
PRoToKóŁ
z posiedzenia Radv polskiego zwiazku Łvżwiarstwa szvbkiego

w dniu 29.12.2015 godz. 9:00

Ucze5tn icV:

wg załączon ej listy

1. Przy.jęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 na podstawie załoźeń do sezonu 2015-2016

(Prezes Kazimierz Kowalczyk)
3. lnformacja dotycząca zadań i planów szkoleniowych sezonu 2015/2016 (Ewa Białkowska)
4. Wstępne sprawozdanie finansowe z realizacji zadań z budżetu państwa, FRKF, środków

własnych w roku 20].5 iprzedstawienie projektu planu na rok 2016. (lzabella Osik)
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia planów na 2016 rok finansowanych ze środków budżetu Państwa, FRKF iśrodków
własnych;
- W spraWie badania przez Kancelarię Biegłego ReWidenta Jadwigę Kacperczyk, zarejestrowaną
pod numerem 3706, sprawozdania rocznego PZŁs na dzień 31grudnia 2015 Z terminem realizacji
do 30,04.2016.

6. Sprawy różne
- rozpatrzenie wniosku p. J. Krei o przyjęcie nowych stawek sędziowskich podczas MP 28-
30.12.2015;
- wniosek UKS,,Short Track MOSiR" Giżycko o zarejestrowanie klubu przez PZŁS;
- omówienie planów przygotowań do obchodów 95-1ecia Związku;
- in ne.

Ad. 7. Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 3,09.2015 r,

Ad, 2. Od czerwca 2015 r do dnia 29 grudnia wszystkie założenia szkoleniowe i startowe są
realizowane zgodnie z planem przyjętym na sezon żO15/1,6. Ponadto część zawodników objęta
została szkoleniem zagranicą tj. Patryc,ia i Natalia Maliszewskie, które trenowały przez ostatnie
kilka miesięcy w Kanadzie pod okiem wybitnej trenerki Maggie Qui. Trzech sprinterów toru
długiego trenuje w Norweskiej Akademii w grupie Jeremie8o Woterspoona.

Otrzymaliśmy zgodę lSU na organizac.ję ME w styczniu 2077 r, w Warszawie. Modernizacja i plan
zadaszenia toru stegny Wymusiło podjęcie starań w lSU o zgodę na przeniesienie ME do
Zakopanego. W chwili obecnej COS Zakopane, jako współorga n izator, musi złożyć oficjalną
aplikację do lSU, a MS|T - poinformować o realizacji modernizacji obiektu i pokryciu kosztów
remontu.
W sprawie inwestycji na torze Stegny Prezes poinformował o otrzymanym pozwoleniu na budowę
oraz o woli realizacji zadania zarówno przez MSiT jak iwładze Warszawy. Z uwagi na zmiany w
rządzie konieczne będzie w2nowienie rozmów pomiędzy miastem i Ministerstwem, co niestety
może opóźnić przejście do kolejnego etapu realizacji inwestycji.

Prezes poinformował o aktualnych sponsorach Związku: oTTo, 4F oraz LoTTo, które przedłużyło
umowę sponsorską z PZŁS, jako jedynym pzs, oraz o partnerze medialnym - TVP Sport.
OTTO bardzo aktywnie włączyło się w propagowanie dyscypliny wśród dzieci i młodzieży i objęło
patronatem cykl zawodów,,l Ty zostaniesz mistrzem". W planach,iest zorganizowanie przez OTTO
zgrupowania dla najlepszych zawodników tych zawodów.



Podsumowując pierwszą część sezonu startowego, Prezes podkreślił, iż był to okres, w którym
zawodnicy pobili wiele rekordów życiowych i rekordów Polski, zajmowali miejsca w pierwszej
trójce na zawodach PŚ, W short-tracku zawodnicy osiągali wyniki dotychczas Do osiągnięcia takich
wyników przyczyniła się, obok zawodników, ogromnie doświadczona kadra trenerska.
Do grup młodzieżowych kadry przyjmowanych jest coraz więcej zawodników, co znacznie odciąża
budżety klubów. Jednocześnie dzięki wspólnemu szkoleniu centralne z seniorami, młodzież może
obserwować i naśladować dobre wzory.
Na zakończenie sprawozdania Prezes przypomniał strategię Zarządu dotyczącą przykrycia jednego
z odkrytych torów. Związek
- będzie wspierał i promował przykrycie warszawskiego toru,,Stegny" realizowanego ze środków
miasta Warszawy i MSiT, odpowiednio 100 i60 mln zł;
- będzie popierał każdą inicjatywę samorządów, które zgromadzą środki ipodejmą decyzję o
pokryciu,,swojego" toru.

Ad. 3. Od początku sezonu odbyły się 4 zawody PŚ na torze krótkim i długim. Ogromny postęp widać
w short-tracku, śWietnie startuje Anikiej, Gawlica, Warakomska, N. Maliszewska. o8romną stratą
dla ST jest kontuZja Patrycji Maliszewskie,j.
Na torze długim: A.Waś zajął w sprincie najwyższe miejsce na podium w lnzell, na podium PŚ

stanęły drużyny, wysoka forma N.Czerwonki.
Plany szkoleniowe przygotowane przez treneróW obejmują starty na TD W ME, MS w wieloboju
i na dystansach oraz cztery PŚ; na TK - ME, MŚ w wieloboju. Poza tym zawodnicy wystartują w MŚ
Juniorów (TK i TD) i w wysoko ocenianej imprezie, jaką są Yogi (TD - 4 osoby, nie zakwalifikował
się TK).

Skład grup centralnego szkolenia zostanie zweryfikowany przez trenerów kadry po zakończeniu
sezo n u.

Ad. 4. Wstępne sprawozdanie z realizacji zadań.
W 2015 r PZŁS realizował 77 rożnych programów.
Z programów MS|T finansowane były:
- z 3,'] mln zł dofinansowania ze środków BP,37%o przeznaczyliśmy na szkolenia, 23% na

stypend ia, 27o/o naW/nżĘrodzenie kadry;
- z FRKF (ustawa okołobudźetowa) 388 000,- sfinansowane zostało 11 zadań szkoleniowych

izakup sprzętu;
- Środki FRKF Wykorzystane zostały na dofinansowanie dwóch SMS-Ów, sfinansowanie 7

akcji, 160/o przeznaczone zostało na zakup 5przętu.
Łącznie w 20].5 r. około 1 mln przeznaczone zostało na zakup sprzętu sportowego.

Pozostałe źródła finansowania w 20].5 r. to:
- programy lSU (650 000,-)
- PŚ Juniorów (193 0oo,-) i MŚJ (1 600 000,-) - sfinansowane przez lSU.

W 2015 r. Związek ze środków własnych zakupił dwa nowe samochody-busy, które
poprawią standard i komfort podróży zawodników.

W 2016 r. dofinansowanie z FRKF i BP planowane jest na poziomie roku 20],5. W grudniu
została złożona do MSiT oferta na dofinansowanie w kwocie 4 083 OOO,-szkolenia kadry
narodowej w 2016 r.

Kwoty dofinansowań na realizację programów lSU oraz kwoty od sponsorów pozostaną
w 2016 r na poziomie roku 2015.

Ad. 5. Zarząd zatwierdził:



- plany na rok 2016 finansowane ze środków budżetu Państwa, FRKF iśrodków własnych -
UCHWAŁA Zarządu nr L/2OL5.
- badanie sprawozdania rocznego PZŁS przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Jadwigę
Kacperczyk - UCHWAŁA Zarządu nr 2|2Ot5.

Ad. 6.- Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Jadwigi Krei o przyjęcie nowych stawek
sędziowskich podczas MP 28-30.77.2015 r.

- Przyjęcie UKS,,Short Track MOSiR" Giżycko w pczet członków zwyczajnych PZŁS -

UCHWAŁA Zarządu nr 3/2015.

- członkowie Zarządu zobowiązali Michała Tukiendorfa do dokonania w porozumieniu
z Domte|em, stosownych zmian na stronie internetowej PZŁs, tak, aby Wszystkie wyniki
z p rzeprowadzonych zawodów były dostępne bez opóźnień;

-Pan Janusz Bielawski ponowił na piśmie prośbę o przeana lizowan ie izmianę klas

sportowych SH przy.jętych na sezon 2OL5/76, które, jego zdaniem, są zawyżone. Trudności w
zdobyciu określonych klas mają dla zawodników i dla klubów bezpośrednie przełożenie
finansowe. Zdaniem Szefa Wyszkolenia, ustalone klasy są porównywalne z klasami w innych
krajach europejskich i nie ma podstaw do ich weryfikacji.
Pan Zbigniew Borysiuk podkreślił, iź klasy sportowe są czynnikiem motywacyjnym, dlatego
system klas powinien być ustalany na kilka lat, a nie zmieniany co sezon.
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