
 
 

 
Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY W ROKU 2018 

 
I.  Wstęp:  
 
Polski Związek Rugby (dalej „PZR”) jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000065115.   
 
Zarząd PZR zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
przygotował sprawozdanie z działalności Zarządu PZR za rok 2018.  

 
Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w biurze PZR.  
 
II.  Struktura organizacyjna:  
 
Aktualny Zarząd PZR został wybrany podczas Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego 
Zgromadzenia Delegatów PZR w dniu 29 listopada 2015 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd 
działał w następującym składzie:   
 

1) Dariusz Olszewski – Prezes Zarządu (od dnia 16 października 2016 r. – powołany 
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR);  

2) Bartosz Chudzik – Wiceprezes Zarządu  
3) Andrzej Kuć – Wiceprezes Zarządu;  
4) Robert Pietrzak – Wiceprezes Zarządu;  
5) Anna Grabska – Członek Zarządu;  
6) Wojciech Kołodziej – Członek Zarządu;  
7) Piotr Płoszaj – Członek Zarządu;  
8) Bartosz Ryś – Członek Zarządu;  
9) Jacek Zalejarz – Członek Zarządu  

Krzysztof Liedel – Członek Zarządu (zrezygnował mandatu członka Zarządu PZR);  
Grzegorz Kacała – Członek Zarządu (mandat członka Zarządu wygasł zgodnie z decyzją 
Ministerstwa Sportu i Turystyki);  
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III. Praca Zarządu:  
 
Zarząd PZR w okresie sprawozdawczym odbył 8 posiedzeń, które odbyły się w Warszawie, 
Łodzi, Lublinie i Zgorzałem. Podczas posiedzeń Zarząd podjął ponad 32 uchwały.  
 
Dodatkowo, w miarę zaistniałych potrzeb, Zarząd PZR przeprowadzał głosowania w formie 
elektronicznej, umożliwiające podejmowanie decyzji w sprawach pilnych i niecierpiących 
zwłoki.  
 
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu reprezentowali PZR na zewnątrz, w tym 
przede wszystkim podczas imprez krajowych (m.in. rozgrywek Ekstraligi, rozgrywek rugby 
siedmioosobowego, rozgrywek kobiet, rozgrywek dzieci i młodzieży). Członkowie Zarządu 
obecni byli również podczas turniejów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych 
oraz na turniejach międzynarodowych (GPS). Zarząd PZR odpowiedzialny był również za 
reprezentowanie PZR przed instytucjami krajowymi (MSiT, PKOl), jak i zagranicznymi (Rugby 
Europe, World Rugby).  
 
W trakcie okresu sprawozdawczego doszło do jednej istotnej zmiany w strukturze Zarządu, 
polegającej na rezygnacji z funkcji członka Zarządu przez Krzysztofa Liedla oraz wygaśnięcia, 
decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki mandatu członka Zarządu Grzegorza Kacały. 
Wygaśnięcie mandatów zatwierdzono podczas Sprawozdawczo- finansowego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZR w dniu 9 grudnia 2018 r.  
 
Zarząd nie postanowił skorzystać z przysługującego mu prawa do uzupełnienia Zarządu o 
nowych członków. 
 
IV.  Najważniejsze dokumenty i decyzje podjęte w okresie sprawozdawczym:  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd PZR przyjął między innymi następujące dokumenty:  
 

− Zmiana systemu rozgrywek ligowych Ekstraligi Rugby XV;  

− Przyjęcie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych; 

− Regulaminy rozgrywek: Ekstraligi, II ligi, Super 7.  
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd PZR podjął bardzo istotne decyzję z punktu 
widzenia sportowo- szkoleniowego, w postaci powołania trenerów kadry seniorów rugby XV, 
rugby 7 oraz kadry U20 (wszystkie kadry męskie); 
 
V.  Przewidywane działania PZR:  
 
PZR w dalszym ciągu zakłada realizację strategii polegającej na popularyzacji dyscypliny rugby, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży (przykładowo poprzez rozwój programu „RugbyTag”) 
oraz organizację wydarzeń międzynarodowych (kolejnych edycji GPS).  
 
Zarząd PZR zamierza również zintensyfikować działania polegające na poszukiwaniu i 
pozyskiwaniu podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym działalności PZR, co 
umożliwi dalszy rozwój dyscypliny w Polsce.  
 
 



VI.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa PZR:  
 
Rok obrotowy zamknął się zyskiem w wysokości 40 948,17 zł. PZR nie posiada żadnych 
przeterminowanych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.  
 
Zarząd PZR przewiduje, że sytuacja finansowa PZR może ulec poprawie w kolejnym roku 
obrotowym, w którym dojdzie do intensyfikacji działań polegających na pozyskaniu 
dodatkowych środków finansowych, jak i zmianie formy organizacji zawodów sportowych.  
 

 
- w imieniu Zarządu PZR –  

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Dariusz Olszewski  

Prezes Zarządu  


