
Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2016-2020 

Uchwała nr 86/E/2019 

Zarządu  

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 8 listopada 2019 r. 

(podjęta w trybie elektronicznym) 

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany podziału środków FRKF – szkolenie SMS 

 

Na podstawie § 39 pkt 4 w związku z § 39  pkt 20 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 

1. Zarząd Polskiego Związku Pływackiego zatwierdza zmianę podziału środków dofinansowania  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającą na przesunięciu kwoty 50 tys. złotych  

w ramach realizacji umowy „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – 

szkolenie w Szkołach Mistrzostwach Sportowego” . 

2. Kwotę wskazaną w pkt 1 przeznacza się na: 

 zorganizowanie konferencji w kwocie 20 tys. zł w COS Spała dotyczącej oceny 

funkcjonowania Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz określenia kierunków działań 

mających na celu zwiększenie w nich efektywności szkolenia,  

 przyznanie dodatkowych środków w kwocie 30 tys. zł trzem szkołom najwyżej 

sklasyfikowanym w lidze SMS wg następującego klucza: I miejsce - SMS Oświęcim 12 tys. 

zł, II miejsce – SMS Lublin10 tys. zł, III miejsce SMS Warszawa Bielany 8 tys. zł.  

3. Zobowiązuje się Dział Szkolenia PZP do wystąpienia o zgodę do Ministerstwa Sportu i Turystyki 

oraz opracowania stosownych dokumentów do aneksu wskazanej w pkt 1 umowy.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Zarząd Polskiego Związku Pływackiego uchwałą Zarządu nr 54/E/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. zatwierdził 

podział środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, który uwzględniał dofinansowanie  

w wysokości 50 000,00 złotych szkolenia sportowego w mającej powstać Szkole Mistrzostwa Sportowego 

w Łodzi. Jednakże z uwagi na fakt, iż SMS Łódź w roku 2019 nie powstanie niezbędne są działania do 

zagospodarowania niewykorzystanych środków na realizację szkolenia w bieżącym roku.  

 

             Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                        Paweł Słomiński 

W głosowaniu brało udział 15 Członków Zarządu 

ZA – 5 głosów 

PRZECIW – 0 głosów 

WSTRZYMUJĄCYCH – 10 głosów 

 


