PROTOKÓŁ

przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku
Sportów Saneczkowych, które odbyło się w dniu 12 września 2020 roku na
Torwarze I w Warszawie, ul. Łazienkowska.
W dniu 12 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
W momencie rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, o godz. 11.43, /w II terminie/,
uczestniczyło w nim 11 delegatów zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1
do niniejszego protokołu.
1.Otwarcie Obrad
Obrady Walnego Zgromadzenia PZSSan o godzinie 11.43 (w drugim terminie), otworzył
p.o Prezesa Pan Jan Błoński. Na wstępie poinformował obecnych o śmierci Prezesa
PZSSan, Pana Michała Jasnosza. Pan Jan Błoński krótko przedstawił drogę życiową Pana
Michała JasnosZa i jego osiągnięcia na polu sportowym.
Zebrani powstali z miejsc i minutą ciszy uczcili Jego pamięć.
P.o. Prezesa Pan Jan Błoński powital kończących karierę zawodniczą b. członków kadry
narodowej seniorów na torach lodowych, zawodników kadry narodowej seniorów,
delegatów oraz zaproszonych gości w osobach :
Pani Ewy Kuls-Kusyk
Pani Natalii Wojtuściszyn
Pana Macieja Kurowskiego
Pana Macieja Pieli - przedstawiciela Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu

Pana dr Zdzisława Ingielewicza, przewodniczącego Rady Patronackiej
Pana mec. Dr Michała Kulińskiego, członka Rady Patronackiej
Pana Michała Łasika, przedstawiciela firmy „Projekt Komunikacja”

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana
Jana Błońskiego, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku
głosowania jawnego Pan Jan Błoński został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym
Zgromadzenia.
Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę pani Zofii Pocztarek,
która wyraziła zgodę. W wyniku głosowania jawnego Pani Zofia Pocztarek została
wybrana Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby do Prezydium Walnego
Zgromadzenia wszedł Pan Janusz Tatera, Sekretarz Generalny PZSSan. W wyniku
głosownia jawnego jednogłośnie został wybrany Członkiem Prezydium Walnego
Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji.
Walne Zgromadzenie, w wyniku głosowana jawnego, dokonało wyboru następujących
Komisji:
a/ Mandatowo-Skrutacyjnej – jednogłośnie, w składzie:
Marek Skowroński
Zdzisław Janisz
Robert Grudziński
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b/ Uchwał i Wniosków – jednogłośnie, w składzie
Henryk Pochłód
Krzysztof Orszulik
Dariusz Ziarno.
Komisje przystąpiły do ukonstytuowania się i do pracy.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów PZSSan i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przewodniczący poinformował, że po sprawdzeniu listy obecności Komisja
Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że obecnych jest 11 na 18 wybranych delegatów, w
związku z tym Walne Zgromadzenie może podejmować ważne decyzje i uchwały.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne regulamin obrad, przyjęto jednogłośnie
w przedstawionej treści.
6. Przyjęcie porządku obrad,
Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie przyjęło porządek
obrad w następującym kształcie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan przez p.o.
Prezesa PZSSan Jana Błońskiego.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji
a/ Mandatowo-Skrutacyjnej
b/ Uchwał i Wniosków
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4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów PZSSan i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Uroczystość podziękowania kończącym karierę reprezentanta Polski /Ewa Kuls-Kusyk,
Maciej Kurowski, Natalia Wojtuściszyn/.
8. Wręczenie medali za Mistrzostwa Polski seniorów w Siguldzie,
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZSSan za okres od 08.06.2019 r. do
27.05.2020.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2019.
11. Zapoznanie się z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta na temat sprawozdania
finansowego Związku PZSSan za rok 2019.
12. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSSan.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan do dnia 12.09.2020.
15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZSSaN za rok 2019.
16. Wystąpienie pop. Prezesa PZSSan Pana Jana Błońskiego.
17. Udzielenie absolutorium, Zarządowi za rok 2019/2010
18. Dyskusja, wolne wnioski.
19. Wystąpienie kandydata na prezesa PZSSan.
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20. Wybór prezesa PZSSan. w głosowaniu tajnym
22. c. d. Dyskusji.
23. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
24. Wystąpienie nowo wybranego prezesa PZSSan.
25. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
26. Zamknięcie obrad.
7. Uroczystość podziękowania kończącym karierę reprezentanta Polski /Ewa KulsKusyk, Maciej Kurowski, Natalia Wojtuściszyn/.
Przewodniczący podziękował kończącym karierę reprezentanta Polski - Ewie KulsKusyk, Maciejowi Kurowskiemu, Natalii Wojtuściszyn za wyniki i za dostarczenie
kibicom pozytywnych emocji. Zwrócił się do Pana Zdzisława Ingielewicza oraz Pana
Janusza Tatery, Sekretarza Generalnego PZSSan, o wręczenie stosownych certyfikatów
i upominków, co też uczynili.
8. Wręczenie medalI za Mistrzostwa Polski seniorów w Siguldzie.
Przewodniczący poinformował, że w związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii
koronawirusa COVID-19 mimo rozegrania mistrzostw, nie zostały wręczone medale za
wyniki w tych mistrzostwach stąd odbędzie się to w dniu dzisiejszym.
Pani Zofia Pocztarek poinformowała, iż część medali i dyplomów wręczono podczas
Wojewódzkiej Inauguracji Dolnośląskiego Roku Szkolnego w Zespole Szkół w Karpaczu.
Medale i dyplomy otrzymali uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Na
Walnym Zgromadzeniu medale i dyplomy zostały wręczone członkom kadry narodowej
seniorów na torach lodowych. Wręczyli je trener Pan Marek Skowroński, sekretarz
generalny PZSSan Janusz Tatera i przewodniczący Rady Patronackiej dr Zdzisław
Ingielewicz.
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9. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZSSan za okres od 08.06.2019 r. do
27.05.2020.
P. o. Prezesa Jan Błoński przedstawił sprawozdanie z działalności PZSSan za okres od
08.06.2019 r. do 27.05.2020. Podkreślił, że sprawozdanie obejmuje czas, w którym
odbyło się 6 plenarnych posiedzeń oraz w 5 posiedzeń odbytych w drodze techniki
elektronicznej od czasu ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Związku
w 2019 roku.
P. o. Prezesa Jan Błoński uwypuklił kilka istotnych tematów, które były
przedmiotem prac Zarządu w omawianym okresie. Zarząd rozpoczął pracę w składzie 6
osób. Po śmierci Michała Jasnosza, 29 września ub. roku, w składzie 5-osobowym.
Zarząd w tym okresie zapewnił Związkowi stabilność finansową i organizacyjną. W tych
warunkach jakie były, udało się stworzyć na wysokim poziomie warunki finansowoorganizacyjne do przygotowań seniorów, juniorów i juniorów młodszych na torach
lodowych do współzawodnictwa międzynarodowego w sezonie 2019-2010.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Dyr. Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu podczas narady trenerów szkolenia olimpijskiego online
pozytywnie ocenił start kadry seniorów jak i realne prognozy trenera kadry Pana Marka
Skowrońskiego. Dobre wyniki uzyskała także kadra juniorów młodszych podczas III
Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie na torze St. Morittz.
Mówca podkreślił, że Związek nie ma żadnego zadłużenia ani nie spłaca żadnych
kredytów bankowych, natomiast corocznym problemem jest sytuacja na przełomie
roku dotyczącą finansowania z budżetu państwa. Jednym z tematów głównych, którymi
zajmował się Zarząd, były działania służące budowie w Polsce długo oczekiwanego
toru

lodowego

sztucznie

mrożonego

w

Krynicy-Zdrój

oraz

trzech

torów

kompozytowych. Poczyniono stosowne działania żeby te plany zorganizować w
Karpaczu, Jeleniej Górze - Sobieszowie oraz w Marcinkowicach k. Nowego Sącza.
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Podejmowano też działania na rzecz rozwoju torów naturalnych. W tej kwestii
nawiązana została współpraca z samorządami. Odbyły się spotkania z kierownictwem
Zespołu Szkół w Karpaczu, w Marcinkowicach oraz Centrum Fit Master w Jeleniej Górze
oraz z władzami samorządowymi w Gołdapi, Jeleniej Górze, Karpaczu i Nowym Sączu.
Obiecujące

rozmowy

dotyczące

planowanych

inwestycji

infrastrukturalnych

przeprowadzone zostały z kierownictwem Światowej Federacji Saneczkowej (FIL) w
Berschesgarden,
Poinformował o wprowadzeniu w życie przez Ministra Sport Kodeksu dobrego
zarządzania w sporcie, który m.in. obliguje kierownictwa Związków do nadzoru i
rozwoju programu szkolenia sportowego. W związku z tym przeprowadzono kontrole
podczas akcji szkoleniowych kadr narodowych na torach lodowych i naturalnych w
Krynicy Zdroju, w COS w Wałczu, Krynicy-Zdrój, czeskiej Smerzowce i w Międzybrodziu
Bialskim. Następnie mówca przekazał informację na temat umowy z Instytutem
Sportu-Państwowym Instytutem Badawczym na prowadzenie badań nad optymalizacją
miski saneczkowej oraz nad optymalizacją strojów startowych. Zakupiono w 2019 roku
dla kadry juniorów i seniorów zakupiono m.in. nowy sprzęt startowy oraz nowoczesny
mobilny sprzęt do odnowy biologicznej.
W dalszej części wystąpienia p.o. Prezesa Jan Błoński przedstawił problemy
związane z pozyskaniem sponsora

tj. brak medalowego wyniku na Igrzyskach

Olimpijskich, Mistrzostwach świata i Europy, brak w Polsce toru lodowego sztucznie
mrożonego.

Brak homologowanego przez FIL-a obiektu w Polsce praktycznie

uniemożliwia pozyskiwania prawa do organizacji mistrzostw Europy, świata i Pucharów
Świata. Wzorem PKOl wprowadzony został nowy logotyp PZSSan, uatrakcyjniono nową
stronę internetową Związku.

Działalność Związku jest upowszechniana także w

mediach społecznościowych.

Powołana została Rada Patronacka PZSSan, której

przewodzi dr Zdzisław Ingielewicz. Pierwsze posiedzenie Rady ze względu na COVID 19,
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odbyło się w sierpniu br. zamiast w marcu. Pokreślił, że przedmiotem zainteresowania
nie tylko Związku ale i samorządów jest wznowienie budowy toru lodowego sztucznie
mrożonego w Krynicy-Zdrój, jak również torów kompozytowych w Karpaczu, Jeleniej
Górze i w Marcinkowicach k/Nowego Sacza. Uzyskano poparcie dla tych przedsięwzięć
ze strony Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Kolejnymi tematami, jakimi zajmował się Zarząd było udzielenia wsparcia dla
kadry szkoleniowej. Poczyniono starania w celu zatrudnienia niemieckiego mechanika,
który mógłby pomóc w szkoleniu kadry instruktorsko-trenerskiej. Mówca podkreślił
bardzo dobrą współpracę z FIL-em, i niemiecką federacją saneczkową. Podziękował
członkom Zarządu za pomoc i wsparcie członków Zarządu w sytuacji gdy musiał objąć
funkcję p.o. Prezesa PZSSan po śmierci Prezesa Pana Michała Jasnosza. , szczególnie
zaś Panu Januszowi Taterze, Sekretarzowi Generalnemu Związku, Pani Zofii Pocztarek,
Skarbnikowi PZSSan, oraz członkowi Zarządu panu Zbigniewowi Czochowi.
Wyrazy uznania skierował pod adresem kompetentnego zespołu pracowników Biura
Związku, w którym panuje bardzo dobra atmosfera pracy. Na uznanie zasługuje
inicjatywa Sekretarza Generalnego pana Janusza Tatery, który doprowadził, za
niewielkie

pieniądze,

głównie

pracą

własną

zespołu

pracowniczego

do

wyremontowania i zmodernizowania siedziby PZSSan. Biuro zostało odnowione,
dobrze i estetycznie urządzone, stanowi wizytówkę Związku. Kończąc mówca podkreślił,
że praca społeczna w Związku daje mu wiele satysfakcji i czuje się spełniony. Wyraził
nadzieję doczekania takiego momentu, gdy zawodnicy będą zdobywali medale
olimpijskie, saneczkarstwo będzie dyscypliną masową, a sukcesy będą podstawą do
tego, żeby saneczkarze robili kariery sportowe, życiowe i zawodowe.
11. Zapoznanie się z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta na temat badania
sprawozdania finansowego Związku PZSSan za rok 2019.
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Pani Zofia Pocztarek, Skarbnik PZSSan, zapoznała zebranych PZSSan z
pozytywną opinią Pani Stanisławy SAS, Niezależnego Biegłego Rewidenta na temat
sprawozdania finansowego Związku za rok 2019, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2019.
Sprawozdanie finansowe PZSSan za rok 2019 zostało dostarczone delegatom wraz z
materiałami zjazdowymi i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Skowrońskiemu, Przewodniczącemu
Komisu Mandatowo-Skrutacyjnej, który odczytał protokół Komisji. Komisja
Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący- Marek Skowroński,
Sekretarz Robert Grudziński
Sekretarz Zdzisław Janisz.
Komisja po sprawdzeniu listy obecności stwierdza obecność 11 z 18 delegatów na
Walne Zgromadzenie, co stanowi 61% całości i wobec tego to Walne Zgromadzenie jest
władne podejmować decyzje i uchwały.
12. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSSan.
Pan Kamil Malicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZSSan odczytał jej
sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
W dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan do dnia 12.09.2020 r.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne Uchwałę Nr 2/9/2020 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZSSan do dnia 12.09.2020, która została
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za 2019 r.
Przewodniczący poddał pod

głosowanie Uchwałę Nr 3/9/2020 w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2019, która została przyjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
16. Wystąpienie p.o. Prezesa PZSSan Pana Jana Błońskiego.
Przewodniczący obrad zaproponował, by ten punkt uznać za zrealizowany w pkt. 9
porządku obrad.Zebrani jednoglosnie zaakceptowali tę propozycje..
17. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019/2010.
Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie podjęło decyzję, iż
głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2019/2020 odbędzie się w
trybie jawnym en bloc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne Uchwałę Nr 4/9/2020 z dnia 12.09.2010
roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZSSan w składzie:
Jan Błoński
Zbigniew Czoch
Krzysztof Orszulik,
Henryk Pochłód.
Zofia Pocztarek
Michał Jasnosz do 29.09.2019
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która została przyjęta jednogłośnie.
18. Dyskusja i wolne wnioski
W dyskusji zabrał głos Pan Marek Skowroński , który złożył podziękowania trenerom za
ich pracę w klubach. Zaproponował utworzenie ramowego programu szkolenia dla
młodzieży. Poruszył kwestię dotyczącą przebiegu leczenia kontuzji zawodników – brak
środków finansowych na ten cel., a chodzi o kilka tysięcy złotych na leczenie jednego
zawodnika.
Kolejnym mówcą był Pan Maciej Piela, który w imieniu Prezesa Polskiego Związku
Bobslei i Skeletonu Pana Marka Wiśniewskiego podziękował za zaproszenie na Walne
Zgromadzenie PZSSan. Zwrócił uwagę na to, że oba związki sportowe mają marzenie
aby te dziedziny sportu zdobywały więcej zwolenników i większą popularność. Min.
Sportu uzależnia finansowanie dyscyplin sportowych od wyników, a oczekiwanych
wyników nie ma i to finansowanie wówczas jest niższe, bez wnikania w specyfikę danej
dyscypliny sportu. Mówca przedstawił kilka kwestii związanych z budową

toru

lodowego i współpracy w tej dziedzinie, toru, który służyłby nie tylko sportom
saneczkowym ale szeregu innym dziedzinom sportów zimowych. Zaproponował aby
ten tor nazwać

bobslejowo-saneczkowo-skeletonowy lub wypracować nazwę

uniwersalną, jako tor lodowy. Zaproponował także powołanie zespołu, który na bieżąco
uczestniczyłby w pracach projektowych. Poinformował – wobec pewnych pogłosek o
braku zawodników – że Związek jest w trakcie naboru i szkolenia, a w sprawdzianach
wzięło udział ok. kilkuset zawodników z całego kraju, a w Kadrze jest kilkudziesięciu
nowych zawodników i zawodniczek. Zbudowana została ścieżka startowa i tylko
niezbędne prace geologiczne powodują, że jeszcze nie jest ona użytkowana.
Zaproponował również współpracę w zakresie przechodzenia zawodników np. ze
skeletonu do saneczkarstwa i odwrotnie.
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Przewodniczący podziękował mówcy i podkreślił, że w sporcie saneczkowym nie ma
tendencji do zamykania się, wręcz przeciwnie. Podziękował za złożone propozycje
współpracy.
Następnie Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący udzielił głosu Panu Michałowi Łasikowi, z firmy PROJEKT
KOMUNIKACJA, który przedstawił prezentację dotyczącą wykorzystania sprzętu i myśli
komputerowej do poszerzania działalności Związku, a następnie udzielił odpowiedzi na
dotyczące szczegółów pytania delegatów.
19. Wybór prezesa PZSSan.
Przewodniczący poinformował, że do Biura PZSSan wpłynęła jedna kandydatura na
prezesa Związku – pana dr Zdzisława Ingielewicza.
20. Wystąpienie kandydata na prezesa PZSSan.
Pan dr Zdzisław Ingielewicz przedstawił swoje zamierzenia, które chciałby zrealizować
jako prezes PZSSan, podkreślając, że chciałyby w tej pracy wykorzystać swoje
przygotowanie w zakresie zarządzania. Zapewnił, że będzie starał się wprowadzić
zasady, na których będzie się opierała współpraca. Pierwsza kwestia to jest
przestrzeganie ustalonych zasad i przepisów, druga – zrównoważony budżet. Ze swej
strony będzie starał się dążyć do powstania wymarzonego toru lodowego sztucznie
mrożonego w Krynicy-Zdrój, kompozytowych jak i torów do saneczek naturalnych.
Jeżeli chodzi o kadrę szkoleniowa to będzie przykładać dużą wagę do tego jak
funkcjonują procesy szkolenia trenerów i jak rozszerzyć grono tych, którzy będą mogli i
chcieli się zajmować saneczkarstwem. Jeśli chodzi o zawodników, niewątpliwie jedną z
ważniejszych rzeczy w każdej dyscyplinie jest poszerzenie bazy uzdolnionej młodzieży,
zakwalifikowanej do dalszego szkolenia, począwszy od dzieci. Wyraził nadzieję, że jego
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działania doprowadzą do tego, że dyscyplina saneczkarstwa będzie się rozwijała , a on
będzie miała w tym swój istotny udział.
Przewodniczący podziękował kandydatowi na prezesa PZSSan za wystąpienie.
Innych kandydatów nie zgłoszono, lista kandydatów została zamknięta.
21. Głosowanie tajne.
Przewodniczący poinformował, że po wymianie zdań na temat zmiany formuły
głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie wypowiedziało się za tym, aby na karcie
do głosowania tajnego zamiast „X” – należy napisać „tak”, „nie”, lub „wstrzymuję się”.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, przeprowadziła
głosowanie tajne na prezesa PZSSan i przystąpiła do obliczenia głosów.
Przewodniczący ogłosi 15 min. przerwę w obradach.
22. c. d. dyskusji.
W tej części dyskusji nikt głosu nie zabrał.
23. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacjnej, poinformował, że w głosowaniu
tajnym na prezesa PZSSan Pana dr Zdzisława Ingielewicza oddano 11 głosów, w tym
wszystkie głosy ważne. Za kandydaturą Pana Z. Ingielewicza oddano 10 głosów, przeciw
1 głosów. Głosów wstrzymujących się nie było.
Komisja stwierdziła, że prezesem Polskiego Związku sportów Saneczkowych został
wybrany pan dr Zdzisław Ingielewicz.
Przewodniczący pogratulował Panu dr Zdzisławowi Ingielewiczowi wyboru na funkcję
prezesa Związku.
24. Wystąpienie nowo wybranego prezesa PZSSan.
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Prezes Zdzisław Ingielewicz podziękował za okazane zaufanie, potwierdzi obietnice
zawarte w swym wystąpieniu. Jeśli chodzi o Radę Patronacką PZSSan, jest za jej
istnieniem i funkcjonowaniem, a funkcję przewodniczącego będzie musiała przejąć inna
osoba.
25. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił protokół z prac Komisji.
Komisja pracowała w składzie :
Henryk Pochłód – Przewodniczący
Ariusz Ziarno – Sekretarz
Krzysztof Orszulik – Członek,
Do Komisji głoszono 6 propozycji uchwał, które w wyniku głosowania jawnego, kolejno,
zostały przyjęte jednogłośnie:
1. Uchwała nr 1/9/2020 w sprawie przyjęcie sprawozdania merytorycznego

z

działalności PZSSan za rok 2019/2020
2. Uchwała nr 2/9/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu
dodatniego wyniku finansowego PZSSan za okres 1.01.2019 do 12.09-2020 3. Uchwała nr 3/9.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PZSSan za rok
20192010
4. Uchwała nr 4/9/2020 w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie
mrożonego w Krynicy Zdrój
5. Uchwała nr 5/9/2020 w sprawie torów kompozytowych w Jeleniej Górze Karpaczu i
Marcinkowicach
6. Uchwała nr 6/9/2020 w sprawie aktualizacji licencji zawodniczych.
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Uchwały nr 1 - 6 stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
26. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący. wobec wyczerpania porządku obrad podziękował zebranym za udział
w

obradach i o godzinie 14.22 zamknął obrady Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

Protokół sporządziła: Joanna Hylak
Przewodniczący
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego
Zgromadzenia Delegatów Polskiego
Związku Sportów Saneczkowych
Jan Błoński
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