
Decyzje 2015 r. Prezydium Zarządu 

Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego 
 
 
 
Decyzja nr 1/03/2015 z dnia 2.03.2015  

Niewyrażenie zgody na dofinansowanie i kredytowanie wyjazdu juniorów na zawody bicia rekordów w Calgary 
w dniach 19-22.03.2015 
 
Decyzja nr 2/03/2015 z dnia 2.03.2015 

Zgoda na wcześniejszy wyjazd od dnia 5.03.2015r. Artura Wasia na Finał Pucharu Świata w Erfurcie oraz udział 
w zgrupowaniu trenera Jeremiego Whoterspoona. 
  
Decyzja nr 3/03/2015 z dnia 2.03.2015  

Związek oczekuje rozliczenia się Sebastiana Druszkiewicza w związku z zerwaniem kontraktu 
i niewystartowaniem w Pucharze Świata w Hamar. 
 
Decyzja nr 4/03/2015 z dnia 2.03.2015 

Pozytywna ocena startu w Mistrzostwach Świata Juniorów w Warszawie, Mistrzostwach Świata w sprincie 
w Astanie i zawodach kontrolnych  w Calgary. 
Negatywna ocena startu w Mistrzostwach Świata Juniorów w short-tracku w Osace. 
 
Decyzja nr 1/04/2015 z dnia  2.04.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Biura PZŁS. 
Konkurs będzie ogłoszony 8.04.2015 r  
Przyjęcie ofert do dnia 24.04.2015 r. 
Otwarcie ofert i postępowanie konkursowe 28.04.2015 r. o godz. 12:00 w biurze PZŁS. 
Skład komisji do konkursu na Dyrektora Biura PZŁS:  
- Roman Derks – Przewodniczący 
- Marek Kostecki – V-ce Przewodniczący 
- Emilia Słyk – specjalista 
- Izabella Osik – Główna Księgowa 
- przedstawiciel MSiT. 
 
Decyzja nr 2/04/2015 z dnia  2.04.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera głównego short-track. 
Konkurs będzie ogłoszony 8.04.2015 r  
Przyjęcie ofert do dnia 27.04.2015 r. do godz. 16:00. 
Otwarcie ofert i postępowanie konkursowe 28.04.2015 r. o godz. 15:00 w biurze PZŁS. 
Skład komisji do konkursu na trenera głównego short-track:  
- Marek Kostecki – Przewodniczący 
- Ewa Białkowska 
- Roman Pawłowski 
- Zbigniew Borysiuk 
- Jan Bisaga – Zespół Metodyczno-Szkoleniowy 
- Marta Jarecka 
- przedstawiciel MSiT. 
 
Decyzja nr 3/04/2015 z dnia  2.04.2015  w sprawie terminu zwołania konferencji szkoleniowej. 
Konferencja szkoleniowa PZŁS odbędzie się w dniach 23-24.05.2015 r. w Hotelu JM w Warszawie. 
 
Decyzja nr 4/04/2015 z dnia  2.04.2015 w sprawie reprezentacji PZŁS podczas pikniku w Opolu 16-
17.05.2015 r. 
W pikniku w Opolu organizowanym w dniach 16-17.05.2015 r. przez sponsora OTTO wezmą udział zawodnicy 
centralnego szkolenia oraz trenerzy.  
 



Decyzja nr 5/04/2015 z dnia  2.04.2015 w sprawie zgrupowania na Majorce. 
Zgrupowanie rowerowe na Majorce odbędzie się w dniach 27.04.-4.05.2015 i 2.05.-9.05.2015 r.  
 
Decyzja nr 6/04/2015 z dnia  2.04.2015  
Po przeanalizowaniu regulaminów imprez Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w sezonie 2O14/15, 
Prezydium PZŁS postanowiło uzupełnić listę nagród za osiągnięcia sezonu o następujące pozycje: 
Nagrody dla zwycięzców klasyfikacji generalnej Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych ,,l Ty zostaniesz 
Mistrzem" w sezonie 2014/15 w kategoriach Senior- Junior AB kobiet oraz mężczyzn w wysokości 75O 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 w8 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 nr 1/05/2015 z dnia 12.05.2015 w sprawie zatrudnienia Anny Łukanowej-Jakubowskiej na 
stanowisku trenera głównego short-track od dnia 1.06.2015 r. 
 
Decyzja nr 2/05/2015 z dnia  28.05.2015 

Zatwierdziło strukturę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego ( zał. Nr. 1)  
 
Decyzja nr 1/05/2015 z dnia  28.05.2015 

w sprawie organizacji szkolenia w short tracku przedstawione przez Panią Ewę Białkowską Szefa Wyszkolenia 
Centralnego prowadzonego przez Panią Annę Lukanową- Jakubowską i zobowiązał Szefa Wyszkolenia do 
przekazania ustaleń, trenerowi i zawodnikom i klubom,  
 
Decyzja nr 1/06/2015 z dnia 23.06.2015 

Decyzja o skreśleniu zawodnika Rafała Anikieja z listy Grup Centralnego Szkolenia w związku z pisemną 
rezygnacją zawodnika z udziału w szkoleniach kadry narodowej 
 
Decyzja nr 2/06/2015 z dnia 23.06.2015 

Decyzja o zakupie nowego sprzętu (płozy, kółka, łożyska) dla zawodników short-traku. 
 
Decyzja nr 3/06/2015 z dnia 23.06.2015 

Decyzja o zakupie aparatu fotograficznego 
 
Decyzja nr 1/7/2015 z dnia 10.07.2015 

Prezydium wyraziło zgodę Patrycji Maliszewskiej na wyjazd i trening w Kanadzie do pierwszego w sezonie 
2015/16 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 wraz z kosztami 
ubezpieczenia od NNW i KL. 
  
Decyzja nr 1/7/2015 z dnia 10.07.2015 

 Prezydium podjęło decyzję na wniosek Trenera Pani Anny Lukanowej-Jakubowskiej z dnia 10,07.2Ot5 roku, 
o skreśleniu z grupy Centralnego Szkolenia Natalii Maliszewskiej i Marty Wójcik , oraz wstrzymaniu wypłaty 
stypendium ( po uzgodnieniach z Ministerstwem Sportu i Turystyki ), z równoczesnym odebraniem sprzętu 
reprezentacyjnego wydanego przez PZŁS i odebraniem przyznanego zawodniczkom miejsca na prywatne 
Logo.  
 



Decyzja nr 1/09/2015 z dnia 3.09.2015 o przyznaniu zawodnikowi Piotrowi Michalskiemu dodatkowej 
powierzchni reklamowej. 
 
Decyzja nr 2/09/2015 z dnia 3.09.2015 o przyznaniu zawodnikowi Arturowi Nogalowi dodatkowej 
powierzchni reklamowej. 
 
Decyzja nr 3/09/2015 z dnia 3.09.2015 o skierowaniu sędziego Bartosza Dawidowskiego na kurs starterów 
organizowany na koszt ISU. 
 
Decyzja nr 1/10/2015 z dnia 17.10.2015 r. 

Prezydium Zarządu przywraca zawodniczkę Natalię Maliszewską do grupy centralnego szkolenia 
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. 
 
Decyzja nr 2/10/2015 z dnia 17.10.2015 r. 

Prezydium zatwierdziło proponowaną zmianę zapisu w regulaminie powierzchni reklamowej dotyczącą 
obowiązku noszenia czapek z logo sponsora LOTTO w sezonie 2015/16.  
 
Decyzja nr 1/11/2015 z dnia 25.11.2015 r. 

Prezydium Zarządu PZŁS przywraca wypłatę stypendium sportowego zawodniczce Natalii Maliszewskiej od 
dnia 1.12.2015 r. 
 
Decyzja nr 2/11/2015 z dnia 25.11.2015 r. 

W związku z przedstawionymi przez zawodników zobowiązaniem do podporządkowania się organizacji 
szkolenia centralnego PZŁS, Prezydium Zarządu PZŁS przywraca zawodników Bartosza Konopko i Rafała 
Anikieja do Grupy Centralnego Szkolenia. 
 
 
 
 


