Protokół z zebrania Zarządu PZSW 09.12.2017
Zebrania Zarządu otworzył Prezes Bartosz Pisarek.
Jednogłośnie przyjęto program zebrania.
Prezes poinformował Zarząd o aktualnej sytuacji finansowej PZSW.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu pełnomocnika ds. prawnych
PZSW (uchwała 1/12/2017)
5. Rozmawiano o licencjach zawodniczych w deskorolce i jeździe agresywnej – Piotr
Wiśniewski i Tomasz Szymczyk mają zająć się sprawą w tych dwóch dyscyplinach.
6. Przyjęto nowych członków PZSW – ANGELS SALOS Wrocław i Akademia
Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki (uchwała 2/12/2017)
7. Ustalono, że stawki za licencje w 2018 roku pozostaną bez zmian. (uchwała
3/12/2017)
8. Rozmawiano o kalendarzu imprez na 2018, zostanie opublikowana informacja z
prośbą o zgłoszenia zawodów do 15 stycznia 2018. Jeśli uda się to technicznie
zrealizować to powstanie formularz zgłoszenia imprez (sprawą zajmie się Tomasz
Szymczyk).
9. Jednogłośnie uchwalono ogłoszenie konkursów na trenerów kadr we wszystkich
dyscyplinach. Regulamin zostanie stworzony do dnia ogłoszenia. Do 15 stycznia
konkursy zostaną ogłoszone, zgłoszenia do 15 lutego, 7 dni na zaopiniowanie dla
Komisji, 7 dni na wybór przez Zarząd. (uchwała 4/12/2017)
10. Dyskusja na temat kursów instruktorskich oraz innych szkoleń. Ustalono, że w roku
2018 odbędą się dwa kursy instruktora wrotkarstwa – pierwszy na przełomie marca i
kwietnia – pierwszym branym pod uwagę miejscem jest Świdnica i kontakt nawiąże
Prezes Bartosz Pisarek, w przypadku braku porozumienia będzie należało znaleźć inną
lokalizację. Drugi kurs ustalono na miesiące sierpień – wrzesień (lokalizacja do
ustalenia). Kurs instruktora deskorolki – rozmawiano o dwóch terminach – luty i maj.
Poruszono również temat kursów specjalistycznych – w sprawie kursu slalomowego
decyzja zapadnie do 15.12.2017. Ustalono również, że komplet dokumentów na dany
kurs musi być przedstawiony Zarządowi PZSW 6 tygodni przed jego rozpoczęciem
(uchwała) Ustalono również, że w roku 2018 zostanie podjęta próba organizacji
szkoleń dla zawodników i trenerów w jeździe szybkiej (dzięki wykorzystaniu
kontaktów Bartosza Pisarka i Tomasza Szymczyka)
Zagadnienia z jazdy figurowa i inline alpine zostaną włączone w program kursu w
części o sprzęcie i części o dyscyplinach.
11. Uchwalono termin Walnego Zjazdu na 8.04.2018 (miejsce do ustalenia). Dzień
wcześniej tj. 07.04.2018 zaplanowano spotkania poszczególnych Komisji i całego
środowiska. (5/12/2017)
12. Rozmawiano o sprawie prowadzenia strony www.pzsw.org oraz
www.laczanasrolki.pl Dotychczasowy administrator – Kamil Ciura ze względu na
sprawy osobiste zrezygnował z dalszej pracy w ty charakterze. PZSW będzie dążył (w
miarę posiadanych środków) do zatrudnienia na stałe pracownika w biurze i do jego
obowiązków należałoby też zajmowanie się www i social media. Po ogłoszeniach
wyników konkursów z MSiT i wiedzy na temat posiadanego budżetu zostaną podjete
decyzje co do ogłoszenia konkursu. Postanowiono także wykorzystywać coraz
częściej adres www.pzsw.pl , który należy już do PZSW.
13. Została poruszona sprawa toru we Wrocławiu – do PZSW dotarła informacja, że tor
jest nieczynny. PZSW wystosuje zapytania do Miasta Wrocław odnośnie użytkowania
1.
2.
3.
4.

toru. Jednocześnie zostanie poruszona kwestia ewentualnej organizacji ulicznych MP
we Wrocławiu.
14. Odpowiadając na wniosek Michała Machowskiego w sprawie organizacji Mistrzostw
Polski w Bladecross ustalono, że Mistrzostwa Polski mogą być rozgrywane w tych
dyscyplinach, które są zrzeszone w World Skate i w których odbywają się oficjalnie
Mistrzostwa Świata (uchwała 6/12/2017)
15. Piotr Wiśniewski przedstawił ustny raport z działań PSF w 2017 roku.
16. Informacja o współpracy ze środowiskiem Freestyle. Konieczne jest zorganizowanie
spotkania Tomasza Szymczyka z Rafałem Rackmannem (możliwy również udizał
Prezesa Bartosza Pisarka). W opinii Zarządu konieczne są zmiany w składzie i
funkcjonowaniu Komisji, ale jakiekolwiek decyzje powinny zapaść po spotkaniu z
przewodniczącym Komisji.

