
PROGRAM WYBORCZY
kandydata na prezesa Polskiego Związku Badmintona

w kadencji 2016 – 2020

MARIANA HENRYKA STELTERA

A. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA STRATEGIĘ BUDOWY PROGRAMU DZIAŁANIA 
ZWIĄZKU NA LATA 2016 (od 10.12.2016) – 2020 (do KZD)

1. Czynniki zewnętrzne zagraniczne (najważniejsze)

1.1. BWF
a) Igrzyska Olimpijskie – lipiec / sierpień 2020 r., Tokio
b) kwalifikacje do IO – 1 maja 2019 – 30 kwietnia 2020

1.2. BE
a) Mistrzostwa Europy (indywidualne) – 2018 – 2020 
b) Mistrzostwa Europy Drużyn Mieszanych – 15-19 luty 2017
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2. Czynniki zewnętrzne krajowe (najważniejsze)

2.1. system finansowania sportu przez MS iT w latach 2017 – 2020,

2.2. żądanie Ministra Sportu i Turystyki o obowiązku przejrzystości działania polskich związków 
sportowych

2.3. systemy sponsoringu podmiotów krajowych publicznych i prywatnych oraz podmiotów 
zagranicznych

2.4. zmiany prawa mające wpływ na funkcjonowanie stowarzyszeń (i innych podmiotów 
sportowych  

3. czynniki wewnętrzne związkowe (najważniejsze)

3.1. zadłużenie wobec ZUS

3.2. brak wieloletniego system szkolenia zawodników: dzieci > młodzież > dorośli > 
reprezentanci Polski

3.3. system kształcenia i dokształcania szkoleniowców
a) ścieżka szkoleniowców klubowych
b) ścieżka szkoleniowców kadr narodowych

3.4. system współzawodnictwa

3.5. system obsługi: sędziowie, organizatorzy, wolontariusze

3.6. nieprzejrzystość i niejawność działania organów Związku (i innych podmiotów działających 
w imieniu i na rzecz Związku)
a) brak pełnej, jawnej, informacji publicznej - ogólnodostępnej
b) brak pełnej, jawnej, informacji o funkcjonowaniu Związku - do wiadomości członków 
zwyczajnych i aktualnych delegatów , w tym:
     - uchwał wszystkich organów i podmiotów działających w i na rzecz Związku
     - niejawność wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnianych w drodze umów cywilno-
        prawnych i innych
- działalność podmiotów zależnych i/lub będących własnością Związku, w tym: fundacja.

3.7. rozwiązania formalno-prawne zawarte w statucie, sprzyjające: niejawności, niekompetencji,
a nawet naruszania prawa przez zarząd i/lub prezesa

3.8. brak prognoz rozwojowych (wielowariantowych) – w statucie określane jako "głównie 
kierunki działania"; prognozy rozwojowe, przygotowywane przez zarząd i zatwierdzane przez 
KZD stanowią bazę do tworzenia programów, w tym: programów wyborczych

3.8. brak powiązania żródła powstawania kosztów z przychodzami z tego źródła w finansach 
Związku

3.9. proceder zmian barw klubowych przez rozwojowych zawodników noszący znamiona 
kradzieży zawodników

3.10. 40-lecie Polskiego Związku Badmintona – 2017
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PROGRAM DZIAŁANIA
POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA

NA LATA 2016 (od 10.12.2016) – 2020 (do KZD)

SFERA
programu

Lp
NAJWAŻNIESZE CELE DZIAŁANIA

Cel i termin
wykonania

Omówienie

Organizacja i 
funkcjonowanie 
Związku

1 Całkowita likwidacja 
zadłużenia publiczno –
prawnego wobec ZUS 
- do 31.12.2018

1. Zadłużenie wobec ZUS:
a) uniemożliwia korzystanie z programów zawierających warunek "nie 
zalegania z zobowiązaniami publiczno-prawnymi", np.: MS i T, europejskich i 
innych,
b) powoduje zagrożenie przejmowania uzyskiwanych przychodów przez 
komornika
c) powoduje że Związek ma ograniczony przyrost przychodów własnych, w 
tym z działalności gospodarczej
d) powoduje wyprowadzanie przychodów do innych podmiotów

2. Restrukturyzacja PZBad-u jest możliwe w oparciu o:
a) statut PZBad – &65 i &66
b) ustawa o sporcie – rozdział 3
c) ustawa o stowarzyszeniach – art. 22 ust.1

3. Metoda – płynne przekazywanie kompetencji starego Związku do nowego 
regionalnego/kajowego związku stowarzyszeń/klubów badmintonowych

4. Doradztwo specjalistów Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

5. W krytycznej sytuacji powrót do stanu wyjściowego

6. CELE ETAPOWE (szkic)
a) przegotowanie planu restrukturyzacji wielowariantowy, w tym:
- organy publiczne są chętne i pomagają,
- organy publiczne nie są chętne do współpracy,
b) uzgodnienia planu restrukturyzacji z MS i T oraz BE
c) utworzenie nowego podmiotu, który przyszłościowo zastąpi dotychczasowy 
PZBad
d) przekazanie kompetencji ze starego do nowego podmiotu – stopniowo, 
warunkowo, wg planu
e) ostateczna formalno-prawna likwidacja starego związku (alternatywnie – 
przywrócenie stanu wyjściowego; w tym przypadku pozostaje dług i powrót do
ewentualności egzekucji komorniczych i sądowej likwidacji Związku).

7. NAGRODA – w przypadku wykonania zadania oczekuję powierzenia funkcji
prezesa w nowym "Polskim Związku Badmintona"

8. KARA – w przypadku nie wykonania zadania:
a) na KZD w 2018 roku składam rezygnację ze stanowiska prezesa
b) gdybym "zapomniał" o swoim publicznym zobowiązaniu, oczekuję, że KZD 
w 2018 r. odwoła mnie ze stanowiska prezesa

2 Zlikwidowanie 
nieprzejrzystości w 
działalności Związku
- do 30.06.2017
- i później: na bieżąco

1. Wszystkie dokumenty związane z korzystaniem w części lub w całości ze 
środków publicznych będą publikowane na stronie internetowej Związku

2. Wszystkie wynagrodzenia otrzymywane z i w związku z pracą / 
świadczeniem innych czynności /usług w / dla Związku będą przekazywane 
do wiedzy członków Związku (nie dotyczy środków publicznych)

3. Dokonywanie oceny przez suwerena, mające na celu wyszukiwanie 
możliwości uzyskiwania lepszych relacji koszt – przychód konkretnych 
czynności/prac

4. Informacja dla potencjalnych kandydatów do pracy, o jej warunkach 
finansowych
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SFERA
programu

Lp
NAJWAŻNIESZE CELE DZIAŁANIA

Cel i termin
wykonania

Omówienie

3 Przywrócenie 
kompetencji 
suwerenowi (jego 
przedstawicielom)
- 10.12.2016

Zmiany w statucie:
1. KZD może decydować we wszystkich sprawach
2. KZD powołuje i odwołuje Komisję Arbitrażowo-Dyscyplinarną
3. &67: ... zmiany statutu obowiązują od dnia uchwalenia.
4. KZD może uchylać (zmieniać) uchwały zarządu, komisji rewizyjnej i 
wszystkich innych organów (podmiotów) działających w, lub z upoważnienia, 
Związku 
5. Dane osobowe delegatów i członków delegujących ich są publikowane 
sukcesywnie w miarę wpływy zgłoszeń, nie później niż 3 dni od daty wpływy 
zgłoszenia do Związku

4 Likwidowanie 
dwuwładzy 
(częściowej 
konkurencji) biuro - 
zarząd 
- 10.12.2016
-  i później: na bieżąco

1. Członkowie zarządu stając przed barierą "urzędniczą" biura, dochodzą do 
przekonania, że są tylko maszynką do głosowania.

2. Ustawa o stowarzyszeniach dopuszcza zatrudnianie członków zarządu

3. Zmana w statucie:
1) Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonaną pracę 
(z wyłączeniem udziału w posiedzeniach zarządu)

4. Uzawodowienia zarządu w czynnościach, którymi mogą zajmować się 
członkowie tego organu

5. CELE ETAPOWE (szkic)
a) Aktywizowanie członków zarządu do wykonywania faktycznej pracy dla 
Związku
b) Analiza systemu
c) Dokonywanie zmian organizacyjno - administracyjnych

5 Likwidowanie 
korporacyjnych 
(wyalienowanych) 
rozwiązań 
organizacyjnych  
organów / podmiotów 
działających w 
Związku
- 30.06.2017
-  i później: na bieżąco

1. W ramach struktur Związku funkcjonuje co najmniej jeden podmiot o 
strukturach korporacyjnej:
a) praktycznie uniezależniający się od organów statutowych,
b) dyktujący warunki organizacyjne i finansowe innym uczestnikom "rynku 
badmintonowego"
c) ograniczający innym osobom dostęp do swojej sfery działania

2. CELE ETAPOWE (szkic)
a) Analiza systemowa
b) Podjęcie uchwał przez zarząd ( inne organy) likwidujących "korporacje"
c) Wykonanie uchwał

6 Powiązania żródła 
powstawania kosztów 
z przychodzami z tego 
źródła w finansach 
Związku
- 10.12.2016
- i później: na bieżąco

1. Możliwość śledzenia i korygowania relacji koszt – przychód w różnych 
źródłach powstawania kosztu

2. Koszt "wstępu do i bycia w charakterze członka PZBad" jest 
nieporównywalnie niski w porównaniu z przychodem uzyskiwanym z faktu 
wstępowania i wynikającą z tego stawką składki członkowskiej. 

3. Obniżenie rocznej składki członkowskiej do poziomu np. 50-100 zł

7 Likwidacja procederu 
zmian, przez 
rozwojowych 
zawodników, barw 
klubowych noszące 
znamiona kradzieży 
zawodników
- 31.01.2017

1. Bogatsze kluby przejmują uzdolnionych młodych zawodników z małych 
klubów bez obowiązku płacenia rekompensaty za wyszkolenie. 

2. Interesy klubu, z których odchodzi zawodnik rozwojowy będą 
zabezpieczone:
a) w informację, jak zabezpieczyć się prawnie przed bezpłatnymi przejęciami 
zawodników,
b) regulaminem, ustalającym zasady i minimalne opłaty za zmiany barw 
klubowych przez zawodników rozwojowych
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SFERA
programu

Lp
NAJWAŻNIESZE CELE DZIAŁANIA

Cel i termin
wykonania

Omówienie

Wyniki sportowe
we 
współzawodnic- 
twie między- 
narodowym

1 Zdobycie medalu w 
Igrzyskach 
Olimpijskich
- 2024

1. aktualne wyniki sportowe:
a) nieskuteczne szkolenie centralne – brak następców dotychczasowych, 
kończących międzynarodowe kariery sportowe "gwiazd",
b) nieskuteczne szkolenie dzieci i młodzieży, objawiające się kiepskimi 
wynikami w ME D15, D17 i D19.

2. Wyszkolenie zawodników, którzy wystartują w Igrzyskach Olimpijskich w 
2020 r. jest możliwe:
a) w grach pojedynczych, w których jest najłatwiejsza kwalifikacja
b) w grach kobiet, w których jest mniejsza konkurencja

3. W cyklu 2-ch Olimpiad, czyli 8-miu lat jest możliwym wyszkolenie 
zawodników, spośród których możliwe będzie sięgnięcie po medal Igrzysk 
Olimpijskich.

4. Doskonalenie systemu szkolenia dzieci i młodzieży będzie skutkować 
lepszymi rezultatami w ME D15 – D 17 – D 19
a) szkoły sportowe – analiza > wnioski > zmiany w szkoleniu
b) szkolenie kadr narodowych – analiza > wnioski > zmiany w szkoleniu
c) szkolenie klubowe – analiza > wnioski > propozycje zmian w szkoleniu

5. Doskonalenie systemu kształcenia i doskonalenia szkoleniowców
1) ścieżka kształcenia i dokształcania:
a) dla kandydatów na trenerów kadr narodowych
b) trenerów kadr narodowych
2) ścieżka kształcenia i dokształcania trenerów klubowych (nie 
zainteresowanych pracą z kadrami narodowymi)
3) ujednolicenie systemu klas i kategorii instruktorskich i trenerskich, w tym: 
połączenie i ułożenie hierarchiczne tytułów szkoleniowców zdobywanych w 
różnych systemach stopniowania tytułów.
4) system licencji PZBad dla szkoleniowców.

5. Trenerzy kadr narodowych
a) Trenerami kadr narodowych Związku będą przede wszystkim Polacy.
b) Obcokrajowcy będą generalnie trenerami współpracującymi (doradcami / 
konsultantami).

6. System współzawodnictwa
Doskonalenie systemu współzawodnictwa: analiza > wnioski > zmiany w 
systemie

7. System obsługi: sędziowie, organizatorzy, wolontariusze
Doskonalenie systemu obsługi: analiza > wnioski > zmiany w systemie

8. Dyrektor sportowy
Stanowisko podporządkowane zarządowi.
Przedstawia zarządowi analizy i wnioski tyczące systemu organizacji 
szkolenia.
Odpowiedzialny jest za system organizacji szkolenia (trenowania i 
współzawodnictwa oraz kształcenie i dokształcanie szkoleniowców).

Pozostałe sfery 
działalności 
Związku

1 Stosownie do 
wymagań statutu
- na bieżąco

1. prognozy rozwojowe – cel: budowa systemu samodoskonalącej się 
organizacji np. z własną znaczącą działalnością gospodarczą – sieć krajowa

2. programy celowe

3. plany celowe

4. ocenianie, wnioskowanie, korygowanie w/w poz. 1-3
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Podsumowanie:

Delegaci stoją przed wyjątkowo trudnym wyborem, gdyż nie mieli czasu wcześniej:
- zapoznać się z poglądami kandydatów,
- zadawać pytania kandydatom, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu programów, które z 
natury rzeczy są przedstawiane w formie uproszczonej.

Do czasu zakończenia startów głównych w poszczególnych kategoriach wiekowych trenerzy 
kadr mogą spokojnie pracować, koncentrując się na celach głównych sezonu 2016/2017.

Są w świecie sportu narodowe związki sportowe, które działają jak przedsiębiorstwa sieciowe, o
zasięgu krajowym. 
Moja wizja kierunku rozwoju organizacyjnego polskiego badmintona zmierza w tym kierunku.
Wówczas:
- pieniądze MS i T będą tylko jednym ze źródeł przychodów,
- znacznie większa grupa z nas: organizatorów, szkoleniowców i inne osoby, będą mogli "żyć" z 
badmintona.

Aby dojść do tego celu, potrzebna będzie wieloletnia praca organizacyjna – nas wszystkich, 
ludzi badmintona – w oparciu o zatwierdzone przez KZD prognozy rozwojowe i wynikające z 
nich programy.

Szanowni Państwo!

Dziś zdecydujecie, w którym kierunku pójdziemy, jako społeczność badmintonowa.
Dziś zdecydujecie, czy będziemy nadal "niewolnikami" jednego źródła finansowania, jakim jest 
MS i T.

Dziś zdecydujecie, czy będziemy czekać na likwidatora Związku wyznaczonego przez sąd, czy 
też to MY przeprowadzimy reorganizację Polskiego Badmintona, uciekając od zagrożeń 
likwidacyjnych.

Dziś zdecydujecie, czy podejmiemy szybką i skuteczną próbę pozbycia się problemu 
finansowego przez reorganizację naszego Związku.
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