
Protokół

z posiedzenia Zarządu PZŁS w dniu 13.10.2015 w Warszawie.

Obecni:

Członkowie Zarządu: I Pracownicy biura:

1. Kazimierz Kowalczyk I l. Dorota Janolł,icz
2. Roman Derks
3. Marek Kostecki
4. Crzegorz Kałowski
5. Jolanta Krniecik-Gołebiewska
6. Roman Pawłowski

porzadek obrad:

L. Przyjęcie protokołu z posiedzeniaZarządu w dniu 20,09,2OL6 r.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rezygnacja z rozliczania księgowego programu Development.

4. Przyjęcie w poczet członków dwóch nowych klubów,

5, Uchwalenie kwoty wpisowego dla nowych członków PZŁS.

6. Uchwalenie terminu nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia Członków PZŁS, które ma być zwołane
na podstawie § 23 punkt 2b) Statutu.

7. Ustalenie zastępstwa na czas nieobecności Prezesa.

przebieg obrad:

L Protokół z posiedzeniaZarządu w dniu 20.09.2Ot6 r. zostanie przyjęty na najbliższym planowym

posiedzeniu Zarządu.

2, Zarząd przyją| jednogłośnie proponowany porządek obrad.

3. PZŁS rezygnuje z rozliczania księgowego programu lSU - Development. Dotychczas księgowość

Związku prowadziła całkowite rozliczanie całego projektu, a Związek nie miał z tego tytułu

żadnych przychodów (były jedynie symboliczne nagrody dla księgowych). Za całość programu

oraz wykorzystanie przeznaczonych przez lSU środków odpowiadał Pan Marek Stanuch.

Jednakże kwoty przekazywane na rachunek PZŁS przez lSU na realizację projektu Development

część delegatów podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 18 czerwca br.

potraktowała jako dodatkowy dochód i oskarżyła Zarząd o nieprawidłowości w gospodarowaniu

uzyskanymiśrodkami.

Zarząd wyraził zgodę na rezygnacjęzrozliczania przez PZŁS programu lSU Development

izobowiązał biuro do powiadomienia lSU i Marka Stanucha.



4.

5.

Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych dwa nowe kluby:
Klub Sportowy,,OPTl MA" Skawina,
Uczn iowski Kl u b Sportowy,, Dwójka", Za kopa ne.

Uchwała nr L2|UZ|2OL6.

Zarząd ustalił nową kwotę wpisowego dla nowych członków PZŁS. Będzie ona wynosić 2OOO,-zł.

Taka wysokość wpisowego ma zapobiec powstawaniu klubów, które będą pustymi tworami,

zamiast rzetelnego wsparcia sportowego w działalności PZŁS. Na chwilę obecną PZŁS zrzesza 55

członków, w tym ].6 zostało przyjętych w roku 20].6.

Ustalono, że po zakończeniu sezonu 201,6/L7 aktywność klubów będzie sprawdzona pod kątem

uczestnictwa ich zawodników we współzawodnictwie krajowym. Zarząd wnioskuje o

wprowadzenie do Statutu nowego zapisu dotyczącego podziału na członków czynnych i

biernych, projekt zapisu zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym

w czerwcu 2OI7 r.

UCHWAŁA nr L3|UZ|2OI6.

Do Związku w dniu L2.09.2Ot6 wpłynęły 23 wnioski postulujące zwołanie nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Członków celem odwołania członków Zarządu w tym Prezesa.

Zgodnie z §23 Statutu PZŁS,, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest

przezZarządZwiązku". Zgodnie z §7 regulaminu Zarządu PZŁS,,Zarząd podejmuje decyzje

w formie Uchwa{", w związku z tym członkowie Zarządu głosują nad Uchwałąnr Ia/UZ/2OL6

,,o zwołaniu nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia w dniu L2,3"L.20].6 r. o godz. 9:00

w pierwszym terminie i 9:30 w drugim terminie w Hotelu JM w Warszawie, ul. Grzybowska 45.

Celem nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia będzie rozpatrzenie złożonego w dniu

12.09.2016r. przez 23 członków PZŁS wniosku ,,o odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa".

Przed głosowaniem Wiceprezes Roman Derks przedstawił wyniki weryfikacji złożonych 23

wniosków.

a) Dwa wnioskisą podpisane przez członków, których kadencja wygasła w roku 201_5.

b) Trzy wnioski nie spełniają warunków formalnych z uwagi na niewłaściwą reprezentację

wnioskodawców,

W związku z tymi wszystkimi uchybieniami formalnymi, z23 zlożonych 12 września br.

wniosków, pięć z nich nie spełnia wymogów formalnych. W związku ztvm, przy ogólnej

liczbie 39 członków na dzień 12.09.201,6 r. złożony I2.o9.2ot6 r. wniosek nie spełnia

wymogu %ilości ogółu członków PZŁS.

Głosowanie:- za t, przeciw: 5, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr L4|U42O16 nie została przyjęta przezZarząd PZŁS.

Członkowie Zarządu krytycznie odnieśli się do poczynań działaczy, którzy są wrogo nastawieni do

Zarządu i rozpowszechniają w całym środowisku kłamliwe informacje na temat m.in. rzekomej

korupcji , katastrofalnej sytuacji finansowej Związku, czy zerwania przez sponsora LOTTO umowy

zPZŁS. Są to oszczerstwa niepoparte żadnymidowodami.

Na postawione przez członków Zarządu pytanie o przedstawienie wizjiewentualnego nowego

Zarządu i planów działan Grzegorz Kałowski poinformował, że nie wie nic na temat planów

6.



rozwoju łyżwiarstwa grupy osób dążącej do odwołania obecnego Zarządu, wie jedynie, że

prezesem miałby zostać Marek Stanuch.

W związku z brakiem odpowiedzi G. Kałowskiego na pytanie o powody utraty zaufania,

konkretne zarzuty oraz wizję na przyszłość, CzłonkowieZarządu stwierdzili, iż zmiana Zarządu

ma się dokonaĆ dla samej zmiany, bez żadnych planów, strategii i wizji działania.

W działania grupy przeciwnej Zarządowi zaangażowany jest trener kadry Krzysztof Niedźwiedzki,

który rozmawiał z zawodnikami próbując nastawić ich przeciwkoZarządowi. Wciąganie w takie

rozgrywki zawodników jest niedopuszczalne, co zostało skomentowane przez zawodników kadry

narodowej, a postępowanie Krzysztofa Niedźwiedzkiego jest skandaliczne i niegodne trenera

kadry narodowej, w związku z tym powinien on zostać odwołany w trybie natychmiastowym.

Prezes zaproponował zaproszenie K. Niedźwiedzkiego na rozmowy z Prezydium Zarządu w celu

złożenia wyjaśnień. Członkowie 1arządu upoważnili Prezydium do przeprowadzenia rozmowy

z trenerem NiedŹwiedzkim i podjęcia decyzji w sprawie jego dalszej pracy w Zwlązku.

7. Prezes upoważnił Dyrektora Biura Dorotę Janowicz do zastępowania go podczas zwolnienia

lekarskiego w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem biura.

Podczas nieobecności Prezesa do składania podpisów w imieniu Zarządu oraz do

merytorycznego kierowania dyscyplinami upoważnieni są wiceprezesi: Roman Derks i Marek

Kostecki.

W związku z nielojalnym zachowaniem Grzegorza Kałowskiego członkowie Prezydium

zawnioskowali o zmianę Uchwały nr 5 z dnia 29,04.2O15r. i cofnięcie G, Kałowskiemu

upoważnienia do reprezentowania PZŁS.

Uchwała nr t5lUZl2oL6.

protokołowała zatwierdził
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