
PRoToKót

z posiedzeńia zarŻądu w dniu 29.04.2015w wa.sz.wie

obecni i

1.Kazimierz Kowalczyk - Prezes PzŁs

2.Roman Derks - WicepreŻes toru dlugieto

3.Marek Kostecki -wiceprezes toru krótkiego

osobv 
'aDrosŻone 

:

4. lzabella osik 8łówna księtowa

5'EWa Białkowska -szef wyszkolen ia

6.Grze8orŻ Kałowski - cŻłonek Zarządu

7.lolanta Gołębiewska Kmiecik - cŻłonek zaŻądu

8. zbi8niew BoryŚiuk-członekzarządu

9. Roman Pawlowski- członek zażądu

lo.Krzysztof Filipiak Komisja Rewizyjna

11. Jadwiga Kreja -Kole8ium sędziowskiego

12 teszek Ulasiewicz - Doradca

1. Po jedno8łośnym przyjęciu protokolu z popżednie8o posiedzenia z dnia29.72.2oL4l'zatząd
rozpatrzył zalekomendowane prŻez Prezydium Uchwały:

uchwala zarządu NR l/o4l20l5
W sprawie przyjęcia sprawozdania z dŻiałalności zarządu w sezonie 2014/2015 w tyrn z
bilansu i rachunku wyników sporŻądzonego na dzień 37 '72.2oI4 r. z uwzględnieniem

Rapońu Komisji RewiŻyjnej iopinii Biegłego Rewidenta'

Uchwałę prŹVjęto jednogłośnie'

Uchwala zarządu NR 2/o4/2ol5
W sprawie nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 67382,50 PLN i pokrycie

kosztów Ż planowanych przychodów ńad kosŻtami następnych okresów.

Uchwałę prŻyjęto jednogłośnie.



uchwała zarżądu NR 3 / 04 l 2ot5
W sprawie Żwołania walnego zg.omadzenia sprawozdawczego członków w dniu

13.06.2015. o godzinie 11:30 (pierwszy termin) w Hotelu JM ul. Grzybowska 45 w

Warszawie o godzinie 12:00 (drugi termin)

Uchwałe orzvieto iednoołośnie.

Uchwala zarządu NR 4/o4l2o15
W sprawie przyjęcia planu finansowego na 20L5 r.

tJchwałę przvjęto jednoołośnie.

uchwała zarządu NR 5/o4l2ol5
W sprawie upoważnienia do reprezentowania Polskiego związku Łyżwiarstwa szybkiego

Działając na podstawie 5 40 ust. 3 statutu Polskiego związku Łyżwiarstwa szybkiego

uchwala się co następuje:

s1
ust. 1

zarząd PzŁs upoważnia:

1. Kazimierza Kowalczyka Prezesa PzŁs

2. Romana Derksa Wiceprezesa PŻŁs

3. l.4arka Kosteckiego Wiceprezesa PzŁs
4' Gźegoźa Kałowskiego członka zarządu

do składania w imieniu PzŁs oświadczeń Woli w zakresie praw iobowiązków majątkowych

związku'
ust 2.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw iobowiązków majątkowych wymagane
jest wspołdziałanie dwóch upoważnionych członków zarządu.

s2
Uchyla się Uchwałę zarządu nr 3 /o2l2ol4 z dnia 6 czelwca 2oI4'

53

uchwała wchodzj w źycie z dniem podjęcia.

Uchwałe orzv jeto jednoołośnie.

Uchwala zarządu NR 6,/0412015

1.W sprawie przyznania stypendium związkowego Ańurowj Nogalowi w wysokości 15o0 zł
( brutto) w terminie do 31.12'2015 z możliwością przedłużenia do imprezy głównej
( Nlistrzostw świata)
Uchwałe Drzvieto iednoołośnie.



uchwała zartądu taR 7lo4|2o15

1.Po zapoznaniu się z protokołem konkursu na trenera głównego shoń-tracku zatrudnić
zwyciężczynię konkursu Annę Lukanową - Jakubowska na trenera Kadry.
Termin realizacji Uchwały zarząd uzależnił od wyniku rozmowy ze sponsorem Frankiem
Von Gool,

Uchwałe orŻvieto iednoołośnie.

Uchwała zarządu NR /8,/2015

1. Po zapoznaniu się z protokołem konkursu na Dyrektora biura zatrudnić Panią Dorotę
]anowicz z przyjęciem jej do pracy od dnia o1.06.2015.
Uchwałę orzvjęto jednogłośnie.

2. RoZPATRUJAC SPRAWY RóŻNE zARzAD PoDJAŁ N/W DECYZJE :

1.Postanowiono nie rozpatrzeć wniosek Łyżwiarskiego Uczniowskiego Klubu spońowego
Derby choroszcz ze względU na niekompletny Wniosek.

2.Postanowiono zaopiniować termin i program Konferencji szkoleniowej na dzień 23-
24.05.20L5

3.Postanowiono zobowiązać Biuro związku do wystosowania pisma do potencjalnych
organizatorów imprez w sezonie 20t5/2o16, aby zgłosiły swoje propozycje do dnia
14.05.2015

4.Postanowiono utrzymanie 2-ch miejsc reklamowych medalistom olimpijskim oraz A.
Wasiowi iP. Maliszewskiej na sezon 2015/2016.

5'Postanowiono przyznać jedno lo9o dla pozostałych zawodników Kadry Narodowej toru
długiego i krótkiego uczestniczącYch W szkoleniu centralnym oraz przyznanie jednego
logo dla trenerów głównych do 31.03.2016 w tym dla trenera Witolda Mazura.

6.oceniono negatywnie wniosek zawodników o prŻyznanie im 3_ch miejsc reklamowych
na strojach sportowych.

Kończąc Posiedzenie zarządu Prezes KazjmierŻ Kowalczyk podziękował Wiceprezesom za

przeprowadzenie konkursów a uczestnikom iczłonkom zarządu iosobom zaproszonym za aktywny
udział.

Protokołowal

Michał Tukjendorf -,--
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