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1. WŁADZE
Do walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w grudniu 2017 Zarząd działał w
składzie:
Lp. Imię i nazwisko
1. Szczepan Marek Wiśniowski
2. Andrzej Żyła

Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes d/s sportowych

3. Marek Lipiński

Sekretarz

4. Michał Kurpas

Skarbnik

5.

Członek Zarządu

Arkadiusz Sobieraj

Rezygnacja X.2017

Od 10.2017

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu w latach 2013-2017
Lp. Imię i nazwisko
Funkcja
1. Anna Masztalerz
Przewodnicząca
2. Szymon Drążek
Wiceprzewodniczący
3.
4. Dariusz Grabowski
Członek

Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym w Gdańsku 2 grudnia 2017 roku
wybrano nowy Zarząd w składzie:
1.Szczepan Marek Wiśniowski – Prezes Zarządu
2.Przemysław Piesiewicz – V-ce Prezes ds. Organizacyjnych Marketingu i Rozwoju
3.Arkadiusz Sobieraj – V-ce Prezes ds. Sportowych
4.Michał Kurpas – Skarbnik
5.Marek Lipiński – Sekretarz Zarządu
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1.Anna Masztalerz – Przewodnicząca
2.Andrzej Stępien – v-ce Przewodniczący
3.Dariusz Grabowski - członek
Zarząd wykonywał swoje podstawowe, zastrzeżone statutem, funkcje omawiając:
• sprawozdania finansowe,
• plany finansowe,
• przygotowania do głównych imprez,
• składy na główne imprezy,
• regulaminy imprez,
• programy imprez,
• regulaminy biura,
• regulaminy komisji.

Posiedzenia Zarządu w 2017 roku:
Ø Łódź, 08.02.107
Ø Warszawa, 21-22.04.2017
Ø Łódź, 19.05.2017
Ø Gdynia, 25-28.08.2017
Ø Warszawa, 9-10.10.2017
Uczestnictwo poszczególnych członków w posiedzeniach Zarządu
L.P. Imię i Nazwisko
Obecność
Nieobecność
1.
Marek Wiśniowski
5
0
2.
Andrzej Żyła
4
1
3.

Marek Lipiński

3

6.
7.

Michał Kurpas
Sobieraj Arkadiusz

4
2

1
0

Podczas obrad omówiono zagadnienia wcześniej wyznaczone, a także wprowadzono szereg
bieżących spraw. W zebraniach oprócz członków Zarządu udział brali zaproszeni goście m. in.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel Rady Zawodniczej, przedstawiciel
sponsorów, przedstawiciele kancelarii prawnej obsługującego Biuro PZBiS, jak również
Kierownik Wyszkolenia, trenerzy oraz przedstawiciele Komisji PZBiS.
Rejestr uchwał Zarządu PZBiS
1

1/1/2017

04.01.2017

Krajowe kryteria kwalifikacji do
Igrzysk Olimpijskich - PyeongChang korespondencyjna
2018

2

1/2/2017

02.02.2017

Powołanie Michała Jakóbczyka do
KN seniorów

korespondencyjna

3

2/2/2017

08.02.2017

Umowa z Dyrektorem marketingu

Łódź

4

3/2/2017

08.02.2017

Umowa z LexSport

Łódź

5

4/2/2017

08.02.2017

Kandydaci na członków zarządu
PKOl

Łódź

6

5/2/2017

08.02.2017

Powołanie pełnomocnika ds. para
sportu

Łódź

7

6/2/2017

08.02.2017

Testy motoryczne dla kandydatów
do KN

Łódź

8

7/2/2017

08.02.2017

Skład Kadry Narodowej w
kategoriach młodzieżowych

Łódź

Wytyczne do nadzoru Wiceprezesa
sportowego nad pionem
Łódź
szkoleniowym

9

8/2/2017

08.02.2017

10

1/4/2017

21.04.2017

11

2/4/2017

21.04.2017

12

3/4/2017

21.04.2017

Zgoda na przyjęcie Vladyslava
Polyvacha do KN

Warszawa

13

4/4/2017

21.04.2017

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Delegatów

Warszawa

14

1/5/2017

19.05.2017

Zatwierdzenie sprawozdania
finansowego za 2016

Łódź

15

2/5/2017

19.05.2017

Zatwierdzenie sprawozdania z
działalności Związku

Łódź

16

3/5/2017

29.05.2017

w sprawie powołania do KNZdebiak

Łódź

17

1/7/2017

24.07.2017

w sprawie kategorii wiekowych

Gdańsk

18

1/8/2017

14.08.2017

w sprawie powołania trenera
skeletonu

Gdańsk

19

2/8/2017

25.11.2017

w sprawie regulaminu rozliczania
kosztów podróży

Gdynia

20

1/10/2017

02.10.2017

w sprawie powołania do KNGrudzień

Gdańsk

21

2/10/2017

04.10.2017

22

3/10/2017

10.10.2017

w sprawie zatwierdzenia listy
członków zwyczajnych

Warszawa

23

4/10/2017

10.10.2017

w sprawie zwołania S-W WZD

Warszawa

24

5/10/2017

10.10.2017

w sprawie zatwierdzenia podziału
środków dodatkowych MSiT

Warszawa

Podział środków FRKF 2017

Warszawa

Plan budżetu do umowy FRKF 2017 Warszawa

w sprawie zatwierdzenia
wykorzystania miejsca reklamowego Gdańsk
zawodników

2. BIURO
Pracownicy Biura są zobowiązani do przygotowania materiałów informacyjnych i analiz dla
potrzeb Władz Związku, członków PZBiS, MSiT, PKOl. Realizują uchwały Władz Polskiego
Związku Bobslei Skeletonu i zawarte umowy.
W Biurze zatrudnionych jest obecnie 2 osoby, w tym:
Ø Kamil Skwarczyński- Sekretarz Generalny
Ø Paweł Trynka- pracownik administracyjny ds. logistyki i zakupów
Księgowość realizowana jest poprzez usługi zewnętrzne we współpracy z Pomorską Federacją
Sportu w Gdańsku
Oprócz pracowników biura, na stałych umowach lub kontraktach zatrudnieni są:
Ø Ronald Mehlich- Kierownik Wyszkolenia
Ø Janis Minins- trener bobslei
Ø Oleg Polyvach- trener skeletonu
W związku z realizacja zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umów
zleceń współpracują ze Związkiem trenerzy: Tomasz Żyła- bobsleje, Kamil Karnas- skeleton,
Sebastian Eisler- fizjoterapia (bobsleje i skeleton), Roberts Obulders- mechanik (bobsleje).
Bieżącą pracę związku w 2017 roku wspomagana była poprzez umowy barterowe oraz
wolontariat:
Ø obsługę prawną - Kancelaria Lex Sport z Gdyni /umowa barterowa/
Ø rzecznik prasowy – Paweł Wiśniwski (wolontariat)
Głównym źródłem przekazu informacji o bieżących sprawach, czy też planowanych działaniach
jest strona internetowa www.pzbis.com, na której zamieszczane są wszystkie ważne
komunikaty. W znaczący sposób publikowanie informacji na stronie Związku stwarza
wszystkim zainteresowanych łatwy i szybki dostęp do informacji na temat naszych dyscyplin.
Jest to też doskonała platforma promocyjna naszych sportów. Można na niej znaleźć bieżące
informacje o wyjazdach Reprezentacji Polski, opisy sukcesów, wyjazdów, składy teamów,
opisy zawodników, podstawowe dokumenty związku jak statut i regulaminy. W prosty sposób,
każdy może się zapisać do związku w charakterze zawodnika, klubu sportowego, czy sponsora.
Strona jest dostępna do przeglądania na urządzeniach mobilnych co bardzo ułatwia dostęp do
informacji w dzisiejszych czasach.
Związku posiada również swoje konta w serwisach społecznościowych- Facebook i Twitter,
gdzie zamieszcza bieżące informacje, które uzyskują coraz większy zasięg co widać po
statystykach.
Biuro Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu ma dwie lokalizacje biurowe:
Część znajduje się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul.
Czyżewskiego 29, a część mieści się w Domu Sportu Pomorskiej Federacji Sportu przy Al.
Zwycięstwa 51.

Biuro Związku obsługuje coraz większą liczbę zadań
Ø organizuje wyjazdy Reprezentacji Polski w bobslejach i skeletonie
Ø realizuje zakupy sprzętu sportowy według zapotrzebowania działu szkolenia
Ø koordynuje i organizuje przepływ informacji między poszczególnymi osobami
współpracującymi w związku
Ø obsługuje bieżącą korespondencję ( w 2017 ta liczba przekroczyła liczbę 200)
Ø zarejestrowane emaile przychodzące na główny email związku / w 2017 jest to liczba
ponad 1200)
Ø ze skrzynki email Sekretarza Generalnego wyszło ponad 1600 oficjalnych email w 2017
roku.
Ø w roku 2017 koontynuowano tworzenie bazy danych związku w chmurze, z której
korzystają poszczególne osoby w działach związku. Księgowość ma dostęp do
dokumentów księgowych i rozliczeń, dział szkolenia i trenerzy mają podgląd w bieżące
akcje szkoleniowe, oficjalne regulaminy i dokumenty. Fizjoterapeuta ma dostęp do
bieżących materiałach antydopingowych, badań COMS i bazy medycznofizjoterapeutycznej. Marketing ma dostęp do bieżących materiałów sponsorskich,
umów, logotypów, materiałów promocyjnych, dział prasowy do zdjęć i bieżących
informacji. Dodatkowo budowana jest baza multimedialnych materiałów
szkoleniowych. Odpowiedniej jej skatalogowanie daje dostęp do multimedialnej bazy
wideo ze zjazdów treningowych i na zawodach Reprezentacji Polski. Aktualnie cała
baza elektroniczna liczy 15 działów z czego największy, czyli księgowość liczy ponad 4
500 plików, a drugi pod względem wielkości to „szkolenie” gdzie we wspólnej
bibliotece mamy zgromadzone już prawie 3000 dokumentów (oficjalne regulaminy i
kalendarze IBSF, analizy, druki, informacje o każdej akcji szkoleniowej, plany
szkoleniowej i logistyczne, sprawozdania, wyniki i wiele innych)
Ø w 2017 roku korzystając z narzędzia TeamWork budowany został całkowicie
elektronicznych przepływ informacji. Wszystkie procesy zostały przeniesione online i
tam są tworzone, analizowane, zatwierdzane i realizowane. Z biegiem czasu w planach
jest wdrożenie do użytkowania poszczególnych działów Związku. Da to błyskawiczny
podgląd i dostęp do informacji wyznaczonym osobom.

3. FINANSE
W ramach ogłaszanych konkursów w roku 2017 Polski Związek Bobslei i Skeletonu realizował
zadania zlecone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w programach dofinansowanych z
budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokościach, jakie
przedstawiamy poniżej.
W roku sprawozdawczym był przedstawiany do zatwierdzenia przez Zarząd plan finansowy,
jak również kryteria podziału środków na poszczególne dyscypliny- bobsleje i skeleton. W
okresie sprawozdawczym, Związek składał do Ministerstwa Sportu i Turystyki oferty o
dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem Reprezentacji Polski, a przekazywanie
środków finansowych odbywało się na zasadach i warunkach określonych w zawartych
umowach z MSiT.
W trakcie realizacji programów w roku 2017 w uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia i
trenerami dokonywano aktualizacji planów, w związku ze zgłaszanymi zmianami w
poszczególnych akcjach jednostkowych, aby zapewnić zarówno zawodnikom, jak i kadrze
szkoleniowej najbardziej optymalne warunki szkolenia sportowego. Wszystkie zadania zlecone
zostały rozliczone w terminie i przyjęte przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Umowy z MSiT za lata 2014- 2017
Zadania zlecone/lata
2017
MSiT- seniorzy (BP)
1 000 000
MSiT- sport
niepełnosprawnych
MSiT- sport
340 300
młodzieżowy (FRKF)
MSiT- dodatkowe
280 000
zakupy sprzętu:
Ogółem: 1 620 300
Umowy ze sponsorami i środki własne
Od początku działalności Związek pozyskuje środki z międzynarodowej federacji FIBT/IBSF z
tytułu udziałów w zawodach Pucharu Świata, Pucharu Europy oraz Mistrzostw Świata.
Ponadto w ramach umów barterowych pozyskujemy nieodpłatne świadczenia sprzętowe i
materialne oraz środki od sponsorów Fenicjanin/Thisisme, Gatta Sport, ActivLab oraz Gminy
Karpacz.
Od sezonu 2017/18 sponsorem głównym Związku jest koncern Energa. W praktyce z
powodów proceduralnych umowa została podpisana w 2018 roku.

4. DZIAŁALNOŚĆ SPOTOWA
4.1. Bobsleje
4.1.1. Zawody krajowe
Mistrzostwa Polski
Po 49 latach przerwy rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w bobslejach.
Na torze w Siguldzie, 27 października 2017 roku, wystartowało 5 załóg.
Klasyfikacja końcowa:
1. Mateusz Luty/Krzysztof Tylkowski
2. Jakub Stano/Łukasz Miedzik
3. Jakub Zakrzewski/Kamil Masztak
4. Arnold Zdebiak/Paweł Sarnecki
5. Bartłomiej Michalski/Mateusz Grudzień
4.1.2. Imprezy główne w roku 2017
Mistrzostwa Świata- Koenigssee (Niemcy)
Mateusz Luty (dwójki)- 20 miejsce
Mateusz Luty (czwórki)- 28 miejsce
Mistrzostwa Europy- Winterberg (Niemcy)
Mateusz Luty (dwójka)- 12 miejsce
Mateusz Luty (czwórka)- 19 miejsce
Mistrzostwa Świata Juniorów- Winterberg (Niemcy)
Jakub Stano (dwójki)- 19 miejsce
4.1.3. Trenerzy centralnego szkolenia
SENIORZY: Janis Minins
JUNIORZY: Tomasz Żyła
4.2 Skeleton
4.2.1 Imprezy główne w roku 2017
Mistrzostwa Świata- Koenigssee (Niemcy)
Marta Orłowska- 29 miejsce
Michał Jakóbczyk- 40 miejsce
Mistrzostwa Świata Juniorów- Sigulda (Łotwa)
Michał Jakóbczyk- 13 miejsce
4.2.2 Trenerzy centralnego szkolenia w roku 2017:
SENIORZY: Martins Bite (-2017), Oleg Polyvach (2017)
JUNIORZY: Martins Bite (2017), Kamil Karnas (2017)

5. KOMISJE UTWORZONE PRZY PZBiS
Komisje powołane przy Polskim Związku Bobslei i Skeletonu
Zarząd Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu powołał następujące komisje
Nazwa Komisji

Komisja Dyscyplinarna

Komisja Techniczna

Pełnomocnik ds. para sportu

Komisja ds. bobskelu

Pełnomocnik ds. medycznych

Skład
adwokat Krzysztof Koziarski – przewodniczący
Dariusz Grabowski – Wiceprzewodniczący
Maciej Piela – członek
Obecnie:/od 12.2017
Adwokat Wioletta Kazmierczyk - Przewodniczący
Waldemar Szczuka – przewodniczący
Mateusz Tomiczek – Wiceprzewodniczący
Tomasz Żyła – członek
Obecnie:/od 12.2017/
Mateusz Tomiczek - przewodniczący
Piotr Czarnota
Dobrosław Mańkowski
Anna Masztalerz
Dariusz Grabowski
Obecnie:/od 12.2017/
Dariusz Grabowski - przewodniczący
Marek Lipiński

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNO- SZKOLENIOWE
W 2017 roku sukcesy sportowe i organizacyjne
Ø Po 49 latach przerwy rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w bobslejach.
Na torze w Siguldzie, 27 października 2017 roku, wystartowało 5 załóg.
Ø Pierwsze w historii zwycięstwo polskiej załogi w Pucharze Europy – dwójka Mateusz
Luty Krzysztof Tylkowski na torzez Altenberg
Ø w skeletonie nie mieliśmy polskiego trenera a teraz mamy kadrę szkoleniową z naszym
wychowankiem Kamilem Karnasem oraz zaadoptowanym trenerem Olegiem
Polyvachem i kadrę zawodników startujących w zawodach pucharowych
Ø pozyskaliśmy do działania kolejnych kilka osób z Przemysławem Piesiewiczem i
Arkadiuszem Sobierajem i adwokat Wiolettą Kazmierczak na czele
Ø uzupełnienie wyposażenia załóg bobslejowych w sprzęt i osprzęt oraz zakup czwórki
bobslejowej a także skompletowanie wyposażenia dla skeletonistów
Ø wyszkolenie 5 pilotów bobslejowych
Ø podniesienie standardu i doposażenie biura Związku
Ø wzmocnienie logotypu Związku oraz logotypy i piktogramy pomocnicze
Ø koontynuacja współpracy z federacją łotewską
Ø stworzenie bardzo profesjonalnej oferty sponsorkiej o której z dużym uznaniem
mówią ludzie z biznesu, a także organizacja sesji zdjęciowych
Ø pozyskanie dużego sponsora i kilku mniejszych, ale istotnych dla naszego rozwoju
Ø aktywny udział przedstawicieli PZBiS w komisjach IBSF – Kamil Skwarczyński , Marek
Lipiński i Szczepan Marek Wiśniowski
Ø aktywne uczestnictwo w pracy i działalności PKOL
Ø koontynuacja współpracy i pomoc ze strony AWFiS Gdańsk zwłaszcza pracowni
biomechaniki
Ø zakup a także produkcja wielu trenażerow sprzętu treningowego
Ø strona www, media społecznościowe z dużą ilością oglądających
Ø wzmacnianie pozycji bobslei i skeletonu w strukturach sportu wojskowego
Ø doskonalenie systemu raportowania wyjazdów szkoleniowych i innych akcji w których
uczestniczymy
Ø stworzenie profesjonalnego systemu naborów i selekcji
Ø pokazujemy świat bobslei i skeletonu wielu potencjalnym sponsorom, mediom i
kibicom sportu poprzez organizowane wyjazdy promocyjne pod nazwą „Zobaczyć
znaczy zostać fanem” połączone ze zjazdem bobslejem
Ø udało się pozyskać znakomitego rehabilitanta, zaangażowanego w procesie szkolenia
Sebastiana Eislera
Ø Reprezentacja Polski jest kompletnie wyposażona w sprzęt – ubiory startowe ,
treningowe i wyjściowe z logotypami Związku i sponsorów
Ø właściwe zaopatrzenie w odżywki i suplementy diet i w tym celu podjęliśmy
współpracę z firmą Aktiv Lab

7. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO WYKONANIA W 2018 ROKU
Ø We współpracy z Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych lobbing i stworzenie
koncepcji budowy w Polsce sztucznie mrożonego toru dla bobslei , skeletonu i
saneczkarstwa /jesteśmy z PZSSan ostatnimi Związkami w sportach olimpijskich które
nie mają obiektu do szkolenia i rozgrywania zawodów w Polsce /
Ø Podjęcie próby podpisania umów na korzystanie z samochodów do transportu sprzętu
i zawodników
Ø Rozpoczęcie projektowania i budowy ścieżki startowej na AWFiS Gdańsk
Ø kontynuacja prac nad polskim bobem we współpracy z AWFiS Gdańsk oraz
Politechnikami w Gliwicach i Wrocławiu
Ø wdrożenie projektu „klub biznesu zimowej formuły 1” w celu pozyskiwania nowych
sponsorów, partnerów i sympatyków naszych dyscyplin
Ø ponowne podjęcie próby stworzenia stałego systemu stypendialnego dla najlepszych
zawodników
Ø wydanie monografii i wydawnictwa o bobslejach/skeletonie
Ø stworzenie odznaczeń związkowych za zasługi- złota i srebrna odznaka PZBiS
Ø dążyć do utrzymania sztabu szkoleniowy bobslei z trenerem głównym Janisem
Mininsem
Ø inwestycja w skeleton i trenera Olega Polyvacha oraz Kamila Karnasa oraz kontynuacja
współpracy z trenerami łotewskimi z Dainisem Dukursem na czele
Ø stworzenie systemu współzawodnictwa mistrzostw Polski w startach oraz wieloboju
„bobskel” /wersja letnia i halowa/
Ø stworzenie systemu naboru oraz szkolenia młodzieżowych grup szkoleniowych pod
kątem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich YOG
Ø większe wykorzystanie potencjału i zaplecza naukowego AWFiS Gdańsk w procesie
szkolenia i analizy treningu
Ø działania na rzecz wprowadzenia do ścisłego kierownictwa IBSF w randze v-ce
prezydenta przedstawiciela naszego Związku – Przemysłąwa Piesiewicza
Ø działania na rzecz wprowadzenia do programu Igrzysk Olimpijskich konkurencji
drużynowej w bobslejach i skeletonie
Ø stworzenie projektu wspólnie z PZLA stałego przepływu zawodników z LA do bobslei i
skeletonie
Ø permanentne pozyskiwanie do działalności w Związku nowych osób mających
doświadczenie lub kochających sport
Ø stworzenie załóg/załogi kobiecej w bobslejach
Ø do realizacji działań marketingowych i promocyjnych stworzenie działu marketingu
Ø kontynuować działania mające doprowadzić do wieloletniej umowy na pokazywanie
transmisji z imprez bobslei i skeletonu
Ø wspierać działania AWFiS Gdańsk mające doprowadzić do nadania tytułu doctora
honoris causa Księciu Monako Albertowi II
Ø prowadzić intensywne działania na rzecz walki z dopingiem w sporcie
Ø kontynuować działania fundacji „Agnieszka do Pionu” pozyskiwać środki na leczenie i
rehabilitację Agnieszki Borowskiej
Ø wzmacniać działania Rady Zawodniczej

