
Protokół

z posiedzenia Zarządu PZŁS w dniu 20.09.2016 w Warszawie.

Obecni:

porzadek obrad:

1. Powitanie członków Zarządu i zaproszonych gości

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu 10.05.2015 roku w Warszawie.

3. Zatwierdzenie projektu kalendarzy imprez na sezon 2016l1,7.

4. Zatwierdzenie regulaminów zawodów na sezon 201,6l17.

5. Aktualna sytuacja finansowa PZŁS wg stanu na dzień 31.08.2016.
W tym MS|T - rozliczenie l półrocza

6. Przyjęcie kwot dofinansowania przezPZŁS organizacji zawodów (min. oZD, oZK, oZR, MP)

7, Uszczegółowienie zasad rozliczania kosztów podróży/delegacji służbowych.

8. Ustalenie wysokości opłat: składek członkowskich, licencji klubowych.

9. Stan przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Warszawie w dniach
06-08.01.2017 roku.

10. Obchody jubiIeuszu 9S-|ecia PZŁS,

1].. lnformacja dla Zarządu o ostatnich najwaźniejszych działaniach Prezydium iB|ura pZŁS, min.:
- informacja dot. złoźonego na Walnym Zgromadzeniu wniosku o odwołanie Zarządu - wynik

weryfikacji wniosku. (DJ)

- brak wsparcia dla Zarządu ze strony statutowego organu - Komisji Rewizyjnej. (KK)
- działan|a Prezesa Juvenii (S.Cros iwniosek do MSiT o zatrudnienie) (KK, MK)
- kamień węgielny - Tomaszów Maz. (KK)
- otto lce Challenge nagrody, (RD)
- OTTO - aktualna sytuacja (prawnicy).(KK)
- Spółki Skarbu Państwa (złożony wniosek). (KK)
- Wizyta w Giżycku (rozmowy) (KK)
- Drugi wniosek o odwołanie Zarządu i Prezesa.

12. Przedstawienie Ścieżki przygotowań poszczególnych grup szkoleniowych obu dyscyplin (kadra
męŻczyzn, kadra kobiet, kadra juniorów, Akademia Norweska, szkolenie indywidualne - problemy
short-tra ck).

13. Przedstawienie systemu kwalifikacji.

]_4. przedstawienie informacji o aktualnym statusie poszczególnych członków pzŁs.

15. Przyjęcie nowych klubów w poczet członków PZŁS,

16. lnformacje o zawodnikach, którzy zmienili barwy klubowe po zakończeniu sezonu 201,5/t6.

17, Przedstawienie problemów związanych z opracowaniem treści nowego Regulaminu zmiany barw
klubowych.
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Przebieg posiedzenia - podjęcie decyzji i uchwał

2. Zarządjednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 10 maja 2Ot6 r,

3. Szef Wyszkolenia Pani Ewa Białkowska przekazała informacje dotyczące zmian jakie zostały
wprowadzone do majowych projektów kalendarzy imprez obu torów.
- Zmieniona została nazwa MP w wieloboju sprinterskim na Grand Prix.
- zawody Mastersów, aby podnieść ich rangę, będą rozgrywane przy MP w wieloboju sprinterskim.
Wiele ośrodków, w których mają odbyć się imprezy/zawody, zgodnie z kalendarzem PZŁS, nie
potwierdziło pisem n ie orga n izacji tych im prez.
Członkowie Zarządu zgodzilisię co do konieczności przesyłania przez organizatorów imprez pisemnego
potwierdzenia przeprowadzenia imprezy. Potwierdzenie takie musi bvć przesłane do biura naipóźniei do
30 paŹdziernika br. Brak takiego potwierdzenia skutkować może odebraniem organizacji imprezy.
Zarząd zatwierdził kalendarze imprez toru długiego i toru krótkiego na sezon 201,6/17.
UCHWAŁA nr 6luzl2ol6.

4. Pani Ewa Białkowska podkreśliła, iż duże wątpliwościw regulaminach obu torów budziła kwestia
startów członków grup centralnego szkolenia w strojach reprezentacji podczas krajowych zawodów
(MP). PaniJolanta Kmiecik zwróciła uwagę, iż nawet sędziowie różnie interpretowali przepisy.
W związku z tym zgodnie z regulaminem na sezon2Ot6/17 w zawodach krajowych zawodnikom kadry
nie wolno startować w strojach reprezentacji.
Kolejną zmianą w regulaminach zawodów na sezon 201,6h7 będzie nadawanie mastersom od sezonu
21t6lt7 tytułów Mistrza Polski,

Zarząd przyjąl regulaminy zawodów na sezon 2016/17.
UCHWAŁA nr7luzlzota.

Grzegorz Kałowski powiedział o konieczności zgłoszenia mass startu do systemu współzawodnictwa
Młodzieżowych MP i MP Juniorów.

Pan Roman Pawłowski przypomniał, iż zgodnie ze standardami lSU sędziowie powinni regularnie
uczestniczyĆ w szkoleniach, W przypadku polskich sędziów short-track niestety nie ma to miejsca i tak
np. sędziowie z Białegostoku brali udział w szkoleniu ostatnio w 1989 r.
Dlatego, przy okazji zawodów Danubia roz8rywanych w sezonie 2Ot6/L7 Pan Roman pawłowski chciałby
PrzeProwadziĆ kurs sędziowski, Jako sędzia z dużym doświadczeniem może - zgodnie z przepisami lSU -
przeprowadzić szkolenie krajowe.

5. Pani Magdalena Kostrzewa - Główna Księgowa zapoznała Zarząd z treścią sprawozdania na temat
aktualnej sytuacjifinansowej oraz stanem realizacji umów z MS|T. (zał. 1do protokołu)

6. Zarząd uchwalił stawki dofinansowania zawodów centralnych w sezoni e 2.01,6/L7 zaznaczając, iż
warunkiem przekazania dofinansowania do zawodów na rachunek organizatora jest przedstawienie
przez organizatora preliminarza kosztów i podpisanie umowy zPkS.
Członkowie Zarządu zgodnie podkreślili, iż poważnym problemem przy organizacji zawodów są koszty
lodu, chodzigłównie o Zakopane iWarszawę oraz koszty związane z pomiarem czasu. Uzgodniono, iż
kaŻdorazowo w przypadku imprez, gdzie organizator będzie musiał pokryć koszty wynajmu obiektu,
będzie rozważona możliwość dodatkowego dofinansowania imprezy - do czego Zarząd upoważnia
Prezydium.

Zarząd zgodzil się też, iż koszty wynajmu lodu Związek powinien wynegocjować bezpośrednio
z właŚcicielami obiektów tj. COS w Zakopanem i SCSAW. Ponadto PZŁS musi podjąć próbę uzgodnienia
z firmą DoMTEL jednakowej stawki godzinowej za obsługę każdych zawodów.
UCHWAŁA nr 8lUZl2Ot6
Pan Roman Pawłowski zadeklarował, że jeśli ośrodek w Białymstoku zrezygnu je z organizacji Mp
Młodzików, to odbędą się one w Sanoku,



7. Zarząd przvjął zasady rozliczania kosztów podróży służbowych.
osoby podróżujące środkami transportu publicznego - zwrot kosztów podróży do wysokoŚci

równowartości biletu kolejowego ll klasy.
osoby podróżujące samochodem prywatnym muszą podpisać umowę zPZŁS o użytkowaniu samochodu
prywatnego do celów służbowych, koszt podróży zwracany jest wg stawki 0,4L79 za ]- km przebiegu.

8. Zarząd przyjął uchwałę o składkach członkowskich i opłatach licencyjnych.
UCHWAŁA nr9lUżl2OL6

9. Pani Mara Jarecka zapoznałaZarząd z aktualnym stanem przygotowań do organizacji ME. Głównym
koordynatorem jest Marek Stanuch wspomagany przez Grzegorza Kałowskiego.
Kwestie dotyczące organizacji ME, które zostały już uzgodnione:
- godziny i czas transmisji TVP Sport;
- przyjęte i zaakceptowane zostało oficjalne logo Mistrzostw Europy;
- zostały podpisane umowy z hotelem Novotel, w którym zakwaterowane będą ekipy oraz trwają
rozmowy z hotelem JM, w którym mieszkać będą delegaci lSU;

- podpisana została umowa z Agencją Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki, która zapewni bezpieczeństwo
podczas ME;
- podpisana została umowa z oficerem medycznym ME;
- gotowy jest plan zabudowy obiektu oraz plan rozstawienia dodatkowych trybun;
- przygotowywane są dokumenty dotyczące wyłączenia z ruchu na czas ME ul. lnspektowej.
Ponieważ impreza będzie biletowana, trwają rozmowy w tej sprawie.
lmprezą testową będą MP na dystansach i w wieloboju, które rozegrane będą na torze Stegny w dniach
15-18 grudnia 2016.
Grzegorz Kałowski poinformował, że Tor Stegny rozpocząljuż pewne prace przygotowujące obiekt do
imprezy. SCAW przedstawiło ofertę wg której koszt dzierżawy obiektu na ME wynosi283 680,- zł, a koszt

wykonania prac koniecznych do poprawienia infrastruktury obiektu wynosi ok.24I000,- zl, łącznie
524 680,- zł, co zdaniem komitetu organizacyjnego jest nie do przyjęcia.
Miasto Warszawa przeznaczy na organizację imprezy 314 000 zł. G. Kałowski powiedział o koniecznoŚci

spotkania Prezesa Kowalczyka z dyrektorem Toru Stegny.
Prezes przypomnial, że za rozmowy i uzgodnienia ze SCAW odpowiada Grzegorz Kałowski, zgodnie
z umową, którą zawar| zPZŁS.
Prezes zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia prac nad kosztorysem ME, który pozwoli na

określenie kwoty, która będzie przeznaczona na marketing imprezy. PZŁS powinien jak najszybciej zlecić
przygotowanie kampanii reklamowej - przygotowanie spotu - Mistrzostw Europy. Aby móc to zrobiĆ,
PZŁS musi określić budżet, jaki przeznaczy na działania marketingowe.

10, Kumulacja obchodów 95-1ecia PZŁS zaplanowana jest na 7 stycznia2OL7 r.

Marta Jarecka poinformowała o wystąpieniu PZŁS o odznaczenia państwowe,
Odznaki przyznane przez MS|T zostały już odebrane.
Prezes przekazal członkom Zarządu informacje, iż kontynuuje rozmowy z Lotto na temat ufundowania
nowej pamiątkowej gabloty w Muzeum Sportu.

11. lnformacja dla Zarządu o ostatnich najważniejszych działaniach Prezydium i Biura PZŁS:

a) Weryfikacja złożonych podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia została zakończona.7e
złozonych 20 wniosków jedynie 2 okazaty się być złożone zgodnie z reprezentacją klubów. Wszyscy
członkowie PZŁS otrzymali pisma o wynikach weryfikacji.
Zarząd został poinformowany, że wnioskodawcy, którzy 18 czerwca zlożyli wnioski o odwołanie 7arządu,
zlożyli skargę do Ministerstwa Sportu iTurystyki, że ich wniosek nie został poddany pod głosowanie
podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia, co ich zdaniem było niezgodne z prawem.

b) Prezes poruszył problem braku działań Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczący od ponad roku nie
pojawił się na żadnym posiedzeniuZarządu, nie przysłał też członków Komisji na żadną kontrolę do biura

Związku.
Zarząd wzywa Komisję Rewizyjną do realizowania jej zadan statutowych i zobowiązał biuro do
skie rowa n ia do przewod n iczącego Kom isji Rewizyjnej stosownego pisma.



c) Prezes przedstawił podejmowane przez Juvenię - Pana Janusza Bielawskiego - działania dotyczące
zatrudnienia S, Crosa: wizyty Juvenii w MSiT, pisma do Prezesa P?rS z instrukcjami, w jaki sposób należy
złożyĆ wniosek na dodatkowe środki na zatrudnienie Crosa, nieprawdziwe informacje o rzekomych
uzgodnieniach w tej sprawie z samym Ministrem Bańką.
Kolejny problem stanowią zawodnicy SMS Białystok, którzy notorycznie odmawiają - za pełną zgodą i

poparciem J. Bielawskiego - udziału w szkoleniu centralnym.
Pan Marek Kostecki zwrócił uwagę na fakt, iż mamy obecnie dwie grupy:jedna trenerkiA. Łukanowej,
która o trenujących z nią członkach kadry wie wszystko, ciągle monitoruje ich stan zdrowia, postępy, wie
kiedy są w jakiej dyspozycji. Z drugiej strony mamy członków kadry narodowej, którzy trenują w SMS
Białystok lub w ŁKS Juvenia, o których nie wiemy nic. Wysyłając ich na zawody międzynarodowe jako
reprezentantów Polski, PZŁS odpowiada za ich stan zdrowia. Tymczasem PZŁS nie ma nad tym żadnej
kontroli.
Zdaniem Wiceprezesa Kosteckiego trener powinien powoĘwać do kadry tylko tych zawodników, którzy
realizują obowiązki reprezentantów Polski.
Jego zdaniem sytuacja z Panem Bielawskim jest trudna, gdyż widzi on, że Białystok traci dotychczasowy
monopol na short-track. W Polsce jest już kilka ośrodków, które zaczynająwystawiać silnych
zawodników: Opole, Gdańsk, Elbląg. Podkreślił też, że w historii nie było nawet jednej chwili, kiedy
związek mógł na partnerskich zasadach współpracować z panem J. Bielawskim.

Prezes dodał, iż problemem jest obecnie zgranie sztafet, gdyż Białystok nie pozwala swoim zawodnikom
(mężczyznom) trenować z A. Łukanową.

Prezes zrelacjonował uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod halę w Tomaszowie Maz.
PodkreŚlił też, że po tylu latach starań nareszcie powstanie hala łyżwiarska, która umożliwi zawodnikom
treningiw kraju na poziomie porównywalnym z czołówką światową.
Zaznaczyl jednoczeŚnie, żeZwiązek musi nadal kontynuować działanie w kierunku budowy krytego toru
w Warszawie i wierzy, że taka inwestycja zostanie w najbliższych latach zrealizowana.
Pani Jolanta Kmiecik krytycznie odniosła się do działań Pana Grzegorza Kałowskiego, który wielokrotnie,
od chwili gdy zapadła decyzja o budowie hali w Tomaszowie, wypowiadał się negatywnie na temat
lokalizacji hali oraz samego projektu. Łyżwiarskie środowisko w Tomaszowie ciężko pracowało na to, aby
hala Powstała właŚnie tam. Bezsprzecznym dowodem na to, że Tomaszów zasłużyl na tę inwestycjQ, §Ę
wysokie miejsca, które w rankingach zajmują zawodnicy tomaszowskich klubów Ężwiarskich.
Grzegorz Kałowski stwierdził, że oczywiście wszysry cieszą się z hali, która powstaje w Tomaszowie
zamiast w Warszawie, ale obiekt na Stegnach działałby od września, podczas gdy - jego zdaniem - hala
w Tomaszowie będzie działała od listopada.
Pani jolanta Kmiecik wypomniała Grzegorzowi Kałowskiem u, że wraz z Markiem Stanuchem wystąpił
Przeciwko władzom PZŁS podpisując wniosek o odwołanie Prezesa iZarządu. Gdyby był lojalny, to jako
członek Zarządu powinien broniĆ stanowiska Zarządu i osób, z którymi tyle lat współpracował. ponadto
kluby, które złożyły wnioski o odwołanie Zarządu nie mają żadnych merytorycznych zarzutów, a skupiają
się na,,aferze" związanej z dyscyplinarnym zwolnieniem głównej księgowej PaniOsik oraz problemach z
(i tak nie działającą prawidłowo, a właściwie w ogóle niedziałającą) Komisją rewizyjną. Jako członek
Zarządu Grzegorz Kałowski powinien był bronić stanowiska Zarządu i wyjaśniać sytuację
Przedstawicielom klubów, a nie wprowadzać ich w błąd przekazując nieprawdziwe informacje również
dotyczące jego pracy w biurze PkS.Zarzuciła też, że jest on po części odpowiedzialny za niewłaściwie
złoŻone wnioski z programu upowszechniania, gdyż to on je podpisywał ijako osoba doświadczona,
Powinien bYł uwaŻnie je przeczytać. Przypomniala, że za zle przygotowanie wniosków otrzymał naganę.

Pani Jolanta Kmiecik stwierdziła, iż problemy związane z nagrodami za otto lce Challenge wynikĘ m.in.
z Powodu braku koordynatora ze strony Związku. Na prośbę Prezesa Pani Kmiecik skontaktowała się z
Guido Vreulsem, podała mu listę zawodników, ich rozmiary orazokreśliła rodzajsprzętu, który
Potrzebny jest tym zawodnikom. OTTO ma już zamkniętą grupę osób, które wyjadą na zgrupowanie w
Holandii, jest to 12 zawodników toru długiego i 5 zawodników toru krótkiego.

Prezes PoinformowałZarząd o piśmie, które przesłała do PZŁS kancelaria prawna reprezentująca OTTO
Polska, a właŚciwie Pana Guido, w której zarzucaZarządowi działania na szkodę oTTo, obrażanie
SPonsora ijego przedstawicieli podczas Walnego Zgromadzenia orazżąda oficjalnych przeprosin.

d)

e)



8)

h)

Prezes poinformował, że odpowiedź na powyższe pismo w imieniu PZŁS przygotuje Pani Mecenas
Romana Troicka-Sosińska i ona też będzie reprezentowała PZŁS w rozmowach z firmą OTTO, jeśli do nich
dojdzie.
PaniJolanta Kmiecik podkreśliła, iż powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby załagodzić sytuację z

oTTo.

Prezes poinformował, że wspólnie z Wiceprezesem Panem Markiem Kosteckim iSzefem Wyszkolenia
Ewą Białkowską odbył spotkania z klubem MOSlR Giżycko, COS Giżycko, kierownictwem lodowiska oraz
Burmistrzem, Rozmowy dotyczyły głównie rozwoju łyżwiarstwa w Giżycku oraz działań, które w tym
kierunku mogą być podjęte.

Prezes poinformował, iż zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo
Sportu i Turystyki ,,Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z
udziałem Skarbu Państwa", polskie związkisportowe miały do 20lipca 2OL6 r. przedstawić swoją ofertę
dla potencjalnych sponsorów - spółek skarbu państwa. PZŁS przygotowało taką ofertę i zlożylo jąw
terminie do MSiT, Po pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Ministra Sportu nasza oferta znalazła się
na stronie Ministerstwa i spółki skarbu państwa mogą zgłaszać się do PZŁS z ofertą współpracy.
PZŁS w zakresie sponsoringu jest obecnie w trudnej sytuacji, gdyż 12.09.16 r. zakończvła się roczna
umowa z Totalizatorem Sportowym i obecnie nie wiemy, kto będzie sponsorem Związku, a to przekłada
się bezpoŚrednio na decyzje związane z logowaniem strojów reprezentacjina sezon 2OL6/L7,który
właśnie się zaczął. W związku z tym pozostawiliśmy na strojach wolne miejsce na logo ewentualnego
sponsora - spółki skarbu państwa, ale nie wiadomo z kim i w jakim terminie umowa sponsoringowa
może zostać podpisana.

Prezes poinformowalZarząd o drugim wniosku o zwołanie nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia w
celu odwołania Prezesa i obecnego Zarządu. Wniosek ten wpłynął w dniu ]_2 września ijest sprawdzany
pod względem formalnym.

Szef wyszkolenia Pani Ewa Białkowska poinformowała Zarząd, że wszystkie akcje przeprowadzane są
zgodnie z planem. Grupa A, Łukanowej po raz pierwszy wyjechała do lnzell, co bardzo podbudowało
psychicznie zawodników.
Grupa juniorów W. Kmiecika liczy obecnie ok. 20 zawodników. Listy zawodników powoływanych na
akcje PZŁS i lSU każdorazowo konsultuje trener Kmiecik i Marek Pandyra.
Grupa seniorów rozpocznie od początku sezonu walkę o kwalifikacje do PŚ. Jeśli osiągną dobre wyniki,
na PŚ pojedzie pełny skład.
Konrad Niedźwiedzki może już powrócić do treningów w holenderskiej grupie zawodowej.
Akademia Norweska, w której trenują Michalski, Nogal, Waś, Ziomek, Szymański i Kłosińskiodwołała
ostatnie zgrupowania z powodu kłopotów finansowych. Obecnie jest tam nowy manager i od 1

października akcje mają odbywać się zgodnie z planem.
W grupie Krzysztofa Niedźwiedzkiego nie ma A. Goss, N. Czerwonki i L. Złotkowskiej, która trenuje
z W. Mazurem,
Szef Wyszkolenia zaznaczyła też, że jeśli zawodnik nie ma kontraktu zPkS, to nie ma obowiązku
trenowania w grupie centralnego szkolenia, Celem zawodników jest start w zawodach PŚ, do których
muszą się zakwalifikować 21,-22 października w lnzell.

W systemie kwalifikacjiopracowanym na sezon 201,6117 nie ma praktycznie żadnych zmian w stosunku
do poprzedniego sezonu.
Na torze krótkim zawodami kwalifikacyjnymido eŚ będzie lnvitation Cup, które odbędą się 8-9
paŹdziernika w Leeuwarden w Ho|andii, a na torze długim 2I-22 października br. w lnzell.

Na dzień 19.09.2016 r. P7ŁS ma 39 członków w tym 7 okręgów i 32 Kluby.

Od dnia 10 maja 201,6 r. do biura Związku wpłynęło 14 wniosków o przyjęcie nowych stowarzyszeń w
poczet członków PZŁS,

Wnioski te zostały sprawdzone pod względem formalnym. Każdy z nich zawiera aktualny wpis do
ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej, uchwałę
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12.

13.
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zarządu dotyczącą aktualnych władz jednostki, statut oraz potwierdzenie wniesienia opłaty
rejestracyjnej i składkiczłonkowskiej. Wszystkie 14 wniosków spełnia wymogiokreślone statutem PZŁS.
UCHWAŁA nr Loluzl2ol6.

16. lnformacje o zawodnikach, którzy zmienili barwy klubowe po zakończeniu sezonu 201511"6.
Do dnia 31.08.2016 r. barwy klubowe zmieniło 49 zawodników. Wszystkie zmiany zostały dokonane na
podstawie porozumienia stron (zgoda obu klubów). Jedynie Orzeł Elbląg zgłosił do biura, iż będzie żądał
,,odstępnego" od klubu AZS KS Opole, który przejmuje zawodnika Krystiana Giszkę oraz UKS Prolube,
przejmującego Anielę Dymiszkiewicz.

17. Adam Lefler wnioskuje o stworzenie zespołu lub wskazanie osób, z którymi będzie konsultował
opracowywany nowy regulamin zmiany barw klubowych,
Ustalono, iż w nowym regulaminie:
- dopuszczony będzie status zawodnika niezrzeszonego;
- podczas zmiany okresowej -na czas studiów zawodnika - nie będzie obowiązku przynależności do
klubu uczelnianego, może to być inny klub, którego siedziba znajduje się w tym samym mieście, co
uczelnia.
- jeŚli nowy klub zawodnika zapłaci odstępne, to stary klub nie będzie miał prawa wstrzymywania
zawodnika.
Projekt nowego regulaminu zostanie rozesłany do członków Zarządu i po konsultacjach przedstawiony
do zatwierdzenia na grudniowym posiedzeniu.

protokołował zatwierdził
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