PROTOKÓŁ NR 5/2016
z zebrania Prezydium Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego
w dniu 20.02.2017 r. w Warszawie
Obecni członkowie Prezydium Zarządu:
Grzegorz Brudziński
Maciej Zakowicz
Mieczysław Czwaliński
Agata Mikulska
Mirosław Pikierski
Nieobecni członkowie Zarządu:
Artur Ordak
Andrzej Wroński
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:
Maciej Spławski
Zaproszeni goście:
Andrzej Głaz
Zebranie odbyło się według następującego porządku:

1. Otwarcie posiedzenia prezydium zarządu – Prezes.
2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia prezydium zarządu PZZ – Prezes Grzegorz
Brudziński.
3. Przyjęcie do wiadomości protokołu z posiedzenia zarządu PZZ z dnia 13.01.2017 r. Prezes Grzegorz Brudziński.
4. Zatwierdzenie składu na MEU23 w Szombathely w dniach 28.03-2.04.2017 r. –
Wiceprezes Maciej Zakowicz.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zgłoszenia trzech delegatów z PZZ na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl – Prezes,
b) w sprawie zgłoszenia kandydatów z PZZ do władz PKOl – Prezes Grzegorz
Brudziński,
c) Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego do
Zarządu PKOL
d) Zgłoszenie kandydatury Andrzeja Kraśnickiego na Prezesa PKOl,
e) Zgłoszenie kandydatury Jerzego Jakobsche do zarządu PKOl.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z mandatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów PZZ, złożonych przez trenerów zatrudnionych w Polskim Związku
Zapaśniczym (Decyzja nr 55 MSiT z dnia 5.12.2016 r. Załącznik do w/w decyzji par. 4,
pkt. 9).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej
Zarządu/Biura.
– Prezes Grzegorz Brudziński
8. Podjęcie uchwały unieważniającej uchwałę nr 6/2016.
9. Podjęcie uchwały wstrzymującej zwrot kosztów podróży dla kadetów na zgrupowania i
konsultacje szkoleniowe. Zwracamy jedynie za zawody m/n i zawody mistrzowskie.
10. Sprawy różne.

Ad. pkt 1
Pan Prezes Grzegorz Brudziński przywitał członków prezydium zarządu, przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej Macieja Spławskiego na zebraniu prezydium zarządu.
Pan Prezes Grzegorz Brudziński stwierdził, że obecnych jest pięcioro członków prezydium w
związku z tym zebranie jest prawomocne.
Ad. pkt 2
Pan Prezes Grzegorz Brudziński co do porządku obrad w punkcie 5, dotyczącym podjęcia uchwały
w sprawie wyboru kandydatów do PKOl poprosił Agatę Mikulską o sprecyzowanie jakie uchwały mają być
podjęte.
A. Mikulska sprecyzowała punkt 5 prezydium zarządu, szczególnie odnosząc się do kandydatów
do zarządu PKOL.
Porządek zebrania został przyjęty.
Ad. pkt 3
Prezes poinformował, że protokół z zarządu z dnia 13.01.2017 r. zostaje przyjęty do wiadomości
przez członków Prezydium Zarządu, a zostanie on zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu zarządu PZZ.
Ad. pkt 4
Prezes Grzegorz Brudziński poprosił Macieja Zakowicza o przedstawienie propozycji składów na
mistrzostwa Europy U23, które odbędą się w dniach 28.03.-2.04.2017 r. w Szombathely na Węgrzech.
Rozpoczął M. Czwaliński od przedstawienia składu w zapasach kobiet. W kat. wag. do 48 kg
proponowana jest Weronika Sikora, w kat. 53 kg Paula Kozłow, w 58 kg. Katarzyna Mądrowska, do 60 kg
Agnieszka Król, do 63 kg Natalia Kubaty, do 69 kg Patrycja Sperka i do 75 kg Natalia Strzałka. Następnie
wiceprezes M. Czwaliński omówił założenia wynikowe oraz podstawy kwalifikacji do reprezentacji na
MEU23. Trenerami na MEU23 są proponowani: K. Ołenczyn i W. Stecyk.
Prezes G. Brudziński zaproponował wysłuchanie kolejnych propozycji składów, a następnie
powrócić jeszcze do założeń wynikowych.
W zapasach w stylu klasycznym, Maciej Zakowicz, przedstawił następujący skład. W kat. wag. do
59 Przemysław Piątek, do 66 kg Mateusz Barnatek, do 71 kg Roman Paciurkowski i Mateusz Nowak, do 75
i 80 kg wariantowo Dawid Klimek i Iwan Nylypiuk, do 85 kg Patryk Boniecki, w 98 kg Erwin Imbirski i
Rafał Krajewski oraz w kat. 130 kg Mateusz Kareciński i Rafał Płowiec. Trenerami będą A. Maksymiuk i
M. Gicewicz.
W zapasach w stylu wolnym proponowany jest następujący skład: do 57 kg Dawid Romanowicz, do
86 kg Krzysztof Sadowik, do 120 kg Kamil Kościółek. Po turnieju międzynarodowym w Kaliningradzie
ustalone zostanie czy jeszcze pojadą Marcin Majka w kat. do 74 kg i Aleksander Wojtachnio do 97 kg.
Zawodnicy w stylu wolnym do dnia dzisiejszego jeszcze nie mieli startów kontrolnych. Trenerem będzie M.
Garmulewicz.
Ustalono, że trenerzy po Pucharze Polski w Raciborzu mają zweryfikować składy na MEU23.
Pozostałe osoby towarzyszące to, w stylu wolnym kierownik Grzegorz Brudziński, w zapasach
kobiet Andrzej Jaworski, w zapasach kobiet Mariusz Kucharczyk, terapeuta Małgorzata Król, sędzia Andrzej
Tomaszewski.
Prezydium jednogłośnie zatwierdziło szerokie składy zawodników i osób towarzyszących na
MEU23 do Szombathely.
Ad. pkt 5
Prezes G. Brudziński poinformował prezydium, że 22 kwietnia 2017 r. odbędzie się SprawozdawczoWyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PKOl. Do dnia 22 marca br. PZZ ma zgłosić trzech delegatów.
Prezes zarekomendował następujące osoby: siebie, A. Wrońskiego i J. Jakobsche i zaproponował podjęcie
uchwały.
Jednogłośnie uchwała została zatwierdzona.
Druga uchwała dotyczy zgłoszenia kandydatury G. Brudzińskiego do zarządu PKOl. Uchwała
została zatwierdzona jednogłośnie.
Kolejna uchwała została zaproponowana w sprawie zgłoszenia kandydatury Andrzeja Kraśnickiego
na prezesa PKOl. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ostatnia uchwała została zgłoszona w sprawie kandydatury Jerzego Jakobsche do zarządu PKOl.
Uchwała została zatwierdzona jednogłośnie.
Ad. pkt 6

W związku z decyzją nr 55 MSiT z dnia 5.12.2016 r. załącznik do w/w decyzji w par. 4, pkt. 9 mówi,
że funkcji trenera kadry narodowej nie można łączyć z żadną inną funkcją w danym polskim związku
sportowym.
Dlatego prezydium zobligowało sekretarza do wystosowania odpowiednich pism do trenerów kadry
narodowej, którzy są delegatami swoich Klubów bądź W/OZZ o zrzeczenie się mandatu delegata w kadencji
2016-2020 r.
Agata Mikulska stwierdziła, że dopóki nie ma zrzeczeń się mandatów od trenerów nie będzie
uchwały w tym temacie.
Ad pkt 7
Prezes G. Brudziński poinformował, że pani A. Kalisz przejdzie wkrótce na inne stanowisko w biurze
PZZ i w związku z tym proponuje zmianę w sprawie osoby odpowiadającej za obsługę zarządu PZZ. Zgodnie
ze statutem, te funkcję będzie pełnił sekretarz generalny PZZ.
Uchwała w tej sprawie zmieniająca strukturę obsługi zarządu i strukturę biura zostanie załatwiona na
najbliższym posiedzeniu zarządu PZZ.
Ad pkt.8
W tym punkcie ma być podjęta uchwała unieważniająca uchwałę nr 6/2016 r., która dotyczyła
funkcji prezesa urzędującego z wynagrodzeniem 9 000 zł brutto miesięcznie.
W związku z tym, że jest duży opór środowiska, prezes zaproponował unieważnienie tej uchwały, a
w przypadku kiedy będzie przyzwolenie na ponowne podjęcie tego tematu to powróci się do tej sprawy. Przy
jednym głosie wstrzymującym, uchwała została podjęta.
W tym punkcie zabrał głoś przewodniczący KR M. Spławski, Powiedział, że KR zajmowała się
tematem regulaminów zarządu oraz prezydium, powstałych komisji i biura. Również wyraził zdanie KR w
sprawie sprecyzowania regulaminów pracy zarządu i prezydiów oraz niektórych podjętych uchwał.
Ad pkt 9
Na wniosek prezesa G. Brudzińskiego podjęto uchwałę o nie wypłacaniu kosztów podróży dla
juniorów/ek młodszych na zgrupowania i konsultacje szkoleniowe w 2017 r. Zwracanie będą koszty podróży
dla tej grupy wiekowej na realizowane zadania związane z wyjazdami na zawody międzynarodowe i
mistrzowskie z zachowaniem odpowiednich ulg na przejazdy zgodnie z przysługującymi młodzieży szkolnej
zniżkami.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 10
a) G. Brudziński zwrócił się do przewodniczącego KR z wnioskiem o sprawdzenie poprawności
wystawiania faktur za akcje stałe w SMS-ach i OSSM-ach przez organy prowadzące SMS-y
i OSSM-y. tzn. czy kluby posiadają odpowiednie zapisy w swoich statutach o prowadzeniu
działalności gospodarczej. Maciej Spławski wyjaśnił, że KR kontroluje sprawy finansowe PZZ, a
nie Kluby prowadzące SMS-y czy OSSM-y. Jak byłaby konkretna sprawa to KR może taką sprawę
zbadać ale jeżeli chodzi o poprawność wystawiania faktur to w pierwszej kolejności powinny to
zrobić służby finansowe biura PZZ. Prezes doprecyzował zagadnienie i wyjaśnił, że dochodzą
słuchy, że kluby wystawiają faktury po pierwsze nie posiadając odpowiednich zapisów
o prowadzeniu takiej działalności i po drugie czy posiadają u siebie faktury kosztowe. W związku z
tym prezydium zaleca wystosowanie odpowiednich pism do Klubów o przesłanie odpowiednich
dokumentów potwierdzających prawidłowość wystawiania faktur za prowadzone akcje stałe.
b) Pitt Bul do końca lutego ma rozliczyć się z reklamacji za sprzęt sportowy z 2015 r. Zadanie ma
dopilnować A. Głaz.
c) D. Osocka nie pojechała na zawody do Szwecji. Wiceprezes M. Czwaliński ma wyjaśnić sprawę i
przedstawić wnioski dla zarządu.
d) Maciej Zakowicza wystąpił z wnioskiem o określenie zakres obowiązków dla trenera koordynatora
J. Godlewskiego. W tej sprawie A. Mikulska poinformowała, że otrzymała zakres obowiązków J.
Godlewskiego, który zostanie mu przedstawiony.
e) Prezydium zarządu PZZ postanowił warunkowo wyrazić zgodę na wydanie licencji szkoleniowca
dla Pawła Drzeżdżona, który wcześniej był zawodnikiem kadry narodowej w zapasach w stylu

f)

g)

h)
i)

j)
k)

wolnym, zawodnikiem LKS Dąb Brzeźnica i OSSM Racibórz. Uzyskał tytuł instruktora w zapasach
z firmy, która nie miała podpisanej umowy na prowadzenie tego typu szkoleń z PZZ.
Prezes G. Brudziński przedstawił członkom prezydium możliwość uzyskania dopłat na projekty w
ramach programu ERASMUS+. Zwrócił się do członków aby oni poszukali chętnych do napisania
takiego wniosku na temat, który mieści się w kategoriach zgodnych z celami dofinansowania.
Dotyczy to również projektów w ramach grupy Wyszehradzkiej.
W 2017 r. przypada 95-lecie PZZ. Prezes oznajmił, że planowana jest kwota 100 000 zł na tę
imprezę. Harmonogram prac Komisji 95-lecia ma przygotować A. Mikulska. Planowany termin to
9.12.2017 r. w PKOl lub w teatrze.
Z KLZ należy renegocjować umowę, którą należy wykonać w marcu.
M. Spławski w swoim wystąpieniu zwrócił się z apelem o dobra współprace z KLZ. Należy wykazać
sporo elastyczności w dalszych rozmowach, gdyż jest to obopólna korzyść dla zapasów. Nawiązał
do odbywającego się prezydium, gdzie zauważył, że jest dużo merytorycznej współpracy i dobra
atmosfera pracy. Tak trzeba pracować dalej.
Wniosek do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych jest przygotowany. Należy go
podpisać i złożyć w PWPW.
W ostatnim punkcie zebrania podjęto uchwałę nr 8/2017 o wystąpieniu do ministerstwa sportu w
sprawie kontynuacji stypendium dla Moniki Michalik.

Posiedzenie Zarządu odbędzie się w marcu br.
Tematy będą przygotowane w terminie późniejszym.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Grzegorz Brudziński zakończył posiedzenie prezydium Zarządu
PZZ.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Andrzej Głaz

Przewodniczył:
Pan Prezes Grzegorz Brudziński

