Protokół z zebrania Zarządu PZSW 13.12.2020 Bielsko - Biała
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Otwarcie zebrania Zarządu przez Prezesa PZSW
Przyjęcie protokołu z poprzednich zebrań Zarządu – 25 i 26.09.2020 – jednogłośnie
Informację o bieżącej pracy biura PZSW przedstawił Prezes PZSW Bartosz Pisarek
Prezes PZSW przedstawił członkom Zarządu również aktualną sytuację finansową
Związku.
Dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej wykorzystania Loga PZSW (uchwała 1/12/2020).
Ustalono również, że w roku 2021 zostaną zastrzeżone logotypy PZSW i Komisji.
Jednogłośnie przyjęto regulamin rozliczeń akcji szkoleniowych (uchwała2/12/2020)
Rozmawiano o planowanych kursach instruktorskich w 2021 roku.
Dyskusja na temat kategorii wiekowych w jakich rozgrywane są MP w poszczególnych
dyscyplinach. Ustalono, że odbędą się rozmowy z poszczególnymi komisjami na ten
temat oraz sprawdzone przepisy międzynarodowe w tej kwestii.
Zatwierdzono składy komisji aggressive, jazdy figurowej i hulajnogi. Ustalono, że w
jeździe szybkiej w chwili obecnej Komisja nie zostanie powołana. (uchwała 3/12/2020)
Upoważniono Prezesa PZSW do przeprowadzenia rozmów z kandydatami na
przewodniczących pozostałych Komisji (uchwała 4/12/2020)
Prezes PZSW Bartosz Pisarek i członek Zarządu Piotr Wiśniewski przekazali informację o
prowadzonych rozmowach ze sponsorami/partnerami.
Dyskusja odnośnie organizacji konkursów za rok 2020 organizowanych w mediach
społecznościowych – uznano, że ze względu na specyficzną sytuację nie będą
organizowane.
Rozmawiano na temat planów dotyczących obozów organizowanych przez PZSW w 2021
roku
Prezes przedstawił plany dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na rok 2021.
Rozmawiano na temat stawek sędziowskich, na tą chwilę niemożliwe jest ujednolicenie
ich we wszystkich dyscyplinach, ale należy je ustalić z komisjami. Niezbędne jest także
przeprowadzenie szkoleń sędziowskich.
Dyskusja o możliwościach współpracy z AVE Parkiem – rozmowy będą dalej
kontynuowane.
Inne zgłoszone przez członków Zarządu tematy:
• Rozmawiano na temat osób, które ze względów zdrowotnych itp. Nie były w
stanie zdać egzaminu praktycznego podczas kursów instruktorskich – na tą chwilę
nie ma w tej sprawie żadnych zmian.
• Rozmawiano na temat kwestii dotyczących IT oraz kwestii bezpieczeństwa stron i
mediów społecznościowych. Ustalono m.in., że należy wprowadzić regulamin
polityki prywatności na stronę PZSW, zmienić dane kontaktowe oraz
uporządkować adresy mailowe (komisje itp.)

