PROTOKÓŁ NR 6/2016
z zebrania Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego
w dniu 23.03.2017 r. w Warszawie
Obecni członkowie Prezydium Zarządu:
Grzegorz Brudziński
Maciej Zakowicz
Mieczysław Czwaliński
Agata Mikulska
Mirosław Pikierski
Artur Ordak
Ryszard Wolny
Ryszard Niedzwiedzki
Witold Ciemierz
Nieobecni członkowie Zarządu:
Andrzej Wroński
Karol Łebkowski
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:
Maciej Spławski
Zaproszeni goście:
Agnieszka Jagodzińska
Andrzej Głaz
Marek Wałachowski
Maciej Broda
Michała Jaworski
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
l.p.
Temat
1.
Powitanie zebranych i otwarcie zebrania.
2.

Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu z dnia 13
stycznia 2017 roku.
Uchwała nr 45 głosowana na Tak (31.01.2017)
Uchwała nr 46 głosowana na Tak (31.01.2017)
(w uzgodnieniu z wiceprezesem Maciejem Zakowiczem)
wpis do protokołu / dot. Uchwała nr 47 w sprawie
zatwierdzenia rozdziału sprzętu sportowego
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Prezydium oraz
uchwał podjętych przez Prezydium z dnia 20lutego 2017
roku.
( wniosek z PZZ- mail do Prezesa PZZ 02.03.br. w sprawie
Moniki Michalik – c.d. stypendium z MSiT) wpis do
protokołu Prezydium/ dot .Uchwała nr 8 w sprawie
stypendium dla Moniki

5.

Referuje
Prezes
Grzegorz Brudziński
Prezes
Grzegorz Brudziński
Prezes
Grzegorz Brudziński
Prezes
Grzegorz Brudziński

Prezes
Grzegorz Brudziński

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

Informacja Prezesa z podjętych decyzji, działań w okresie
pomiędzy posiedzeniami Zarządu, dotyczących bieżącej
działalności związku
Podjęcie uchwały w sprawie dokoptowania wybranego w
głosowaniu tajnym członka Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Zarządu
do pełnienia funkcji wiceprezesa ds. sędziowskich.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania organów
statutowych : Rady Trenerów i Rady Zawodniczej, oraz
będącego w strukturze Zarządu Sztabu przygotowań
olimpijskich. Lub przyjęcie informacji nt. braku ich
powołania.
Sprawy sędziowskie

Grzegorz Brudziński

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zamian do
Regulaminu pracy Zarządu i Prezydium
Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym PZZ za rok
2016 i podpisanie sprawozdania przez członków Zarządu.
Informacja o rekomendowanym przez Komisję Rewizyjną
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
PZZ za 2016 r.
Podjęcie uchwały o zwołaniu Sprawozdawczo-Walnego
Zgromadzenia
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu
finansowego z FRKF na rok 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Biura PZZ.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2016 w
sprawie funkcji Sekretarza Generalnego.
Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w strukturze
organizacyjnej Biura PZZ.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Pracy PZZ.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Wynagrodzeń Biura PZZ.
Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania kosztów podróży dla
trenerów kadr w przypadku łączenia kosztów w ramach
jednej delegacji na terenie kraju i za granicą.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu
wizytacji szkoleń i zgrupowań PZZ przez członków Zarządu
PZZ.
Informacja o środkach własnych PZZ za listopad, grudzień,
styczeń, luty, do 15 marca w zakresie wpływów i
rozchodów.
Podjęcie uchwały w sprawie możliwości wynagrodzenia
podmiotu w wysokości określonego % od pozyskanych
środków finansowych lub materialnych na rzecz PZZ.
Informacja o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach.
Obsługa prawna Polskiego Związku Zapaśniczego w
kadencji 2016-2020

Agata F. Mikulska

Grzegorz Brudziński
Grzegorz Brudziński
Grzegorz Brudziński

Karol Łebkowski

Agnieszka
Jagodzińska
Maciej Spławski
Grzegorz Brudziński
Agnieszka
Jagodzińska
Agata F. Mikulska
Agata F. Mikulska
Agata F. Mikulska
Agata F. Mikulska
Agata F. Mikulska
Agata F. Mikulska
Agnieszka
Jagodzińska
Agata F. Mikulska

Agnieszka
Jagodzińska
Grzegorz Brudziński

Maciej Zakowicz
Grzegorz Brudziński
Agata F. Mikulska

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Wniosek członka Zarządu o zatwierdzanie pełnych składów
osobowych na wyjazdy zagraniczne przez Zarząd, w
zakresie zawodników, trenerów , kierowników ekip oraz
osób towarzyszących.
Zatwierdzenie składu liczbowego zawodników na ME Serbia
oraz osób towarzyszących
Decyzja w sprawie zmiany barw klubowych zawodniczek
Sandry Moskal i Sylwii Moskal z ZKS „Bielawianka”
Bielawa – przejście do UKS „IRON” Bielawa

Podjęcie uchwały zatwierdzającej księgę znaku PZZ
Decyzja o zastrzeżeniu znaku w Urzędzie Patentowym
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Podręcznika
stylu dla imprez zapaśniczych.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do
Załącznika nr 1 do Regulaminu organizacyjno-sportowego w
zakresie stosowania brandu imprez PZZ.
Informacja z Komisji ds. współpracy z KLZ
Rozliczenia jakie z klz
Informacja o przygotowaniach do organizacji Mistrzostw
Świata U-23, Bydgoszcz 2017
Informacja o przygotowaniach do organizacji Memoriału
Pytlasińskiego, Ziółkowskiego i Poland Open 2017.
Informacja Zespołu ds. przygotowań obchodów 95 lecia
PZZ.

39.

Zatwierdzenie zgłoszonych zmian do Kalendarza Imprez
PZZ
Zatwierdzenie Delegatów Technicznych na
I półrocze
Sprawy różne.

40.

Zakończenie zebrania.

37.
38.

Agata F. Mikulska

Grzegorz Brudziński
Przewodniczący
Komisji zmiany
barw klubowych
Przewodniczący
Komisji
DyscyplinarnoArbitrażowej
Agata F. Mikulska
Agata F. Mikulska
Grzegorz Brudziński

Artur Ordak
Grzegorz Brudziński
Maciej Zakowicz
Agata F. Mikulska
Andrzej Głaz
Agata F. Mikulska
oraz członkowie
Zespołu :
Mieczysław
Czwaliński, Ryszard
Niedźwiedzki,
Agnieszka
Jagodzińska
Agata F. Mikulska

Agata F. Mikulska
Grzegorz
Brudziński
Członkowie Zarządu
Grzegorz Brudziński

Ad. pkt 1
Prezes Grzegorz Brudziński przywitał członków zarządu, przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Macieja Spławskiego, przedstawiciela Kancelarii Dauermana Macieja Brodę i innych
na zebraniu zarządu.
Ad. pkt 2
Prezes Grzegorz Brudziński stwierdził, że na 11 członków zarządu, obecnych jest 9
członków, w związku z tym zebranie jest prawomocne. Nieobecność dwóch członków zarządu,
usprawiedliwionych z uwagi na ich udział w szkoleniu sędziów UWW.

Ad. pkt 3
Prezes Grzegorz Brudziński poprosił wiceprezes Agatę Mikulska o ustosunkowanie się co
do porządku obrad. Z uwagi na braku konsultacji w niektórych sprawach rozpatrywanych w
projekcie porządku obrad zarządu oraz to, że cześć punktów będzie uchwalana w trybie
elektronicznym, zaproponowała o skreślenie z porządku obrad punktów 16, 19 i 20. Więcej zmian
nie było.
Program zebrania został przyjęty 8 głosami, przy 1 wstrzymującym.
Ad. pkt 4
Zatwierdzono protokół z zebrania zarządu z dnia 13.01.2017 r. jednogłośnie.
Ad. pkt 5
Zatwierdzono protokół z zebrania prezydium zarządu z dnia 20.02.2017 r. 6 głosami za, przy
1 sprzeciwie i 2 głosach wstrzymujących.
Ad. pkt 6
Prezes G. Brudziński poinformował zarząd o swoich działaniach od poprzedniego
prezydium.
- wprowadzono do kalendarza imprez UWW na 2017 rok Mistrzostw Świata U23, przyznanie one
zostały Polsce, a odbędą się w Bydgoszczy,
- rusza program "Wymiana myśli szkoleniowej i współpraca nad rozwojem zapasów pomiędzy
Polskim Związkiem Zapaśniczym, a Gruzińskim Związkiem Zapaśniczym", podpisanie
porozumienia nastąpi 10 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Sejmie RP w Warszawie,
- prowadzone są negocjacje z UWW Europe w sprawie obniżenia opłat licencyjnych dla
zawodników zagranicznych walczących w Krajowej Lidze Zapaśniczej,
- Prezes zainicjował złożenie wniosku aplikacyjnego do programu ERASMUS+ SPORT, który
może opiewać na kwotę 1 700 000 PLN. Umowa została podpisana ale w związku z licznymi
zdaniami krytycznymi i nawałami pracy w przygotowaniach innych projektów do MSiT – umowa
została zerwana,
-zainicjonowana została sprawa wdrożenia programu "Monitorowanie procesów treningowych oraz
analiza technik zapaśniczych potencjalnych przeciwników polskich zawodników" - odpowiedzialny
za wykonanie projektu dr Andrzej Głaz,
- następuje wdrożenie programu "Analiza obciążeń poszczególnych grup mięśniowych w procesie
szkolenia" - odpowiedzialny za wykonanie projektu dr Krzysztof Durkalec Michalski,
- złożyliśmy wniosek aplikacyjny o sponsorowanie do Państwowej Wytwórni Papierów
Wartościowych - odpowiedzialni Agata Mikulska i Andrzej Wroński,
- zainicjowałem wprowadzenie jednolitego brandu kolorystycznego dla imprez organizowanych
przez PZZ zgodnie z programem wyborczym - promocja zapasów poprzez Markę "POLSKIE
ZAPASY",
- Polski Związek Zapaśniczy pozyskał sponsora Uzdrowisko Wysowa - producent wód mineralnych
"Wysowianka" oraz Supra Brokers,
- z obecnymi sponsorami Związku Business Travel Club, Muscle Clinic wynegocjowałem wyższe
stawki wpłat na rzecz PZZ w 2017 roku,
- obecnie prowadzone są rozmowy z trzema innymi podmiotami gospodarczymi o sponsorowanie
programu Marka "POLSKIE ZAPASY.
Na tym Prezes wyczerpał problematykę czy zajmował się od ostatniego posiedzenia prezydium,
więcej uwag nie ma, więc przechodzimy do kolejnych punktów.
Ad. pkt 7
Prezes G. Brudziński poinformował, że zgodnie ze statutem PZZ, zarząd musi składać się z
12 członków z prezesem włącznie. W związku z tym, że dwóch kolejnych kandydatów otrzymało
taką samą liczbę głosów należy dokonać wyboru w trybie tajnego głosowania. Kandydatami są
Bolesław Jurewicz i Marek Cieślak. Obaj złożyli stosowne pisma o wyrażeniu zgody na
kandydowanie.
Prezes powołał Komisję Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Maciej Spławski,
członkowie Michała Jaworski i Maciej Broda.

Przystąpiono do głosowania. Następnie przewodniczący Maciej Spławski odczytał protokół.
Głosowało 9 członków, którzy oddali głosy ważne. Bolesław Jurewicz otrzymał głosów 4, a Marek
Cieślak głosów 5. Do zarządu został wybrany Marek Cieślak.
Ad pkt 8
Prezes G. Brudziński zaproponował funkcję wiceprezesa ds. sędziowskich Witoldowi
Ciemierzowi. Witold Ciemierz powołując się na wcześniejsze rozmowy uzasadnił swoje stanowisko
i zrezygnował z zaproponowanej mu funkcji.
Punkt został nie rozstrzygnięty.
Maciej Broda poinformował zarząd, że z punktu widzenia formalnego, funkcja wiceprezesa
ds. sędziowskich musi być w zarządzie obsadzona.
Punkt przeniesiono na kolejny zarząd.
Ad pkt. 9
W tym punkcie Maciej Zakowicz przedstawił propozycję trenerów do obsady Rady
Trenerów, ciała statutowego PZZ:
W zapasach w stylu wolnym zaproponował trenera Artura Albinowskiego, w zapasach kobiet
trenera Artura Kruszewskiego i w zapasach w stylu klasycznym uzupełnione będzie nazwisko w
najbliższym czasie.
Do Rady Zawodnicze, również ciała statutowego PZZ zaproponowano: w zapasach w stylu
klasycznym Dawida Karecińskiego, w zapasach w stylu wolnym Kamila Skaskiewicza i w zapasach
kobiet Monikę Michalik.
W związku z brakiem pełnej obsady Rady Trenerów, przeniesiono zatwierdzenia Rady Trenerów i
Rady zawodniczej na kolejne posiedzenie zarządu.
Ad pkt 10
Witold Ciemierz w imieniu Kolegium Sędziów przedstawił wniosek o zwiększenie ryczałtu
sędziowskiego dla sędziów tzw. przyjezdnych o koszty zakwaterowania i wyżywienia. Jednak
zarząd uznał, że na chwilę obecną nie jest to możliwe z uwagi na zamknięty budżet na poszczególne
zadania, a to byłaby kwota znaczna przekraczające obecne możliwości PZZ.
Mirosław Pikierski zwrócił się z zapytaniem czy sędziowie nie mogą wystawiać faktur za
noclegi i wyżywienie, a czy nie wręcz za całość ryczałtu sędziowskiego.
Sprawa ma być wyjaśniona.
Ad pkt 11
Agata Mikulska wniosła trzy sprawy, które w drodze uchwały korygowałyby Regulamin
Pracy Zarządu i Prezydium, a dotyczyłyby:
- prezesa urzędującego,
- sprecyzowania sprawy zwoływania i odwoływania zarządu,
- wprowadzenia do porządku obrad punktu ale przy 100% frekwencji członków zarządu.
Ad pkt 12
Agnieszka Jagodzińska poinformował, że wszyscy członkowie zarządu otrzymali
sprawozdanie finansowe PZZ za 2016 r. i dodatkowo szczegółowo niektóre punkty rozwinęła. W
części a – Rachunek zysków i strat – stwierdziła, że wynik finansowy jest ujemny, to znaczy została
stwierdzona starta w wysokości 9 930,05 zł. W części b – omówiła tzw. część opisową
sprawozdania.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem członkowie zarządu podpisali sprawozdanie i podjęli
uchwałę o stracie, która została wpisana w poczet roku 2017.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad pkt 13
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Macie Spławski, poinformował zarząd, na zebraniu
komisji spośród dwóch ofert na badanie sprawozdania finansowego PZZ za 2016 r. wybrano
Kancelarię Audytorską JRD z Warszawy.
Ad pkt 14
Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów
PZZ w dniu 24.06.2017 r. w Spale lub w Teresinie.

Uchwałę przyjęto 7 głosami, przy 2 wstrzymujących się.
Ad pkt 15
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą plan szkolenia indywidualnego,
grupowego w SMS-ach, w OSSM-ach na 2017 r. w ramach FRKF.
Ad pkt 16
Pkt zdjęty z porządku obrad.
Ad pkt 17
W związku z uchyleniem uchwały o funkcji prezesa urzędującego, uchylono uchwałę nr
5/2016 w sprawie funkcji sekretarza generalnego.
Za było 9 głosów, nikt się nie wstrzymał i nie był przeciwny.
Ad pkt 18, 19, 20
Punkty zdjęte z porządku obrad.
Ad pkt 21
Agata Mikulska i Agnieszka Jagodzińska zreferowały temat zwrotów kosztów podróży
pracowników PZZ (trenerów) w temacie realizacji ich pracy.
Podjęto uchwałę w sprawie rozliczania kosztów podróży dla trenerów kadr w przypadku
łączenia kosztów w ramach jednej delegacji na terenie kraju i za granicą o następującej treści ????
Ad pkt 22
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu wizytacji członków zarządu
zgrupowań szkoleniowych i zawodów krajowych. Wydział Wyszkolenia na podstawie
sprawozdanie członków zarządu będzie raz na kwartał sporządzał łączne sprawozdanie z wizytacji.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad pkt 23
Agnieszka Jagodzińska zreferowała temat środków własnych PZZ za listopad i grudzień ubr.
oraz za styczeń, luty i marzec (do 15 bm) w zakresie wpływów i rozchodów.
Stan środków własnych na obecną chwilę wynosi 75 195,05 zł.
Jednocześnie zobowiązano sekretarza generalnego do zebrania pokwitowań od zawodników
kadr narodowej, którym wydano zakupione przez PZZ książki do nauki j. angielskiego.
Informację przyjęto.
Ad pkt 24
Sprawa dotyczy możliwości wynagradzania podmiotu w wysokości określonego % od
pozyskanych środków finansowych lub materialnych na rzecz PZZ. Prezes podkreślił, że jego
intencją było to, że jeżeli znajdzie się sponsor to on może w ramach tych kosztów np. uczestniczyć
w jakimś wyjeździe reprezentacji Polski jako sponsor.
Należy podkreślić, że obecny statut PZZ nie zezwala członkom zarządu na pobieranie
wynagrodzenia. Nie mniej jednak ustawa o stowarzyszeniach i ustawa o sporcie daje taką
możliwość.
Ad pkt 25
Maciej Zakowicz przedstawił informację na temat zakończonych przetargów w PZZ na:
- kostiumy zapaśnicze, który wygrała firma JAREX WRESTLING,
- na zakup butów zapaśniczych, który wygrała firma JAREX WRESTLING,
- na zakup strojów sportowych, który wygrała firma ZOLTAN,
- na zakup butów biegowych, który wygrała firma USŁUGI SPORTOWE ARTUR OSMAN,
Obecnie trwają procedury przetargowe na obsługę transportu samochodowego i na odżywki.
Ad pkt 26
PZZ współpracuje z Kancelarią Dauermana. Umowa w poprzednie kadencji została
wypowiedziana nie zgodnie z reprezentacją. W związku z tym dalej obowiązuje.
Powinna być podpisana nowa umową na obsługę prawną na nową kadencję zarządu.
Ad pkt 27
Postanowiono, że o składach osobowych na wyjazdy zagraniczne muszą być informowani
wszyscy członkowie zarządu przed planowanym wyjazdem.
Ad pkt 28

Zatwierdzono skład liczbowy na mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 27.05.2017 r. w Serbii w Nowym Sadzie.
W stylu wolnym, klasycznym i w zapasach kobiet pojedzie max. po 7 zawodników i 2
trenerów. Na styl wolny i zapasy kobiet będzie 1 wspólny terapeuta. Oddzielnie 1 terapeuta pojedzie
na styl klasyczny. Wspólny będzie 1 lekarz i 2 sędziów. Kierownikiem na styl wolny będzie Artur
Ordak, na zapasy kobiet Mieczysław Czwaliński, na Kongresie UWW Europa reprezentował PZZ
będzie prezes G. Brudziński, a kierownikiem na styl klasyczny został wyznaczony A. Wroński (
również będzie sędzią na tych mistrzostwach).
M. Pikierski, R. Wolny i R. Niedźwiedzki wyjada na ME na koszt własny PZZ.
Ad pkt 29
Prezes G. Brudziński przedstawił chronologicznie sprawę zawodniczek i trenera z Bielawy.
Następnie wypowiedzieli się przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej PZZ Michał
Jaworski i przewodniczący Komisji Zmiany Barw Klubowych Ryszard Niedzwiedzki.
W wyniku analizy przedstawionych dokumentów i po rozpoznaniu odwołania obwinionego
Norberta Warchoła od orzeczenia dyscyplinarnego z dnia 09.03.2017r. w sprawie nałożenia kary
zawieszenia, zarząd postanawia zaskarżone orzeczenie uchylić i sprawę przekazać do ponownego
rozpoznania organowi I instancji.
UZASADNIENIE.
W dniu dnia 09.03.2017 r. zgodnie z wnioskiem Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej
nałożono na obwinionego Norberta Warchoła karę zawieszenia, na podstawie §69 Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Zapaśniczego, w związku z naruszeniem przepisów
licencyjnych w świetle Regulaminu Zmiany Barw Klubowych.
Od tego orzeczenia w dniu 11.03.2017 wniesiono odwołanie. Obwiniony w dalszych swoich
pismach podnosił naruszenie zasad postępowania dyscyplinarnego poprzez uniemożliwienie mu
czynnego udziału w postępowaniu, ograniczając w ten sposób jego prawo do obrony. Obwiniony
wskazał również na błędne ustalenie stanu faktycznego.
W piśmie z dnia 16.03.2017r. obwiniony podniósł, że nie został poinformowany zarówno o
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego jak i posiedzeniu Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej.
Niezależnie od tego, obwiniony wskazał także, że nie pełni żadnych funkcji w organach klubu IRON
BULLS Bielawa i w związku z tym nie powinien ponosić odpowiedzialności za działania klubu.
Zarzucił on również braki formalne w samej decyzji orzeczenia, takie jak brak podstawy prawnej,
do której mógłby się odnieść w odwołaniu, a także niedostateczne wyjaśnienie sposobu, w jaki to
postępowanie przebiegało.
Zarząd PZZ uznał, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Mając na uwadze zarzuty podniesione przez skarżącego Norberta Warchoła oraz zapisy
Regulaminu Dyscyplinarnego PZZ, należy wskazać na uchybienia mające miejsce w postępowaniu
w I instancji. Odnosząc się wprost do zapisów Regulaminu Dyscyplinarnego należy zwrócić
szczególną uwagę na przepis §72 Regulaminu, który gwarantuje stronom prawo do obrony. Jako,
że przepisy dyscyplinarne w wielu miejscach mają charakter zbliżony do norm prawa karnego, gdzie
niezagwarantowanie stronom prawa obrony stanowi jedno z najpoważniejszych uchybień
proceduralnych, trzeba mieć na uwadze powagę takich uchybień również w odniesieniu do kwestii
dyscyplinarnych. W przedmiotowej sprawie, z racji nienależytego zawiadomienia obwinionego nie
tylko pozbawiono go prawa do obrony, ale także naruszono zasadę jawności wyrażoną w §72 pkt 2
Regulaminu Dyscyplinarnego. Wewnętrzny aspekt realizacji zasady jawności postępowania
nakazuje, aby uczestnicy tego postępowania w każdej fazie mieli możliwość zapoznania się z aktami
sprawy.
Wydając zaskarżone orzeczenie obwinionego pozbawiono również prawa do czynnego
udziału w sprawie, gwarantowanego mu zgodnie z §73 Regulaminu Dyscyplinarnego. Należy
wskazać, że prawo do przysługuje stronom w każdej fazie postępowania, także w postępowaniu
przejściowym, do momentu uprawomocnienia się decyzji, z czego skarżący, z racji nienależytego
zawiadomienia nie miał szans skorzystać.

Na obecnym etapie kontrola w toku postępowania w II instancji jest niemożliwa z racji na
trudności w ustaleniu przebiegu zdarzeń.
W związku z powyższym zarzuty skarżącego odnoszące się do stanu faktycznego nie zostaną
rozpatrzone przez organ II instancji, z racji uchybień proceduralnych, który skutkują skierowaniem
sprawy do ponownego rozpatrzenia. Obowiązkiem organu ponownie rozpatrującego sprawę jest
przeprowadzenie postępowania dowodowego od nowa, gwarantując skarżącemu możliwość obrony
i czynnego udziału i wydanie nowej decyzji, mając na uwadze zapisy Regulaminu Dyscyplinarnego
i ustawy o sporcie.
Za w/w postanowieniem było 9 głosów.
Ad pkt 30
Podjęcie uchwały zatwierdzającej księgę znaku PZZ. Agata Mikulska poinformowała, że
uchwała nie jest do końca przygotowana. Pozostało kilka kwestii do ustalenia w związku z tym
sprawa będzie przeniesiona na kolejny zarząd.
Ad pkt 31
Otrzymaliśmy podręcznik stylu dla imprez zapaśniczych. Zarząd zaleca stosowanie
zarządzenia już w tym roku, a generalnie zacznie ono obowiązywać od 2018 r.
Ad pkt 32
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 1 do Regulaminu
organizacyjno-sportowego w zakresie stosowaniu brandu imprez PZZ.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad pkt 33
Przewodniczący Komisja ds współpracy z KLZ Artur Ordak omówił problemy do
rozwiązania na linii PZZ - KLZ. Pierwsza sprawa to propozycja terminów do rozgrywania meczów
w ramach KLZ rundy jesiennej:
- 06.09.2017
- 13.09.2017
- 25.10.2017
- 08.11.2017
- 15.11.2017
- 22.11.2017
- 29.11.2017
- 06.12.2017
- 13.12.2017
Propozycje Komisji w sprawie zmian do umowy PZZ - KLZ:
Reklamy:
a) KLZ podczas meczy umieszcza 3 reklamy PZZ + logo PZZ na ledach,
b) KLZ umieszcza jedno logo sponsora PZZ na powierzchni strojów sportowych drużyn, o
wymiarach do ustal.,
c) logo PZZ na pozostałych materiałach promujących ligę; plakaty, banery, ulotki itp,
d) KLZ umieszcza 2 loga sponsorów PZZ na oficjalnej ściance KLZ,
e) PZZ umieszcza logo KLZ na wszystkich materiałach promujących imprezy PZZ,
f) PZZ umieszcza 3 reklamy sponsorów KLZ i logo KLZ podczas zawodów sportowych na
bandach ledowych,
g) PZZ umieszcza 2 loga sponsorów KLZ na oficjalnej ściance PZZ,
h) PZZ umieszcza loga sponsorów KLZ na strojach zawodników kadry narodowej we
wszystkich grupach wiekowych, o wymiarach do ustal.,
i) PZZ oraz KLZ mają obowiązek na swoich stronach internetowych zamieścić po 2 loga
sponsorów każdej ze stron.
Sprawy sędziowskie:
a) odpowiednie organy PZZ i KLZ odpowiadają za weryfikację zawodników walczących w
lidze,

b) w przypadku sporów wynikających z walki sprawy rozpatruje komisja sędziowska przy
PZZ,
c) każda drużyna walcząca w lidze typuje jednego sędziego na cały sezon - arbiter musi
posiadać daną klasę sędziowską,
d) walka powinna się kończyć przewagą 10 punktów (obecnie jest 8),
Organizacyjne:
a) Zgłaszanie zawodników powinno się odbywać na 5 dni przed rozpoczęciem rozgrywek,
b) Zawodnik powinien posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do walki w lidze
(LICENCJA, ZGODA KLUBU NA START, BADANIA LEKARSKIE).
c) W przypadku opłacenia sędziów przez PZZ zostawiamy zapis 3% z przychodu w danym
sezonie.
d) W przypadku gdy PZZ nie będzie opłacał sędziów KLZ przeznacza 1% z przychodów w
danym sezonie i bierze na siebie wszystkie sprawy sędziowskie.
Informacja została przyjęta.
Ad pkt 34
Maciej Zakowicz omówił przygotowanie do MSU23 w Bydgoszczy. Mistrzostwa odbędą
się na Artego Arenie. U. Miasta Bydgoszcz zabezpiecza halę, podest, materiały promocyjne oraz
przejazdy z lotniska do hoteli oraz między hotelami, a halą. Również U. Marszałkowski zobowiązał
się do sfinansowania np. maty zapaśniczej.
W kwietniu przyjedzie na wizytacje T. Hamakos. Jesteśmy też w fazie przygotowywania oferty do
MSiT na dofinansowanie imprezy mistrzowskiej jako na promocję.
Ad pkt 35
Agata Mikulska omówiła przygotowanie do zawodów w Warszawie. Zawody odbędą się na
hali WAT. Impreza będzie dofinansowana przez U. M. st. Warszawy, przez MSiT. Również, jeżeli
Spółka Skarbu Państwa Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisze umowę z PZZ,
to ona zabezpieczy nagrody finansowe i transmisje w TVPSPORT planowaną na 9.07.2017 r. w
godz. 18-20.
Ad pkt 36
95-lecie PZZ planowane jest w Bydgoszczy podczas MSU23 jako gala w przerwie zawodów
np. w filharmonii. Powstał komitet organizacyjny, który pracuje nad programem uroczystości m. in
nad kronika elektroniczną i innymi projektami. Funkcjonuje już na stronie internetowej PZZ
zakładka o 95 leciu. Jest wiele pomysłów, ostatecznie zostaną wybrane najlepsze projekty
promujące przy okazji sport zapaśniczy oraz sport dzieci i młodzieży. Będą również odznaczenia
państwowe, związkowe itd. Nie wiadomo czy zdecydujemy się na drugie wydanie książki o 95
leciu.
Ad pkt 37
Wprowadzono następujące imprezy do kalendarza imprez lub skorygowano ich terminy na 2017
r.:
- Turniej międzynarodowy młodzików w zapasach w stylu wolnym w Teresinie,
- Turniej Ruska zmiana terminu
- Turniej Rokity zmiana terminu.
Komisja wnioskuje, aby to Wydział Wyszkolenia na bieżąco korygował i prowadził organizację
kalendarza imprez PZZ.
Jednogłośnie zatwierdzono imprezy do kalendarza PZZ.
Ad pkt 38
Delegaci techniczni na zawody krajowe na pierwsze półrocze. W związku z tym, że mało
osób zgłosiło się na delegatów technicznych, jeszcze raz ponowione zostanie zbieranie zgłoszeń.
Przy okazji proszono aby delegaci nie oceniali imprez swojego regionu.
Ad pkt 39
Sprawy różne:
- kursy na stopień uzyskania certyfikatu szkoleniowca do licencji szkoleniowca PZZ,
- sprawa ME młodzików,

- sprawa Majki,
- R. Niedźwiedzki zgłosił projekt zebrania zarządu w dniu 6.04.2017 r.
Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w 6 kwietna br.
Tematy będą przygotowane w terminie późniejszym.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Grzegorz Brudziński zakończył posiedzenie Zarządu
PZZ.
Protokołował:
Andrzej Głaz

Przewodniczył:
Pan Prezes Grzegorz Brudziński

