Sprawozdanie merytoryczne
z działalności

Polskiego Związku Orientacji
Sportowej
za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Złotoryja, 23 kwietnia 2022 r.
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W roku 2021 ilość zarejestrowanych zawodników wynosiła 1996 osób, z czego nowo
zarejestrowanych zostało 478 osób.
W

dniach 3-5 grudnia przeprowadzono kurs kartograficzny i budowy tras. W szkoleniu

uczestniczyło 45 osób, z czego 38 uzyskało uprawnienia budowniczego tras oraz 45 osób kartografa
sportowego. W dniach 20-21 listopada odbyły się warsztaty poświęcone orientacji precyzyjnej
współorganizowane przez PZOS.
W stosunku do 2020 roku przybyło trenerów i instruktorów, kartografów. Liczba sędziów
utrzymała się na podobnym poziomie.Stabilna jest również ilość wykonywanych licencjonowanych map,
która w 2021 roku wyniosła 59.

II. Stan finansowy PZOS
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PFRON

Aktualna sytuacja finansowa Związku jest stabilna. Podlega corocznej ocenie Biegłego
Rewidenta.

Znaczący poziom w strukturze dochodów PZOS stanowią zwiększające się regularnie

dochody statutowe. W 2021 roku udało się pozyskać 4 sponsorów (CX80, Hitmark, Zazu Sports,
Forystek&Partnerzy. Zysk bilansowy w 2021 roku wyniósł 48.415,83 zł.

III. Działalność Zarządu PZOS
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. Zarząd PZOS funkcjonował w następującym składzie
osobowym:
Łukasz Charuba – prezes
Rafał Mianowski – wiceprezes
Barbara Nowak – skarbnik
Józef Kmieciński – sekretarz
Wojciech Dwojak– członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbywał regularne posiedzenia, co jest udokumentowane
protokołami przedstawianymi na stronie internetowej PZOS. Łącznie było to 17 protokołów.
W szczególności były to zagadnienia:
•

realizowanie polityki sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez prowadzenie szkolenia

w kadrach narodowych i udział w rywalizacji międzynarodowej z zespołami juniorów i seniorów,
•

powołanie komisji niezbędnych do działania związku,

•

aplikowanie oraz wspieranie realizacji europejskich i światowych imprez mistrzowskich

organizowanych w Polsce, planowanie i wspieranie realizacji Centralnego Terminarza Zawodów,
•

zarządzanie majątkiem, funduszami Związku, uchwalanie planu i sprawozdania finansowego,

•

aktualizacje regulaminów oraz przepisów sportowych,

•

działanie na rzecz rozwoju wszystkich dyscyplin orientacji sportowej,

•

współpraca z IOF i jej komisjami mająca na celu rozwój merytoryczny i organizacyjny oraz

promocję orientacji sportowej,
•

współpraca z różnymi organizacjami, w szczególności z Lasami Państwowymi i Siłami Zbrojnymi

oraz z Obroną Terytorialną Kraju, jak i Związkami Szkolnymi,
•

modyfikacja systemu kontroli zawodów rangi Mistrzostw Polski.
W 2021 roku odbyły się dwa Krajowe Zjazdy Delegatów PZOS. W ramach bieżącej komunikacji ze

środowiskiem na stronie PZOS zostało opublikowane 191 aktualności, z czego duża część dotyczyła
możliwości pozyskiwania dofinansowania dla klubów / stowarzyszeń.

IV. Zespół szkoleniowy 2021
●

kadra seniorów BnO - Dawid Stefański (Ludomir Parfianowicz)

●

kadra juniorów BnO - Agata Porzycz / Adam Gąsiorowski

●

kadra seniorów i juniorów RJnO - Jan Cegiełka

●

kadra orientacji precyzyjnej PreO - Teresa Bugaj

20.01.2021 r. Zarząd PZOS powołał komisję problemową ds. kadry seniorów w BnO. W marcu
2021 r. przyjęty został Plan strategiczny długookresowego rozwoju Kadry Narodowej Seniorów w BnO
2021-2026.
W dniach 25-28.11.2021 r. zorganizowane zostały wspólne konsultacje kadr w BnO, w których
udział wzięło ponad 80 osób.

V.

Uzyskane rezultaty medalowe (imprezy mistrzowskie)

Mistrzostwa Świata Juniorów w RJnO, 14.06.2021 r., Finlandia
- Bartosz Niebielski – 3. miejsce na dystansie średnim
Mistrzostwa Europy w RJnO, 8-10.10.2021 r., Portugalia
- Bartosz Niebielski – 1. miejsce na dystansie średnim, 2. miejsce na dystansie długim
- Aleksandra Szaturska, Matylda Leśniak, Julia Nyga – 3. miejsce w sztafecie

VI.

Załączniki – sprawozdania komisji / ciał

Prezes PZOS
Łukasz Charuba

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCIG ŁÓWNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PZOS
ZA ROK 2021
1. Główne Kolegium Sędziów w 2021 roku działało w składzie:
Stanisław Leśnicki
Andrzej Wysocki
Piotr Chmielecki

2. Główne Kolegium Sędziów po przeprowadzeniu weryfikacji sędziów uchwałą 1/2021 z dnia
19.03.2021 postanowiło przyznać nowe klasy sędziowskie (lista sędziów dołączona do uchwały).
Realizując w pełni tą uchwałę sędziom, którzy w określonym terminie złożyli wnioski
o podwyższenie klas sędziowskich decyzjami : 2/2021; 3/2021; 4/2021 przyznano 5 sędziom
klasę sędziego krajowego i 10 sędziom klasę sędziego okręgowego.
3. Na podstawie Regulaminów Sędziowskich GKS występował z wnioskami do Zarządu PZOS
o przyznanie wieloletnim sędziom z dużym doświadczeniem tytułu Sędziego Honorowego,
łącznie dla 21 sędziów.
4. W roku 2021 nie udało się przeprowadzić w naszym Związku żadnego kursu sędziowskiego.
5. Prace GKS oraz konsultacje podejmowanych decyzji odbywały się w roku 2021 za pomocą
elektronicznych i podczas spotkań na zawodach.

Przewodniczący GKS PZOS
Stanisław Leśnicki

Przewodniczący Rady Trenerskiej
Piotr Paszyński
Zarząd
Polskiego Związku Orientacji Sportowej

Sprawozdanie z działalności Rady Trenerskiej PZOS w roku 2021

W skład Rady Trenerskiej w roku 2021 wchodziły następujące osoby:
Agata Porzycz - trener kadry narodowej juniorów
Dawid Stefański - trener kadry narodowej seniorów
Piotr Paszyński - przewodniczący
Rada zajmowała się następującymi sprawami:
1. Opinia dotycząca planów szkoleniowych i założeń wynikowych kadry narodowej seniorów
2. Konsultacje dotyczące składu kadry narodowej seniorów
3. Opinia dotycząca zasad kwalifikacji do imprez głównych w sezonie 2021 oraz zasad kwalifikacji do
kadry seniorów 2022
4. Opinia dotycząca planów szkoleniowych i założeń wynikowych kadry narodowej juniorów
5. Konsultacje dotyczące składu kadry narodowej juniorów
6. Opinia dotycząca zasad kwalifikacji do imprez głównych w sezonie 2021 oraz zasad kwalifikacji do
kadry juniorów 2022
7. Opracowanie dokumentu "Harmonogramu działań i obowiązków w ramach kadr Polskiego Związku
Orientacji Sportowej na lata 2021-2023", który to zawierał terminy poszczególnych działań,
obowiązki członków kadry narodowej, trenerów oraz biura PZOS.
8. Opracowanie opinii dotyczącej odmowy udziału Piotra Parfianowicza w sztafetowym biegu
sprinterskim i zaistniałej sytuacji podczas EOC 2021.

Piotr Paszyński
Łódź, 20.04.2022

Sprawozdanie z działalności Rady
Zawodniczej w roku 2021
Rada zawodnicza na początku 2021 roku składała się z następujących 5 osób: Jan
Bednarski (przewodniczący), Michał Olejnik, Jan Byrczek, Hanna Wiśniewska. W marcu do
tego grona dołączył Stanisław Pachnik, zaś w październiku odeszła z niego Hanna
Wiśniewska.
Najważniejszymi działaniami podjętymi przez Radę Zawodniczą w minionym roku były
następujące.
1. Wypracowanie dokumentu Harmonogram działań i obowiązków w ramach kadr.
2. Wyrażenie opinii w związku z sytuacją związaną z zawodnikiem KNS Piotrem
Parfianowiczem.
3. Współorganizacja wspólnych konsultacji kadr narodowych w bno.
4. Stworzenie systemu wyliczania klas sportowych w bno.
5. Utworzenie elektronicznego kalendarza będącego zbiorem wszystkich wydarzeń
organizowanych przez PZOS.
6. Pomoc w przygotowaniu zasad kwalifikacji i dokumentów wymaganych przez AZS do
zgłoszenia udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w 2022 roku.
7. Wyrażanie opinii i formułowanie uwag w mniejszych kwestiach jak np. aplikacja
Fryderyka Pryjmy do reprezentantów zawodników w strukturach IOF, ankieta IOF
dotycząca przydziału miejsc dla zawodników w biegu klasycznym na WOC`u.
Z wyżej wymienionych, najważniejszym i jednocześnie najbardziej czasochłonnym
działaniem była współorganizacja konsultacji kadr narodowych w bno. Był to jeden z
głównych celów Rady Zawodniczej sformułowany jeszcze w 2020 roku, który udało się
zrealizować w listopadzie 2021 roku podczas konsultacji w Łodzi.

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REGULAMINOWEJ PZOS
Komisja Regulaminowa została powołana przez PZOS w dniu 26.10.2021 r.
w składzie:
Andrzej Krochmal – Przewodniczący
Bartłomiej Mazan – członek
Maria Pabich – członek
Osobą wyznaczoną do współpracy z komisją z ramienia PZOS został Józef Kmieciński.
W związku z natłokiem spraw związanych z organizacją zawodów Przewodniczący
Komisji Regulaminowej w dniu 27.12.2021 r. zaproponował członkom komisji zasady
współpracy oraz przesłał materiały tzn. „Przepisy BnO” oraz „Regulaminy sportowe” do
dalszego procedowania. Przesłane materiały zawierały m.in. propozycje środowisk do
ewentualnego uwzględnienia w nowych przepisach.
Mimo sformułowanych próśb o włączenie się do aktywniejszej pracy nie udało się
osiągnąć zamierzonych celów. Jedynie jeden z kolegów zgłosił ogólną uwagę oraz
skontaktował się telefoniczne, aby zorientować się w aktualnej sytuacji podjętych działań.
Niestety nie przyniosło to większych efektów i nie miało wpływu na proponowane zapisy
w regulaminach.
Po zebraniu wszelkich zgłoszonych do PZOS nowych propozycji (czasami
sprzecznych) zaproponowałem konkretne zapisy w regulaminach. Po ich przedstawieniu
odbyły się 2 spotkania z zarządem PZOS, nad którymi odbyła się merytoryczna dyskusja.
W jej wyniku uzgodniono ostateczne brzmienie tych zapisów, które zostały opublikowane
na początku kwietnia na stronie internetowej PZOS.
Trzeba przyznać, że w przyszłości należy nadal kontynuować pracę nad przepisami
i regulaminami, aby usunąć wszelkie wątpliwości dostosować do aktualnych trendów
w rozwoju tej dyscypliny włącznie z propozycjami płynącymi z zapisów IOF. Proponuję
zaprosić do współpracy z komisją osoby zainteresowane tą tematyką, które mogą
poświęcić trochę czasu na ich doskonalenie.
Przewodniczący Komisji Regulaminowej
Andrzej Krochmal

KOMISJA KALENDARZOWA I ORGANIZACJI ZAWODÓW

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
W LATACH 2020/2021

11 KWIETNIA 2022
Komisja Kalendarzowa i Organizacji Zawodów (KKiOZ) w obecnym składzie: Tomasz Tkaczuk
(przewodniczący), Kalikst Sobczyński (członek), Włodzimierz Dyzio (członek), została powołana w październiku
2020 roku. Pierwsze spotkanie Komisji odbyło się w Podlesicach w dniu 24 październiku, na którym ustalono tematy
organizacyjne, sposób funkcjonowania i główne zadania na 2021 rok. Ustalono, że spotkania Komisji będą
odbywały się głównie za pomocą komunikacji elektronicznej.

Prace KKiOZ w 2021 można podzielić na 2 etapy. W pierwszym półroczu Komisja spotykała się doraźnie
kilkanaście razy w sprawie tematów dotyczących Centralnego Terminarza Zawodów. W drugiej połowie roku,
spotkania nadal miały charakter doraźny ale tematyka dotyczyła głównie koncepcji organizacji konkursu na
najlepsze zawody BnO i konsultacji z Zarządem w tematach bieżących.

W pierwszym półroczu przejrzano terminy, organizatorów i kartografów zawodów zgłoszonych do CTZ
2021 i zaproponowano zmianę w kalendarzu polegająca na przeniesieniu jednych zawodów leśnych z wiosny
na jesień. Komisja zwróciła uwagę, że w kalendarzu na 2021 rok nastąpiła koncentracja zawodów rangi
mistrzowskiej w jednej części sezonu, a sam sezon będzie trwał zaledwie do połowy września. Ponadto terminy
zawodów rangi mistrzowskiej pokrywały się z zawodami rangi mistrzowskiej z kalendarza IOF.
Kolejne prace Komisji związane były z ogłoszeniem konkursu na organizację zawodów w Centralnym
Terminarzu Zawodów PZOS na rok 2022. Komisja ustaliła terminy zawodów mistrzowskich na rok 2022 i opracowała
następujące dokumenty: Specyfikację CTZ 2022, Formularz zgłoszeniowy CTZ 2022, Przykładowo wypełniony
formularz CTZ 2022, Umowę CTZ 2022. W kolejnym kroku spośród nadesłanych ofert na organizację zawodów
Komisja rekomendowała Zarządowi oferty, które Komisja uznała za najlepsze pod kątem doboru terenu a także
osób funkcyjnych. Ponieważ konkurs nie został rozstrzygnięty w całości w pierwszym terminie dalsze prace Komisji
koncentrowały się na wyłonieniu organizatorów wszystkich zawodów mistrzowskich zgłoszonych do CTZ2022 co
w rezultacie w przypadku BnO udało się w kwietniu 2021.

W drugim półroczu Komisja uzupełniła CTZ 2022 wraz z wpływającymi ofertami organizacji zawodów poza
mistrzowskich. Terminy i organizatorzy zawodów mistrzowskich w RJnO i OS zostały ustalone we współpracy z
odpowiadającymi tym dyscyplinom komisjami.
Jesienią, komisja opracowywała koncepcję zorganizowania w roku 2022 konkursu na najlepsze zawody
mistrzowskie BnO i podstawowe zasady tworzenia harmonogramu CTZ. Komisja zorganizowała także badanie w
formie ankiety na temat najistotniejszych elementów organizacji zawodów BnO. Na ankietę odpowiedziało blisko
200 osób ze środowiska orientacji sportowej a jej wyniki i analiza zostały opublikowane na profilu fb - Orientacja
Sportowa.

Ponadto, w trakcie 2021 komisja KKiOZ:
a) wnioskowała do Zarządu o powoływanie kontrolerów na wszystkie imprezy mistrzowskie
b) rekomendowała systemowe podejście do powoływania kontrolerów
c) rekomendowała systemowe podejście do powoływania członków komisji odwoławczej
d) opracowała listę 50 osób ze środowiska orientacji sportowej, w podziale na województwa, które Komisja
rekomendowała jako potencjalnych kontrolerów lub członków komisji odwoławczych
e) zweryfikowała zawartość zakładek na stronie PZOS w zakresie dotyczącym prac komisji KKiOZ
f)

współpracowała z członkami Zarządu w sprawach różnych

W imieniu Komisji dziękujemy za zaufanie i współpracę Zarządowi PZOS w roku 2021. Szczególne podziękowania
składamy dla członka Zarządu - Wojciecha Dwojaka, który na co dzień wspiera prace komisji KKiOZ.

Tomasz Tkaczuk
Kalikst Sobczyński
Włodzimierz Dyzio

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMICJI NARCIARSKIEGO BIEGU
NA ORIENTACJĘ W ROKU 2021
Komisja Narciarskiego Biegu na Orientację w roku 2021 pracowała nad:
1. Opracowała regulamin Narciarskiego Biegu na Orientację na rok 2021
i 2022.
2. Opracowała przepisy Narciarskiego Biegu na Orientację na rok 2021
i 2022.
3. Współpracowała z trenerem kadry Narciarskiego Biegu na Orientację
p. Tomaszem Polewką .
4. Pracowała nad terminarzem zawodów w narciarskim biegu na orientację
w roku 2022.

Maria Marszałek

Komisja Orientacji Precyzyjnej
działała w okresie sprawozdawczym w następującym składzie:
Teresa Bugaj - Przewodnicząca Komisji
Agata Ludwiczak
Jacek Wieszaczewski
Krzysztof Lechniak
Jan Zdanowicz
Artur Śliwiński
Bartłomiej Mazan
Spotkania Komisji Orientacji Precyzyjnej odbywały się zdalnie.
W trakcie spotkań poruszane były tematy regulaminu oraz przepisów orientacji
precyzyjnej.
W trakcie spotkań powstał projekt nowych przepisów orientacji precyzyjnej PZOS.
Poprzednie obowiązywały już dość długo i wymagały aktualizacji. Główne zmiany to:
 dostosowanie do aktualnych (opublikowanych pod koniec 2021) przepisów IOF,
 wprowadzenie zasad prowadzenia rankingu PZOS w orientacji precyzyjnej oraz
nadawania klas sportowych zawodnikom startującym w tej konkurencji,
 poprawki, uzupełnienia, uściślenia w miejscach, które tego wymagały.

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rowerowej Jazdy na Orientację w 2021 roku
Skład Komisji został wybrany wkrótce po jesiennych wyborach w PZOS w 2020 roku; na skutek jednak zmian
w strukturze Komisji (kwestia wyboru przewodniczącego), nawiasem mówiąc – wynikającej z powolnego
dojrzewania Zarządu PZOS do uwzględnienia tychże zmian – realne prace Komisja rozpoczęła z pewnym
opóźnieniem. Jeszcze dłużej należało czekać na zatwierdzenie Regulaminów Sportowych oraz Przepisów; w tych
przypadkach Komisja doczekała się pisemnej akceptacji Zarządu dopiero w kwietniu 2021 roku – czyli
w przededniu pierwszych zawodów CTZ w sezonie.
Szczęśliwie (?), nie było to w niczym zaskakujące dla środowiska rowerowego, więc w momencie oficjalnego
opublikowania przez PZOS stosownych przepisów, Komisja miała przygotowany kalendarz startów na poziomie
CTZ oraz RTZ, kalendarz imprez zaliczanych do rankingu RJnO (o samym rankingu kilka słów poniżej), jak również
przygotowany przez trenerów Kadr Narodowych system przygotowań do najważniejszych imprez sezonu – który
to system umiejętnie godził starty kadrowiczów w zawodach najwyższej rangi w Polsce w imprezami
mistrzowskimi na świecie.
To, jak wypadli nasi kadrowicze w rywalizacji międzynarodowej, oczywiście nie jest bezpośrednią zasługą Komisji,
ale wypadkową kilku czynników – pracy samych zawodników, korzystnego układu roczników w kategoriach
juniorskich, szkolenia i planowania taktyczno-technicznego trenerów Kadry Narodowej… Niemniej, współpraca na
poziomie: Kadra Narodowa – Komisja przebiegała w tym sezonie bez najmniejszych zgrzytów i było oczywistym
dla każdego, że pracujemy, mając na uwadze wspólne interesy. Temu służyło planowania kalendarza, rozgrywanie
poszczególnych dystansów na imprezach mistrzowskich w Polsce, jak również drobne korekty, dokonywane przed
imprezami. Mam tu na myśli przeprowadzenie MP w Kuźni Raciborskiej na dystansie średnim ze startu masowego.
Taka formuła zawodów, obecnych w programie imprez mistrzowskich na świecie oraz Pucharze Świata, rzadko
rozgrywana jest w Polsce – zwłaszcza w mocnej stawce zawodniczej. Trzeba tu też dodać, że z drobnymi
wyjątkami (czy też, ściśle rzecz biorąc, pojedynczym wyjątkiem) – owa zmiana oraz inne, drobne korekty
regulaminowe, były przez środowisko przyjmowane ze zrozumieniem.
Efekty były zresztą widoczne; brąz Bartosza Niebielskiego na Mistrzostwach Świata, złoto i srebro tegoż
zawodnika na Mistrzostwach Europy, brąz sztafety juniorek na ME (w niezbyt mocnej stawce, ale to już nie wina
naszych zawodniczek…) – to rezultaty, których polska orientacja (nie tylko rowerowa) nie notowała od wielu lat.
To jednak efekty konsekwentnej pracy środowiska, mimo, oględnie rzecz ujmując, umiarkowanie entuzjastycznej
pomocy związkowej centrali. To są wyniki z imprez światowych – ale i na krajowym podwórku można mówić
o powolnym, acz systematycznym podnoszeniu się poziomu tej konkurencji.
Najprościej w tego typu zestawieniach operować liczbami; w rywalizacji Klubowych Mistrzostw Polski w 2021
roku sklasyfikowano 20 klubów – wobec 17 w 2020 i 16 w 2019. A i tak mówmy o latach (2019-2020), kiedy dzięki
konsekwentnej pracy organizacyjnej i realnemu kontrolowaniu przepisów (po ich wcześniejszej aktualizacji),
można było wyciągać RJnO z głębszego dołka, jeśli chodzi o liczbę zawodników i poziom organizacyjny większości
zawodów. Wracając do statystyk; liczba notowanych w rankingu zawodników: 2019 – 145; 2020 – 131 (z uwagi na
pandemię, do rankingu zaliczono tylko wyniki z dwóch imprez krajowych i jednego cyklu regionalnego – 1/3
startów w stosunku do 2019); 2021 – 196 (powrót do większej liczby imprez rankingowych). Trend wzrostowy jest
widoczny – co zresztą dotyczy, na szczęście, także kategorii najmłodszych (dzieci i juniorzy).
Na marginesie rozważań i rankingu – zaskakująca była niemoc, okazywana przez PZOS wobec problemu,
związanego z aktualizacją tej klasyfikacji na stronie Związku. Problem pojawił się w czerwcu i aż do grudnia
włącznie nie udało się go rozwiązać, co każe upatrywać dwóch przyczyn; albo spiętrzyły się niespotykane
wcześniej problemy techniczne (choć to przecież to samo środowisko i ci sami sędziowie, wysyłający pliki
z wynikami) – albo szczególne traktowanie RJnO w samym Związku. Ku wyborowi tej drugiej możliwości skłania
fakt, że w roku 2021 zdecydowano o bezprecedensowym ruchu, polegającym na nałożeniu (wbrew wcześniejszym

ustaleniom) dwóch imprez mistrzowskich kalendarza CTZ na jeden weekend. Mistrzostwa Polski i KMP w RJnO
zostały „przykryte” przez KMP w BnO – albowiem organizatorzy tych ostatnich mieli ochotę wysłać swoją
młodzież na drugorzędne, nie ujęte w kalendarzu IOF, zawody międzynarodowe. Oczywiście – chwalić się
zdobytymi na takich zawodach medalami jest bardzo przyjemnie; nie należy też wątpić, że dla tych młodych
zawodników była to świetna, sportowa, przygoda. Niemniej, tego rodzaju działanie zostało w środowisku
rowerowym odpowiednio przyjęte – i zostanie zapamiętane na dłużej.
Reasumując – prace w Komisji RJnO, czyli konkurencji sportowej, w której polska orientacja święciła jedyne,
medalowe, zdobycze, w 2021 roku przebiegała sprawnie i z poczuciem odpowiedzialności za wspólny cel – jakim
jest rozwój tej konkurencji i całej dyscypliny orientacji sportowej. Byliśmy wspomagani (kolejny już rok) przez
firmę CX80; ramowy plan tej współpracy przygotowaliśmy też na rok 2022. Te plany, podobnie, jak przygotowany
również kalendarz imprez CTZ (uwzględniający, oczywiście, założenia szkoleniowe Kadry Narodowej RJnO) oraz
Regulaminy Sportowe na sezon 2022 są podsumowaniem pracy Komisji na rok 2021.

Za Komisję Rowerowej jazdy na Orientację
Igor Błachut – Przewodniczący Komisji

Warszawa, 11.01.2022

SPRAWOZDANIE
KOMISJA KARTOGRAFICZNA
I BUDOWY TRAS
ZA ROK 2021

Komisja Kartograficzna i Budowy Tras PZOS w obecnym składzie działa od września 2020 roku. Jej
celem jest wspieranie rozwoju kartografii sportowej w Polsce i nadzór nad mapami do Orientacji
Sportowej wykonywanymi w Polsce. W skład Komisji wchodzą:
 Jacek Morawski – przewodniczący
 Bartosz Pawlak
 Piotr Pietroo
Głównym celem Komisji Kartograficznej i Budowy Tras na 2021 była organizacja Kursu
kartograficznego i budowy tras. Kurs odbył się w dniach 3-5.12.2021 w Żelazku i wzięło w nim udział
50 uczestników z całej Polski. Tematyka kursu obejmowała przede wszystkim zagadnienia dotyczące
tworzenia map do orientacji sportowej oraz budowy tras, podzielone na bloki tematyczne,
przeznaczone dla osób początkujących oraz zaawansowanych i średniozaawansowanych. Zajęcia
miały formę teoretyczną (wykłady), jak i praktyczną (praca w terenie i przy komputerze). Wynikiem
przeprowadzonego szkolenia były przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie wykonywania map
do OS oraz budowy tras zainteresowanym uczestnikom, co w przyszłości powinno przełożyd się na
liczbę tworzonych w Polsce map do OS oraz poprawę jakości wykonywanych map, jak i budowanych
tras. Uprawnienia kartografa sportowego uzyskało 45 uczestników, a uprawnienia budowniczego tras
uzyskało 38 uczestników kursu.

Przewodniczący
Komisji Kartograficznej i Budowy Tras
Jacek Morawski

Komisja Kartograficzna PZOS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI WYCHOWANIA I DYSCYPLINY W 2021 r.
Skład komisji:
Przewodnicząca: Alicja Hornik
Członkowie: Alicja Ewiak-Paszyńska, Fryderyk Pryjma
W 202 r.1 do Komisji Wychowania i Dyscypliny wpłynęły 3 wnioski o rozpatrzenie lub wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego. Dwa wnioski przekazane były zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym,
tzn. sprawy rozpatrywano na wniosek Zarządu PZOS.
Podjęte decyzje i działania:
1. W 2021 roku podjęto jedną decyzję o ukaraniu zawodnika UNTS Warszawa Piotra Parfianowicza,
członka Kadry Narodowej Seniorów karą zawieszenia w prawach członka kadry narodowej,
z wykluczeniem uczestnictwa w zawodach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy oraz Pucharze Świata w wymiarze 6 miesięcy. Informację dotyczącą
postępowania dyscyplinarnego zgodnie z zaleceniem KWiD została upubliczniona na stronie
PZOS. Po odwołaniu zawodnika od decyzji KWiD sprawa rozpatrywana była przez Zarząd PZOS,
jako organu II Instancji.
2. Na ogłoszenie decyzji oczekuje sprawa zawodnika UMKS Kometa Gliwice Michała Towarka.
3. Do Komisji Wychowania i Dyscypliny trenera UKS Orientuś Łódź wpłynęła skarga
na zawodników w związku z niezachowaniem przepisów PZOS na zawodach I Rundy KMP.
Ponieważ skarga nie wpłynęła z zachowaniem administracyjnej drogi zgodnie z Regulaminem
Dyscyplinarnym PZOS, postanowiono odstąpić od karania zawodników. Opracowano informator
w postaci prezentacji jaki został umieszczony na stronie PZOS, w którym zawarto niektóre
przepisy sportowe i dyscyplinarne. Intencją opracowania było zachęcenie zawodników i trenerów
do przeanalizowania zasad i norm obowiązujących zawodników, trenerów, sędziów i działaczy,
członków PZOS, by wykluczyć w przyszłości naganne zachowania.
4. Członkowie KWiD brali udział w pracach roboczych nad zmianami w regulaminach i przepisach
obowiązujących w PZOS zgłaszając swoje uwagi i propozycje.
5. Przewodnicząca KWiD uczestniczyła w szkoleniu antykorupcyjnym organizowanym przez
Departament Nadzoru Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którego celem było
podniesienie świadomości kadr polskich związków sportowych problematyki korupcji w sporcie.
Na szkoleniu wskazano, że zgodnie z dokumentem strategicznym pn. „Kodeks Dobrego
zarządzania dla Polskich Związków Sportowych” wskazano na konieczność powołania w każdym
polskim związku sportowym koordynatorów ds. walki z dopingiem oraz korupcją w sporcie
(w tym ustawianiem zawodów sportowych).

