
WYC!ĄG Z PROTOKOŁU

WYJAZDOWEGO POS|EDZENIA PREZYD!UM ZARZĄDU

W KRYNICY MoRsKlEJ W DNIU Lo.o7.2ot5 RoKU

Obecni

1. Kazimierz Kowalczyk- Prezes PZŁS

ż. Roman Derks- Wiceprezes PZŁS ds. toru długiego
3. Marek Kostecki- Wiceprezes PZŁS ds. toru krótkiego

porzadek obrad :

t. Przejęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium ( 23.06.2015 roku w
Warszawie).

ż, Zapoznanie uczestników Prezydium z materiałami i porządkiem obrad na Posiedzenie
Prezydium z uwzględnieniem Uchwał i spraw , które Zarząd powinien rozpatrzyć i

zatwierdzić na Posiedzeniu Zarządu w dniu 03.09.2015
1. Zapoznanie Prezydium z aktualnymi problemami w short tracku, w tym informacją z

pobytu w Zakopanem i spotkania z trenerką Anną Lukanową , zawodniczkami
Patrycją Maliszewskąoraz spotkaniami z Martą Wójcik, Natalią Maliszewską i Magdą
Warakomską.

2, Zapoznanie się Prezydium ze szczegółami spotkania w Zakopanym z Burmistrzem
Zakopanego ,dotyczącego ewentualnej organizacji Mistrzostw Europy żOI7r, w
związku z niemożliwości rozegrania tych zawodów w Warszawie.

3. Zapoznanie się Prezydium z informacją Głównej Księgowej Pani lzabelli Osik
dotyczącejstanu finansów PZŁS na dzień 12.06.2015 rok.

4. Omówienie wniosku Piotra Puszkarskiego dotyczącego przyznania stypendium
sportoWe8o.

5. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany barw klubowych zawodników lUKS Dziewiątka
i Pilicy Tomaszów poza terminem regulaminowym zmian barw klubowych.

6. Omówienie uwag zawodników dotyczących przekazywania powierzchni reklamowych
oraz prezentacji log sponsorskich w sezonie 2OL5{2O1,6,

7. Zapoznanie się z aktualnym stanem floty samochodowej do transportu zawodników
kadry narodowej.

po zapoznaniu sie z całoksztaftem sprawv prezvdium podieło nastepuiace decvzie:

1.Prezydium wyraziło zgodę Patrycji Maliszewskiej na wyjazd i trening w Kanadzie do
pierwszego w sezonie żOL5|20I6 r. Pucharu Świata w Montrealu, na warunkach
przedstawionych w piśmie Szefa Wyszkolenia Pani Ewy Białkowskiej.



PZŁS pokryje koszty, obejmujących: przelot, płace trenera, koszty zakwaterowania i

wyżywienia, koszty wykorzystywania obiektów sportowych, oraz opłatę treningów na lodzie
wrazz kosztami ubezpieczenia od NNW i KL (decyzja t/7l2}t5')

2. Prezydium podjęło decyzję na wniosek Trenera Pani Anny LukanowejJakubowskiej z dnia
10,07.2Ot5 roku, o skreśleniu z grupy Centralnego Szkolenia Natalii Maliszewskiej i Marty
Wójcik , oraz wstrzymaniu wyptaty stypendium ( po uzgodnieniach z Ministerstwem Sportu i

Turystyki ), z równoczesnym odebraniem sprzętu reprezentacyjnego wydanego przez PZŁS i

odebraniem przyznanbgo zawodniczkom miejsca na prywatne Logo. (decyzja 2l7/2075 )

3. Prezydium podjęto decyzję o wsparciu dążeń Zakopanego dot. organizacji ME lSU w
łyżwiarstwie szybkim, z jednoczesnym poparciem Związku w prawie wykonania niezbędnych
inwestycji modernizacyjnych lodowiska, spełniając tym samym standardy techniczne
określone przez Międzynarodową Unię Łyżwiarstwa.

4, Prezydium zapoznało się z notatką Głównej Księgowej Pani lzabelli Osik dotyczącą stanu
finansów PZŁS na dzień 12.06.2015 roku, związanej z wykorzystaniem środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, środków budżetowych i sponsorskich.

5, Prezydium podjęło decyzję o nie przyznawaniu stypendium sportowego Piotrowi
Puszkarskiemu, przenosząc decyzję, po analizie wyników w pierwszym Pucharze Świata w
sezonie ż075lżOt6,

6. Prezydium podjęło decyzję o przekazaniu do rozpatrzenia wniosku |UŁKS Dziewiątka w
sprawie transferu zakowników do nowego klubu KS Pilica Tomaszów Mazowiecki na

Posiedzenie Zarządu w dniu 03,09.2015

7, Prezydium podjęło decyzję o skorygowaniu zapisu w regulaminie przekazania
powierzchni reklamowych oraz prezentacji sponsorów związku w pkt. 12 zamiast słów

,, usunąć uszkodzenie" zastąpić stwierdzeniem ,, zgłosić uszkodzenie do PZŁS" oraz utrzymać
w mocy pkt. 14.( decyzja 3l7l2ot5 |

8. Prezydium Zarządu przedstawiło aktualny stan floty samochodowej niezbędnej do
transportu zawodników Kadry Narodowej w tyżwiarstwie szybkim.
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