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji sportowej i sportu młodzieżowego
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Uchwała nr 44 /20167w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji ds. współpracy z KLZ
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Ad pkt 13
W dniu 30.12.2016 r L. dz. Nr 3978/2016 wpłynął wniosek Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia
Racibórz o zmianę terminu organizacji zawodów – Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu
klasycznym. Zawody miały się odbyć w okresie 15-16.09.2017 r. Wniosek dotyczy zmiany terminu na 1415.09.2017
Zarząd w trybie głosowania zaakceptował nowy termin organizacji Mistrzostw Polski Seniorów w dniach
14-15.09.2017 r
Za przyjęciem terminu głosowało:
Za; 11 głosów
Przeciw 0 głosów
Wstrzymało się 0 głosów
Ad pkt 14
Członkowie Zarządu PZZ otrzymali projekt Regulaminu Organizacyjno- Sportowego na 2017 r, do
którego zgłosili wnioski i uwagi. Pani Agata Mikulska-Fiuczyńska Wiceprezes ds. organizacyjnych
uwzględniła wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi i przedstawiła projekt regulaminu OrganizacyjnoSportowego ze zmianami.

Pani Agata Mikulska zgłosiła uwagę do
- par 12 a w/w regulaminu informując, że organizatorzy nie stosują się do stosowania tego zapisu, m.in. sam
PZZ . Została podjęta dyskusja w sprawie ustalenia wysokości nagród przyznawanych za zajęcie I miejsca
podczas zawodów Memoriał im Wł. Pytlasińskiego, Ziółkowskiego i Poland Open.
Wspólnie podjęto decyzję, że Nagroda pieniężna za zajecie I miejsca podczas zawodów im W.
Ziółkowskiego, Wł. Pytlasińskiego i Poland Open będzie przyznana w wysokości od 1000-1500 na kategorię
lub nagroda rzeczowa o takiej samej wartości finansowej.
-par 16 lit a w/w regulaminu:
stwierdziła, że nie zgadza się na wprowadzenie proponowanego przez Prezesa zapisu ograniczenia
rozliczenia delegacji delegata technicznego do 200 km. jako ograniczającego działanie w stosunku do
pozostałych osób i komisji wykonujących zadania i składa więc wniosek do zarządu o nie przyjęcie limitu
rozliczania delegatów technicznych .
Decyzją Zarządu PZZ limit kilometrów został zniesiony całkowicie a zapis dotyczący limitu kilometrów
wykreślony w całości.
Pani Agata Mikulska złożyła wniosek o to, aby komisja organizacji imprez wyznaczała delegata na zawody,
tak jak to funkcjonowało w poprzedniej kadencji, b to dobrze funkcjonowało, a nie tak, jak Pan Prezes,
wprowadził zapis dotyczący akceptacji wyznaczonych delegatów przez Zarząd. Ostatecznie w dyskusji i
po uwagach prezesa delegaci będą wyznaczani na ściśle określony czas np. 6 miesięcy i wybór będzie
podlegał akceptacji Zarządu. Więc zmiany i rezygnacje z funkcji delegatów, będzie musiał zatwierdzać
Zarząd.
Prezes Grzegorz Brudziński zwrócił uwagę na zapis par 17 lit d dotyczący stosowania znaku
graficznego logotypu Promocji Marki POLSKIE ZAPASY.
Począwszy od 2017 Polski Związek Zapaśniczy wprowadza wspólną szatę graficzną i kolorystyczną w
stosunku do różnych kategorii imprez. Obowiązek jej stosowania wejdzie od 01.01.2018 r.
Pan Andrzej Głaz zgłosił uwagę do
-par 33 pkt 6w/w regulaminu i wprowadzeniu zapisu „kategorie wagowe w grapplingu „w miejsce zapisu „kategorie wagowe w sportach nieolimpijskich”
-par 34 pkt 3 regulaminu i wprowadzeniu zapisu „czas walki w grapplingu „w miejsce zapisu „czas walki w
sportach nieolimpijskich””
Wszystkie uwagi i wnioski zostały wprowadzone. Regulamin organizacyjno -sportowy na 2017 r
został zatwierdzony ze zmianami.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjno-sportowego na rok 2017
Uchwała nr 28 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjno-Sportowego na rok 2017
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymał się 0
Ad pkt 15
Pani Agata Mikulska przedstawiła propozycje podjęcia współpracy z Magazynem Trenera.
Przedstawiła ofertę współpracy. Stwierdziła korzyść opublikowania reklamy w ramach promocji programu
„Zapasy sportem wszystkich dzieci”, bo to szkoły są adresatem programu, a MT ma stałych odbiorców
właśnie w tym środowisku, szkoły, trenerzy. A nie Przegląd Sportowy.
Pani Agata Mikulska zaproponowała podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Polskim Związkiem
Zapaśniczym a Magazynem Trenera.
Współpraca z Magazynem w zakresie listu intencyjnego , jako woli wyrażenia współpracy jest bekosztowa.
Na pierwszym etapie współpracy PZZ i Magazynu Trenera wzajemnie opublikują na swoich stronach
internetowych logotypy.
Zarząd w trybie głosowania podjął decyzje o współpracy z magazynem Trenera i podjął decyzję o
podpisaniu listu intencyjnego
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Polski Związek Zapaśniczy obchodzi 95 lecie utworzenia. PZZ podejmie kroki związane z
obchodami 95- lecia.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński oświadczył, że podjęto rozmowy z TVP w związku z możliwością
stworzenia krótkiego materiału wspominkowego (kronika) 26 minutowego przedstawiającego najważniejsze

momenty w Polskich Zapasach. Szczegółowe warunki współpracy z TVP zostaną określone w terminie
późniejszym.
Został powołany komitet organizacyjny ds. obchodów 95- lecia w składzie:
Ryszard Niedźwiedzki
Agnieszka Jagodzińska
Agata Mikulska
Mieczysław Czwaliński
Ad pkt 17 punkt wykreślony z porządku obrad
Ad pkt 18
W związku z otrzymaną w trakcie zebrania decyzją ministerstwa o przyznanych środkach z FRKF
na 2017 r uchwala w sprawie ustanowienia kryteriów podziału środków finansowych z FRKF na szkolenie
grupowe w roku 2017 uchwała została podjęta z numerem Nr 45/2017
Dział wyszkolenia wystosował i wysłał Pisma do OSSM-ów i SMS w sprawie planów finansowych na 2017
r. Wszystkie Ośrodki i Szkoły odpowiedziały i określiły swoje oczekiwania finansowania.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował, że w latach poprzednich miało miejsce
niedopatrzenie i błąd w rozliczeniach finansowych szkolenia w OSSM.
Pan Prezes złożył wniosek o powołanie komisji ds. opracowania strategii funkcjonowania OSSM.
W chwili obecnej istnieje 7 OSSM i 2 SMS
Dział wyszkolenia i Maciej Zakowicz- Wiceprezes ds. szkoleniowych przygotował dotyczący rozliczania i
finansowania OSSM I SMS. Poinformował o tym fakcie Zarząd. Pan Maciej Zakowicz powiedział, że
ośrodki mają służyć przede wszystkim finansowaniu szkolenia zawodników. Prawdopodobnie Ośrodek w
Krotoszynie przestanie istnieć. Z pozostałymi Ośrodkami będzie rozmawiał Pan Maciej ZakowiczWiceprezes ds. szkoleniowych i Pan Marek Wałachowski-Dyrektor Sportowy. Pan Prezes Grzegorz
Brudziński zauważył, że OSSM ma szkolić zawodników perspektywicznych.
Pan Andrzej Wroński -Wiceprezes ds. stylu klasycznego zaproponował, aby Zarząd określił poziom
wyszkolenia zawodników uczestniczących w szkoleniu i finansowaniu pobytu zawodników w 2017 r w
Ośrodkach.
Pan Andrzej Głaz -Sekretarz Generalny poinformował, że w 2016 r funkcjonowało w to
następującym schemacie:
-akcja szkolenie grupowe tj., akcja stała, umowy trenerskie,
-akcje szkolenie indywidualne.
Pan Andrzej Głaz poparł sposób i pomysł na podział Pana Macieja Zakowicza-Wiceprezesa ds.
szkoleniowych.
Od 2017 r to PZZ będzie decydował o podziale funduszy na szkolenie OSSM, SMS, szkolenie indywidualne.
Pan Mieczysław Pikierski poprosił o analizę kosztów poszczególnych ośrodków z uwagi na duże
różnice między nimi.
Szczegóły zagadnienia zostaną omówione w kolejnym terminie podczas zebrania Zarządu lub Prezydium.
Pan Artur Ordak-Wiceprezes ds. stylu wolnego przypomniał ze OSSM i SMS rozpoczną prace w okresie od
10.03.2017 -31.12.2017. Zaproponował, aby rozważyć taką sytuację, w której trener oddający zawodnika do
ośrodka otrzymywałby gratyfikację pieniężną.
Ad pkt 19
Pan Prezes Grzegorz Brudziński zgłosił wniosek dotyczący sposobu zatrudniania trenerów.
Zaproponował, żeby trenerzy oraz asystenci trenerów od 2017 r byli zatrudniani w oparciu o umowę usług
trenerskich a terapeuci i fizykoterapeuci podjęli współpracę z PZZ w oparciu o umowę współpracy między
firmami, czyli założą działalność gospodarczą
Pani Agnieszka Jagodzińska- Główna Księgowa omówiła sposób finansowania kosztów przejazdu
na zawody i zgrupowania w kraju i za granicą oraz różnice między umową usług trenerskich zawartą z osobą
fizyczną a umową usług trenerskich z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
Pan Mieczysław Czwaliński Wiceprezes ds. zapasów kobiet powiedział, że odbył rozmowę z Panią
Anetą Dopierałą- Augustyn, która prosiła o zachowanie dotychczasowej formy współpracy zawarcia z nią
umowy o pracę. Powiedziała również, że jeśli PZZ nie spełni postawionych przez nią warunków, Pani Aneta
Dopierała-Augustyn zakończy współpracę z PZZ.

Pani Agata Mikulska Wiceprezes ds. organizacyjnych poinformowała wszystkich o tym, że
otrzymała na adres mailowy dwa pisma adresowane do Zarządu. Pisma zostały wydrukowane i przekazane
na ręce Pana Prezesa Brudzińskiego- przewodniczącego zebrania.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński odczytał treść obydwu pism.
1. Pierwsze odczytane pismo zostało napisane i podpisane przez zawodniczki KN w zapasach kobiet
Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu
2. Drugie pismo zostało napisane i podpisane przez Panią Anetę Dopierałę -Augustyn. Pismo stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Pani Agata Mikulska Wiceprezes ds. organizacyjnych poinformowała wszystkich, że Zarząd
zobowiązany jest do ustosunkowania się do obydwu pism i o konieczności udzielenia odpowiedzi na
dołączone jako załączniki 3 i 4 pisma. W związku z uwagą Prezesa Grzegorza Brudzińskiego co do
kierowania pism bezpośrednio do członków Zarządu, stwierdziła, że każdy ma prawo zwrócić się także do
członka zarządu w określonej sprawie, który przekazuje dalej sprawę do Zarządu , w tej sytuacji kieruje
pisma na adres mailowy PZZ celem rejestracji i dalszego załatwienia.
Zarząd w trybie głosowania podjął decyzję o formie zatrudnienia trenerów w oparciu o umowę usług
trenerskich oraz fizjoterapeutów i terapeutów w oparciu o umowę między formami (działalność
gospodarcza).
Za przyjęciem w/w formy zatrudnienia głosowało:
Za 10 osób
Przeciw 1
Wstrzymało się 0
Pan Mirosław Pikierski Wiceprezes ds. sportowych zgłosił wniosek o podjęcie współpracy z Panią
Anetą Dopierałą- Augustyn w oparciu o współpracę na podstawie umowy usług trenerskich między PZZ a
panią Anetą Dopierałą -Augustyn świadcząca usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował Zarząd o niestosownym zachowaniu Pana Krzysztofa
Ołenczyna-Trenera kadry narodowej w zapasach kobiet, w stosunku do Pana Dyrektora Sportowego i Prezesa
PZZ podczas wizytacji zgrupowania w Zakopanem w dniu 06.01.2017 r.
Pan Marek Wałachowski - Dyrektor Sportowy poinformował o propozycjach składów kadry
trenerskiej w każdym stylu.
Propozycja trenera głównego -skład kadry trenerskiej w zapasach styl wolny:
Trener główny -Yusup Abdusalamov
Zygmunt Kret-asystent
Marek Garmulewicz dotychczas odpowiedzialny za grupę juniorów
Pan Dariusz Grzywiński – aktualnie zatrudniony, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński zaproponował Pana Krzysztofa Pawlaka na stanowisko trenera kadry
narodowej juniorów młodszych w zapasach w stylu wolnym a Pana Zygmunta Kreta jako trenera
współpracującego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia .
Pan Andrzej Głaz -Sekretarz Generalny zwrócił uwagę, aby w pierwszej kolejności opracować
koncepcję szkolenia w każdej grupie szkoleniowej, następnie dobrać trenerów najlepiej realizujących
postawione zadania
Pani Agata Mikulska -Wiceprezes ds. organizacyjnych ogłosiła, że w sprawach osobowych Zarząd
oddaje glosy w głosowaniu tajnym.
Pan Andrzej Wroński Wiceprezes ds. stylu klasycznego przedstawił skład kadry trenerskiej w
zapasach styl klasyczny:
Trener główny - Andrzej Maksymiuk
Trener Asystent - Gicewicz Mariusz
Trener kadry juniorów młodszych - Szczeponiok Piotr
Pan Wolny Ryszard - członek Zarządu zgłosił uwagę dotyczącą Pana Mariusza Gicewicza oraz
przedstawionego przez niego planu szkolenia na 2017 r. Dodał, że nie zgadza się w pełni z przedstawionym
planem.

Pan Wroński Andrzej- Wiceprezes ds. stylu klasycznego poinformował, że Pan Gicewicz przebywa
na wszystkich zgrupowaniach KNS z trenerem kadry Panem Maksymiukiem.
Pan Mieczysław Czwaliński przedstawił skład kadry trenerów w zapasach kobiet.
Trener główny - Krzysztof Ołenczyn
Trener asystent - Marcinkiewicz Marcin
Trener kadry narodowej juniorek młodszych -propozycja Pana Mieczysława Czwalińskiego o podjęciu
współpracy z trenerem młodym
Pan Ryszard Wolny powiedział ze był na zgrupowaniu Pana Olejnika. Bardzo dobrze ocenił sposób
szkolenia, zaangażowanie trenera Olejnika jako szkoleniowca.
Pan Andrzej Głaz - Sekretarz Generalny zauważył ze problemem w szkoleniu w zapasach kobiet jest to, że
każda z grup: seniorki, juniorki i kadetki jest szkolona oddzielnie.
Pan Ciemierz Witold- Wiceprezes Członek Zarządu zaproponował, żeby podjąć współpracę z Panem
Olejnikiem w oparciu o umowę usług trenerskich.
Zarządzono głosowanie tajne w sprawie podjęcia współpracy z Panem Krzysztofem Pawlakiem w
charakterze trenera kadry narodowej juniorów młodszych w stylu wolnym oraz Panem Władysławem
Olejnikiem w charakterze trenera kadry narodowej juniorek młodszych w zapasach kobiet
Do komisji skrutacyjnej w sprawie głosowania powołano:
Panią Annę Kalisz
Pana Macieja Zakowicza
Pana Andrzeja Głaza
Zarząd podjął uchwałę sprawie podjęcia współpracy z trenerami KN juniorek młodszych w zapasach kobiet
i juniorów młodszych w zapasach styl wolny w okresie 2017-2020
Uchwała nr 39/2017 w sprawie podjęcia współpracy z trenerami KN juniorek młodszych w zapasach kobiet
i juniorów młodszych w zapasach styl wolny w okresie 2017-2020
W glosowaniu oddano 11 głosów za podjęciem współpracy z panem Krzysztofem Pawlakiem
Za: 6 głosów
Przeciw 4głosy
Wstrzymało się: 0 głosów
Głosy unieważnione: 1 głos
W glosowaniu oddano 11 głosów za podjęciem współpracy z panem Władysławem Olejnikiem
Za: 7 głosów
Przeciw 3głosy
Wstrzymało się: 0 głosów
Głosy unieważnione: 1 głos
Pan Maciej Zakowicz-Wiceprezes ds. szkolenia odczytał proponowane stawki na umowę zlecenie
dla fizjoterapeutów i szkoleniowców na zgrupowaniach szkoleniowych w 2017 roku oraz limitu trenerów na
zgrupowaniach szkoleniowych juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w 2017 roku.
Pan Andrzej Głaz - Sekretarz Generalny poinformował o tym, że wysokość proponowanych stawek obejmuje
również koszty przejazdów na zgrupowania.
Zarząd Podjął uchwałę.
Uchwała nr 41/2017 w sprawie zatwierdzenia stawek na umowę zlecenie dla fizjoterapeutów,
szkoleniowców na zgrupowaniach szkoleniowych w 2017 r oraz limitu trenerów na zgrupowaniach
szkoleniowych juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.
Za przyjęciem uchwały głosowało:
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów

Ad pkt 20
Na zebraniu Zarządu przestawiono kryteria zadań wynikowych dla trenerów kadr narodowych w
zapasach w zawodach mistrzowskich w 2017 roku
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poprosił wiceprezesów kierunkowych o przygotowanie kryteriów i
przesłanie do Działu Wyszkolenia PZZ. W związku z uzupełnieniem informacji – podjęto uchwałę Nr
46/2017 w sprawie kryteriów zadań wynikowych dla trenerów kadr narodowych w zawodach mistrzowskich
w roku 2017
Za przyjęciem uchwały głosowało:
Za: 9 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Pozostali nie wzięli udziału w głosowaniu.
Ad pkt 21
Na Zebraniu zarządu przestawiono kryteria powoływania kadr narodowych (prezentacja na rzutniku)
. Zarząd podjął uchwałę w sprawie kryteriów powoływania kadr narodowych.
Uchwała nr 40/2017 w sprawie kryteriów powoływania kadr narodowych
Za :11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Ad pkt 22
Na zebraniu zarządu przestawiono kryteria powoływania zawodników na imprezy mistrzowskie
(prezentacja na rzutniku)
Uchwała nr 43/2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów powoływania zawodników na imprezy mistrzowskie
Za :11 głosów
Przeciw 0 głosów
Wstrzymało się :0 głosów
Ad pkt. 23
Pan Karol Łebkowski Przewodniczący Kolegium Sędziów zabrał głos w sprawie kadr narodowych.
Uważa, że pierwsi, którzy powinni zostać dopisani do kardy narodowej to medaliści MP młodzików i
medaliści w pierwszej kolejności powinni być wpisani do kadry. To powinna być podstawa tworzenia kadry
Pan Marek Wałachowski -Dyrektor Sportowy poinformował, że w listopadzie 2016 r została wysłana
wiadomość mailowa do trenerów kadr narodowych i wiceprezesów z prośbą o opracowanie nowych
kryteriów powoływania kadr narodowych. Zwrócił szczególną uwagą to, aby nowe kryteria nie były kopią
zeszłorocznych.
W chwili obecnej do kadry narodowej wchodzą zawodnicy:
-którzy zajęli kolejnych osiem miejsc podczas jesiennego Pucharu Polski,
-wszyscy medaliści MP młodzików z najstarszego rocznika,
-zawodnicy z miejsc 1 -5 z olimpiady młodzieży,
-zawodnicy (10 osób) na wniosek trenera kadry,
zawodnicy przewidziani do szkolenia w OSSM I SMS
Pan Karol Łebkowski-Przewodniczący Kolegium Sędziów zaapelował o uporządkowanie tego w
przyszłości.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kadr narodowych:
Uchwała nr42/2017 w sprawie zatwierdzenie kadr narodowych
Za: głosów
Przeciw 0 głosów
Wstrzymało się 1 głos
Ad. Pkt 24

Sprawy różne:
I.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował, że do zrealizowania w 2017 r jest dwie bardzo
istotne sprawy.
a) zawarcie umowy i podjęcie współpracy z firmą Pana Konrada Świętochowskiego
b) podpisanie umowy i podjęcie współpracy z firma MS Support Mikołaja Jarockiego na obsługę
strony PZZ i Facebooka
Obydwie umowy są finansowane ze środków własnych. Z uwagi na niski poziom środków
finansowych własnych, umowy na 2017 r nie zostały podpisane. Konsekwencją może być to, że firmy mogą
przestać pełnić funkcje usługowe dla PZZ.
Pan Niedźwiedzki zabrał głos informując, że temat dotyczący współpracy z firmą Pana
Świętochowskiego był już analizowany. W wyniku tych rozmów ustalono, że dane zawarte na stronieportalu Pana Świętochowskiego powinny być odpięte od portalu i powinny znajdować się na serwerze PZZ.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński poinformował, że jest w trakcie prowadzenia rozmów zmierzających do
tego abyśmy w 100 % stali się właścicielami portalu i danych zawartym na nim i mogli je przechowywać na
serwerze PZZ.
Pan prezes poinformował o możliwości współpracy przez 12 miesięcy, w czasie, których będziemy
pracować nad tym, aby na koniec roku dane już były nasza własnością.
W chwili obecnej Pan Konrad Świętochowski nanosi poprawki do programu.
II.

Zmiana Barw Klubowych
Pan Niedźwiedzki zreferował i poprosił o decyzje w sprawie:
1. Zmiany barw klubowych 2 zawodników GKS Cartusia, którzy na podstawie regulaminu zmiany Barw
Klubowych zostali przeniesieni do klubu KKS Kartuzy.
GKS Cartusia nie dopilnowały terminu udzielenia pisemnej odpowiedzi na wniosek zawodników. Zgodę na
zmianę barw klubowych wydał Pan Niedźwiedzki stosując się do regulaminu PZZ. GKS Cartusia
wystosowała pismo o wpłatę środków finansowych wyliczoną zgodnie z przepisami regulaminu PZZ będącą
ekwiwalentem za wyszkolenie pracownika. KKS Kartuzy odmówił opłaty argumentując to brakiem
odpowiedzi pisemnej w/w sprawie przesłanej w terminie.
Decyzja Prezesa minionej kadencji - zawodnicy mogą przejść w nowe barwy po wpłaceniu przez klub KKS
Kartuzy regulaminowej opłaty za szkolenie zawodników. Pismo otrzymały kluby. Opłata nie wpłacona. Klub
KKS odwołał się o tej decyzji.
Po dokonaniu analizy zagadnienia ustalono, że kluby GKS Cartusia i KKS Kartuzy wniosek do
Komisji Arbitrażowej.
2. Zmiany barw klubowych Przez Pana Melkumova, który na piśmie zwrócił się z prośbą o zmianę barw
klubowych do Klubu GKS Cartusia jednocześnie informując, że będzie reprezentował klub Morena Żukowo.
Klub GKS Cartusia nie odpowiedział w regulaminowym terminie na wniosek zawodnika.
GKS Carusia napisał pismo do PZZ, informując, że do Pana Melkumowa i Klubu Morena została wysłała w
dniu 30.10.2016 zgoda na zmianę barw klubowych i jednocześnie prośba o dokonanie opłaty będącej
ekwiwalentem za wyszkolenie zawodnika.
Zawodnik Melkumov napisał pismo do Komisji Zmiany Barw Klubowych z informacją, że w
regulaminowym terminie nie otrzymał od GKS Cartusia odpowiedzi na swój wniosek, w wyniku czego
zwraca się z prośbą o akceptację zmiany barw klubowych. Do wniosku Pan Melkumov załączył pisma.
Pan Niedźwiedzki poinformował klub GKS Cartusia o decyzji Komisji Zmiany Barw Klubowych
Pana Niedźwiedzki Ryszard złożył wniosek o wystosowanie pisma do Pana Melkumowa
i
o zmianie barw klubowych na Morena Żukowo.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński zasugerował, że w sprawie konfliktu między GKS Cartusia i KKS
Kartuzy, PZZ wystąpi o opinię do kancelarii prawnej.
PZZ wystosuje pismo wyrażając zgodę na zmianę barw klubowych przez Pana Melkumova.
3. Pan Karol Łebkowski -Przewodniczący Kolegium Sędziów poprosił o zgodę na aktywację licencji sędziów
i dostępu do panelu rejestracji- otrzymał zgodę Prezesa Grzegorza Brudzińskiego.
4. Pan Karol Łebkowski-Przewodniczący Kolegium Sędziów zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na
organizację spotkania z sędziami w biurze PZZ. Pan Brudziński wyraził zgodę.

5. Pan Ryszard Wolny członek Zarządu zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zapisu o możliwości podjęcia
szkolenia w zapasach młodszych grup wiekowych, czyli 6-7 latków z wyłączeniem elementu „mostowania”
oraz stworzenia do MSIT programu o podjęciu szkolenia dzieci 6-7 letnich bez elementów „mostowania”.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński zwrócił się z prośbą o zmianę przepisów w młodzikach przez Ryszarda
wolnego. Pan Ryszard Wolny zgodził się wykonać to zadanie.
6. Pan Ryszard Niedźwiedzki zgłosił wniosek, aby w chwili wyboru do zarządu kandydat składał
zaświadczenie o niekaralności. Pan Brudziński poinformował, że jeśli MSIT będzie tego wymagało to tak
się stanie.
Ad pkt. 25
Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w marcu br.
Tematy będą przygotowane w terminie późniejszym.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Grzegorz Brudziński zakończył posiedzenie Zarządu PZZ.
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