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W dniu 30.09.2012 odbyło się WZD, które podsumowało kadencję 2008-2012 i 

wybrało nowe władze związku na okres 2012-16. WZD zbiegło się z wejściem w 

życie Ustawy o Sporcie, która nakłada na związki sportowe obowiązek organizowania 

corocznych WZD, których zadaniem jest rozpatrzenie działalności ZG oraz 

sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok poprzedzający 

WZD. 

W związku z faktem, iż większość polskich związków sportowych miała swoje WZD 

w ubiegłym roku (po IO), to na początku 2013 istniały wątpliwości, czy jest sens 

organizowania w tym roku WZD za rok 2012. Wątpliwości te mieli nawet posłowie z 

Komisji Sportu, którzy nie byli w stanie jednoznacznie wydać swoją opinię. 

Ostatecznie MSiT uznało, że takie Zgromadzenia należy przeprowadzić. 

Sprawozdanie za kadencję 2008-2012 objęło większość roku 2012. Dlatego poniższe 

sprawozdanie – siłą rzeczy – ogranicza się wyłącznie do sprawozdania z działalności 

nowego ZG, czyli do IV kw. 2012. 

 

Pierwsze zebranie nowego ZG odbyło się 30.09. tuż po zakończeniu WZD. Na tym 

Zebraniu - na wniosek Prezesa - ZG wybrał Prezydium i ustalił termin drugiego (a w 

zasadzie pierwszego) roboczego zebrania. To zebranie odbyło się w dniu 19 

października. Zatwierdzono strukturę organizacyjną ZG (zał. nr 1) i podział zadań. 

Członkowie ZG zapoznali się z sytuacją finansową związku. 

Trzecie Zebranie ZG odbyło się 15 grudnia.  

ZG nie był w stanie przygotować budżetu na rok 2013 ze względu na brak informacji 

o wysokości kwoty umowy z MSiT. Uzgodniono, iż budżet zostanie przygotowany po 

podpisaniu umowy z MSiT – czyli prawdopodobni w lutym 2013. 

 

1. Sprawy sportowe 

W IV kwartale rozpoczęły się rozgrywki ligowe sezony 202/13.  

Na wniosek kapitanatu ZG: 

− powołał kapitanów poszczególnych reprezentacji Polski i powierzył im zadanie 

wyselekcjonowania i przygotowania reprezentacji na najważniejsze zawody 

międzynarodowe w roku 2013.   

− przyjął system rozgrywek kadrowych, których celem jest wyłonienie reprezentacji 

Polski open na DME w 2014 r.  

− zatwierdził założenia nowego Grand Prix Polski Teamów w roku 2013, 

− zatwierdził regulaminy mistrzostw Polski w kilku konkurencjach oraz przyjął 

Jednolity Kalendarz Sportowy na 2013 rok. 
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2. Zawodnicy zrzeszeni w PZBS  

Liczba zawodników zarejestrowanych w PZBS na dzień 31 grudnia 2012. 

(załącznik nr 2) 

 
3. Regulamin Dyscyplinarny (RD) 

ZG wyraził obawy, czy w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o Sporcie 

PZBS posiada aktualny RD. Przeważał opinia, iż skoro prawo nie działa wstecz, a 

RD był prawnie zatwierdzony w poprzedniej kadencji, to nadal obowiązuję. Ale 

ze względu na tzw. ostrożność procesową przyjęto do wiadomości, by najbliższe 

WZD formalnie zatwierdziło RD. 

 

4. Komisja Młodzieżowa przeprowadziła konkurs na organizatorów imprez 

młodzieżowych w roku 2013. 

 


