PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA PREZYDIUM ZARZĄDU
W WARSZAWIE W DNIU 02.04.2015 ROKU

Obecni
1.
2.
3.
4.

Kazimierz Kowalczyk- Prezes PZŁS
Roman Derks- Wiceprezes PZŁS ds. toru długiego
Marek Kostecki- Wiceprezes PZŁS ds. toru krótkiego
Izabella Osik – Główna Księgowa PZŁS

1. Pani Izabella Osik przedstawiła informację w sprawach budżetu 2015 tj.
Dokładna sytuacja finansowa i bilans zostanie przedstawiona na zebraniu zarządu
PZŁS po zbadaniu bilansu przez komisję rewizyjną.
Prezydium zaakceptowało informację Pani Izabelli Osik.
2. Prezes Kazimierz Kowalczyk zaznaczył , że okres pierwszego kwartału był bardzo
trudny w którym skupiły się imprezy krajowe i międzynarodowe, które mogliśmy
zrealizować dzięki pomocy sponsora OTTO i woli sponsora na wcześniejsze
wykorzystanie środków sponsorskich.
3. Prezes poinformował o rozwiązaniu umowy o pracę z Dyrektorem Sportowym Panem
Grzegorzem Kałowskim z dniem 31 maja 2015 na jego wniosek.
4. Prezydium podjęło decyzję o ogłoszeniu konkursu na Dyrektora Biura PZŁS i
wytypowało następujący skład komisji do konkursu na Dyrektora Biura PZŁS:
- członkowie prezydium PZŁS- 2 osoby ( Roman Derks i Marek Kosteckiprzewodniczący )
- Emilia Słyk – specjalista
- Izabella Osik - Główna Księgowa
- przedstawiciel MSi T.
Konkurs powinien być zorganizowany i rozstrzygnięty do końca kwietnia 2015 roku.
Ogłoszenie o konkursie 8 kwietnia br.
Przyjęcie ofert do 24.02.2015 roku
Otwarcie ofert i postepowanie konkursowe 28 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w
biurze PZŁS. ( decyzja 1/04/2015)
5. Prezydium podjęło decyzję o ogłoszeniu konkursu na Trenera Głównego Short
Tracku i wytypowało następujący skład komisji do konkursu wyboru trenera :
Marek Kostecki – przewodniczący

Ewa Białkowska
Roman Pawłowski
Zbigniew Borysiuk
Jan Bizaga- zespół metodyczno – szkoleniowy
Marta Jarecka
Przedstawiciel MSiT.
Przyjęcie ofert do 27.04.2015 roku do godziny 16.00
Otwarcie ofert i przesłuchanie kandydatów 28.04.2015 roku o godzinie 15.00
Oba konkursy zostaną przeprowadzone w biurze PZŁS. (decyzja 2/04/2015)
6. Prezydium podjęło decyzje o zwołaniu zarządu na 29 kwietnia 2015 roku w Hotelu JM
o godzinie 12.30, a zebranie prezydium o 10.00.
Uczestnicy zarządu zostaną zakwaterowani w hotelu JM.
W porządku zebrania znajdą się następujące sprawy:
- przyjęcie bilansu 2015
- sprawozdanie komisji rewizyjnej
-przyjęcie planu działalności związku na 2015/16 rok
- ocena sportowo-szkoleniowa sezonu 2014/2015
-przyjęcie daty walnego zebrania sprawozdawczego ( propozycja prezydium
13.06.2015r.) zorganizowanego w hotelu JM
- przyjęcie materiałów na walne zebranie.
7.

Informacja o ustaleniach Prezydium i Biura Związku.

8.

Prezydium podjęło decyzję o zwołaniu konferencji szkoleniowe w terminie 23-24
maja 2015 roku w Hotelu JM. ( decyzja 3/04/2015)

9.

Zgodnie z prośbą Sponsora Franka de Gool zawodnicy centralnego szkolenia i
trenerzy wezmą udział w pikniku w Opolu w dniach 16-17 maja 2015 roku w czasie
którego prezydium związku spotka się z zawodnikami w sprawach organizacyjnych i
szkoleniowych sezonu 2015/2016r. ( decyzja 4/04/2015)

10.

Prezes poinformował o wynikach kontroli NIK, które są bardzo pozytywne dla PZŁS ,
a wnioski zostały przyjęte do realizacji.

11.

Prezydium zatwierdziło terminy zgrupowań rowerowych na Majorce w dniach
27.04.2015- 4.05.2015 roku i od 2.05.2015- 9.05.2015.
Prezydium zaproponowało aby Patrycja Maliszewska ( nasza najlepsza zawodniczka
toru krótkiego) wzięła udział w zgrupowaniu majowym z grupą toru długiego. O tym
poinformuje zawodniczkę Szef Wyszkolenia Pani Ewa Białkowska. ( decyzja 5/04/2015)

12.

Prezes poinformował o rozmowach z panem I. Daraszem przedstawicielem
węgierskiej federacji łyżwiarskiej, który zwrócił się z prośbą o umożliwienie
nawiązania współpracy w zakresie szkolenia przez polskich trenerów 2 –do 4
zawodników węgierskich z toru długiego z nasza kadrą. Jednocześnie strona
węgierska przejmie w ramach współpracy opiekę trenerską nad 2-4 polskimi
zawodnikami z toru krótkiego. Prezydium upoważniło Prezesa do rozmów w tym
zakresie.

14.

Prezydium zapoznało się z pismem dotyczącym refundacji przelotu zawodników i
trenerów do Calgary w dniach 19.03-23.03 2015 roku i podtrzymało decyzje o
niedofinansowaniu tego wyjazdu. Jednocześnie składa gratulacje za osiągnięte wyniki
i rekordy polski uzyskane na powyższych zawodach.

15.

Prezydium podjęło decyzje o przyznaniu nagród od sponsora OTTO, zwycięzcom
klasyfikacji generalnej Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych „I Ty zostaniesz
Mistrzem” w sezonie 2014/15 w kategoriach Senior-Junior AB kobiet oraz mężczyzn
w short tracku oraz najlepszym klubom i trenerom w obu dyscyplinach. Nagrody te
zostaną wręczone na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 13 czerwca 2015
roku.

16.

Po przeanalizowaniu regulaminów imprez Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
w sezonie 2014/15, Prezydium PZŁS postanowiło uzupełnić listę nagród za osiągnięcia
sezonu o następujące pozycje:
Nagrody dla zwycięzców klasyfikacji generalnej Ogólnopolskich Zawodów
Rankingowych „I Ty zostaniesz Mistrzem” w sezonie 2014/15 w kategoriach SeniorJunior AB kobiet oraz mężczyzn w wysokości 750 zł *
Nagrody dla najlepszych trenerów w short tracku i na torze długim z podziałem na
kategorie
Jun A +Jun B oraz Jun C i młodsi w postaci pucharów oraz nagród pieniężnych w
wysokości 1000 zł *.
Powyższe wyróżnienia będą uzupełnieniem dla wymienionych nagród, realizowanych
zgodnie z przyjętymi przed sezonem regulaminami tj.:
Nagród za MP na torze długim zgodnie z regulaminem imprez. (zrealizowano)
Nagród za MP w short tracku zgodnie z regulaminem imprez. (zrealizowano)
Nagród za zwycięstwo w PP na torze długim wg regulaminu. (zrealizowano)
Nagród dla najlepszych klubów w short tracku i na torze długim wg rankingu PZŁS.
(wg zapisów regulaminu rankingu PZŁS będą to puchary)

* Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto ( decyzja 6/04/2015)
17.

Prezydium przyjęło informację od przewodniczącego komisji rewizyjnej , że nad
bilansem komisja rewizyjna będzie pracować w dniach 13-15.04.2015 roku w
siedzibie PZŁS.

18.

Prezydium zobowiązało Prezesa do zgłoszenia kandydatów, którzy będą
reprezentować Związek na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKOL w dniu
24.04.2015. o godz. 11:30.
Nazwiska delegatów:
Kazimierz Kowalczyk – Prezes
Roman Derks
Grzegorz Kałowski.

19.

Związek oczekuje na zapowiedziane zaproszenie Prezydenta RP dla medalistów
olimpijskich i prezesa na spotkanie w dniu 1 maja 2015 roku.

Protokół sporządził Roman Derks
Vice- Prezes PZŁS
Akceptacja Kazimierz Kowalczyk
Prezes PZŁS

