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 PROTOKÓŁ NR 4 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I 

NARCIARSTWA WODNEGO, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 27 SIERPNIA 2021 ROKU W 

WARSZAWIE  

 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 z 16 członków Zarządu + gość zaproszony – Anastazy 

Stępień. 

Lista obecności w załączeniu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania – Prezes. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu. 

4. Przyjęcie sprawozdania merytoryczno – finansowego Zarządu za 2020 rok. 

5. Zapoznanie się z treścią opinii biegłego Rewidenta za 2020 rok. 

6. Przyjęcie planu budżetu na 2021 rok. 

7. Rozpatrzenie odwołania się od orzeczenia dyscyplinarnego Sądu Związkowego 

w sprawie Jana Presza. 

8. Sprawy wniesione. 

 

Ad. 1/ Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa 
Wodnego otworzył prezes Franciszek Haber, który przywitał wszystkich zebranych i 
życzył owocnych obrad. Następnie głos przekazał Pawłowi Szabelewskiemu, 
sekretarzowi generalnemu. 
 
Ad. 2/ Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał protokół nr 3 z poprzedniego 
zebrania Zarządu, które odbyło się w dniu 30.09.2020 roku. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 3/ Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał sprawozdanie z działalności 
Prezydium Zarządu za okres od 29.09.2020 – 25.08.2021. Sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 4/ Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał sprawozdanie merytoryczne 
Zarządu za 2020 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag - uchwała 
nr 7/Z/2021. 
 
Następnie sekretarz generalny Paweł Szabelewski przeczytał sprawozdanie 
finansowe Zarządu za 2020 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez 
uwag – uchwała nr 8/PZ/2021. 
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Ad. 5/ Sekretarz generalny Paweł Szabelewski przedstawił opinię Biegłego 
Rewidenta. Opinia została przyjęta jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 6/ Sekretarz generalny Paweł Szabelewski przedstawił plan budżetu na 2021 rok. 
Plan został przyjęty jednogłośnie bez uwag – uchwała nr 9/Z/2021. Następnie 
przedstawił do zatwierdzenie plan kont Związku na 2021 rok. Zarząd przyjął 
jednogłośnie zaproponowany pan kont – Uchwała nr 10/Z/2021. 
 
Ad. 7/ Rzecznik dyscyplinarny Rafał Skierkowski zapoznał członków Zarządu z 
odwołaniem od orzeczenia dyscyplinarnego Sądu Związkowego w sprawie Jana 
Presza. Rozpoczęła się dyskusja członków Zarządu, której celem było podjęcie 
decyzji Zarządu względem odwołania w ww. sprawie. 
 
Dyskusję otworzył członek Zarządu Piotr Misztak, który jednoznacznie stwierdził, że 
Zarząd nie powinien tolerować arogancji osoby ukaranej, tym bardziej, że osoba ta 
twierdzi (tu cytat), „że nic się niestało, a zarzuty przeciwko niemu to stek bzdur”. 
Pan Piotr Misztak zaproponował zwiększenie kary dla Jana Presza, nie określił jednak 
jej rodzaju.  
 
Wiceprezes Andrzej Marcinkowski przypomniał, że Pan Jan Presz w sposób 
lekceważący potraktował całą sprawę, bo pomimo iż był zawieszony, zdecydował się 
na sędziowanie zawodów w Niemczech. Biorąc to pod uwagę Pan Andrzej 
Marcinkowski zawnioskował o skreślenie Pana Jana Presza z listy sędziów. 
 
Odnosząc się do wypowiedzi Andrzeja Marcinkowskiego, kolejny członek Zarządu 
Tomasz Naorniakowski, poprosił o doprecyzowanie, czy zawieszenia Pana Jana 
Presza dotyczy Polski, czy również zagranicy.  
 
Odpowiedzi udzielił mu sekretarz generalny Paweł Szabelewski tłumacząc, że z uwagi 
na to, iż PZMWiNW jest członkiem Międzynarodowej Federacji Narciarstwa Wodnego 
i Wakeboardingu, zawieszenie dotyczy wszystkich imprez organizowanych przez 
IWWF. Paweł Szabelewski dodał, że Pan Jan Presz jest bez wątpienia dobrym 
fachowcem i posiada dużą wiedzę, jednak to nie zwalnia go z przestrzegania 
fundamentalnych zasad – stosowania się do przepisów oraz szacunku do innych 
uczestników zawodów, w szczególności  sędziów od niego starszych i bardziej 
doświadczonych.  
 
Do dyskusji włączył się prezes PZMWiNW Franciszek Haber, który odwołał się do 
podstawowych, fundamentalnych  zasad funkcjonowania w sporcie. Wyraził on jasno 
opinię, że postępowanie w duchu Fair Play oraz szacunek do innych powinny być 
priorytetem dla każdego, tym bardziej dla sędziego. W związku z tym, że Pan Jan 
Presz nie stosuje się do tych zasad, nie powinien on sędziować zawodów, bo to jest 
de facto obrazą dla całego gremium sędziów.  
 
Z opinią prezesa Franciszka Habera zgodził się wiceprezes Tomasz Wencel, który 
stwierdził, że pracę sędziego na zawodach może oceniać tylko jedna osoba – jego 
bezpośredni przełożony, czyli sędzia główny. Dodał, że tylko w ten sposób można 
budować autorytet sędziów wśród wszystkich uczestników zawodów, w tym przede 
wszystkim zawodników. 
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Kolejną osobą, która w toku dyskusji wypowiedziała się jednoznacznie za skreśleniem 
Pana Jana Presza z listy sędziów był członek Zarządu Wiesław Jeruć. 
 
Jako jedyny odmienne zdanie wyraził w dyskusji członek Zarządu Tomasz 
Naorniakowski. Według niego lepszym rozwiązaniem było by wykluczenie Jana Presza 
ze struktur sędziowskich na określony czas, dając tym samym (tu cytat) „możliwość   
rehabilitacji”.  
 
Na tym dyskusja się zakończyła. W związku z powyższym sekretarz generalny Paweł 
Szabelewski poprosił o wyrażenie swojej końcowej opinii i tym samym podjęcia 
decyzji przez Zarząd w jawnym głosowaniu. Przy jednym głosie sprzeciwu (pana 
Tomasza Naorniakowskiego) Zarząd postanowił wykreślić Pana Jana Presza z listy 
sędziów PZMWiNW. 
 
Ad. 8/ Na wniosek sekretarza generalnego Pawła Szabelewskiego Zarząd jednogłośnie 
postanowił wypłacić premię finansową w wysokości 5.000 zł Pani Barbarze Tomasini 
-  Uchwała nr 11/Z/2021. 
 
Spotkanie Zarządu zakończył prezes Franciszek Haber, dziękując wszystkim za 
przybycie oraz za czynną pracę na rzecz Związku. 
 
Na tym posiedzenie Zarządu zostało zakończone. 

 

 

Protokołowała      Obradom przewodniczył 

 

Anita Koźlicka           Franciszek Haber 

 


