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Protokół 

z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Narciarskiego 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 
 

 

I. Prezes Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner dokonał otwarcia Walnego 

Zjazdu Delegatów PZN zwołanego w pierwszym terminie na godzinę 11.00 w dniu 29 czerwca 2019 r. w 

Krakowie. Prezes powitał wszystkich przybyłych na Zjazd. Prezes poinformował, iż Zjazd został zwołany w 

celach sprawozdawczych. 

 

Prezes Apoloniusz Tajner wspomniał, że wręczenie odznaczeń nastąpi oficjalnie na Jubileuszu Obchodów 

100- lecia narciarstwa PZN. 

 

Następnie Prezes Apoloniusz Tajner wymienił i poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć 

zmarłych w ostatnim roku osób związanych z polskim sportem narciarskim: 

1. Pana Lucjana Piątka (Piątek), jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach lubelskiego 

sportu: lekkoatlety, piłkarza, narciarza i pływaka, 

2. Pana Kazimierza Zelka (Zelek), polskiego biegacza narciarskiego, mistrza Polski i trenera 

Kadry Narodowej. 

 

II. Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów PZN.  

 

W pierwszej kolejności Prezes PZN poprosił obecnych na sali Delegatów, by zgłosili kandydatury na 

funkcję Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN. Jednocześnie zaproponował kandydaturę Pana 

Stanisława Szymanika na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZN, który wyraził 

zgodę na pełnienie tej funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Zostało zarządzone głosowanie nad kandydaturą Pana Stanisława Szymanika na Przewodniczącego 

Walnego Zjazdu PZN. Uchwała została podjęta większością głosów za, z 1 głosem wstrzymującym. 

 

Pan Stanisław Szymanik objął kierowanie Walnym Zgromadzeniem i przystąpił do przeprowadzenia 

wyboru na Sekretarza Zjazdu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu. 

 

Kolejno na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN zaproponowano kandydaturę 

Pana Jacka Żaby, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur. 
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Następnie zaproponowano kandydaturę Pana Wojciecha Gawora, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji 

Sekretarza niniejszego Zjazdu. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Dokonano zbiorczego głosowania na Kandydatury Sekretarza Zjazdu oraz Zastępcy Przewodniczącego. 

Kandydatury przyjęto jednogłośnie.  W związku z powyższym skład Prezydium został przyjęty przez Walny 

Zjazd Delegatów. 

 

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący podziękował Delegatom za wybór na Przewodniczącego Walnego 

Zjazdu i przejął prowadzenie obrad. 

 

III. Zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zjazdu PZN 

Przewodniczący Zjazdu zarządził  głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad 

zaproponowanego i doręczonego uprzednio Delegatom.  

 

Nie zgłoszono żadnych uwag co do Regulaminu Obrad.  

 

Odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem Regulaminu Obrad. Regulamin zatwierdzono w brzmieniu 

stanowiącym Załącznik nr 1. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

IV. Następnie Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. 

Przystąpiono do głosowania nad Porządkiem Obrad.  

 

Nie zgłoszono uwag do Porządku Obrad.  

 

Zjazd przyjął Porządek Obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

 

V. W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 6 Porządku Obrad – wyboru Komisji Zjazdu.    

 

Najpierw przystąpiono do wyboru członków Komisji Mandatowej. Zaproponowano następujące 

kandydatury: Panią Izabelę Nowicką, Pana Wojciecha Gajewskiego. Osoby te wyraziły zgodę na pełnienie 

funkcji. Brak innych kandydatur z sali. 

 

Kandydatów wybrano jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Uchwał i 

Wniosków. Zaproponowano następujące kandydatury: Pana Grzegorz Twardocha, Pana Marka 

Pietruszkę. Osoby te wyraziły zgodę na swoje kandydowanie. Brak innych kandydatur z sali. 
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Kandydatów wybrano jednogłośnie. 

 

Niezwłocznie po głosowaniach Komisje się ukonstytuowały w następujących składach: 

 

Komisja Uchwał i Wniosków: 

1) Grzegorz Twardoch – Przewodniczący, 

2) Marek Pietruszka. 

 

Komisja Mandatowa: 

1) Izabela Nowicka – Przewodnicząca. 

2) Wojciech Gajewski. 

 

Tak zebrane Komisje przystąpiły do prac. 

 

VI. Następnie Przewodniczący Zjazdu oddał głos Prezesowi Apoloniuszowi Tajnerowi, który przedstawił 

sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Narciarskiego za poprzedni rok oraz sprawozdania 

z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 30.06.2018 r. 

 

Prezes Apoloniusz Tajner odstąpił od odczytania sprawozdania z uwagi na jego wcześniejsze doręczenie 

wszystkim delegatom. 

 

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego wspomniał o zakończeniu kariery sportowej przez Justynę 

Kowalczyk, Sylwię Jaśkowiec, Karolinę Riemen oraz o rozpoczęciu przygotowań do Igrzysk w Pekinie, 

które odbędą się w 2022 r.   

 

Następnie Prezes nadmienił, że Kadry Narodowe liczą 76 zawodników i zawodniczek łącznie, a dodatkowo 

powołano ok. 30 zawodników w Kadrze Narodowej Juniorów w SMS w Szczyrku i Zakopanem. W same 

zaś szkolenie sportowe zaangażowanych jest ok. 80 osób w sztabach szkoleniowych. 

Prezes Apoloniusz Tajner wspomniał o bardzo dobrej umowie z Renault Polska. W ramach umowy mamy 

od sponsora 37 samochodów, gdzie koszt serwisowania, ubezpieczeń i wymiany opon są po stronie sponsora 

a PZN ponosi tylko koszty paliwa. Samochody są wymieniane co roku na nowe. Wyjaśnione zostało 

również, dlaczego nie powołano Kadr Narodowych w konkurencjach snowboardowych. Zarząd PZN 

doszedł do wniosku, że najlepsze warunki dla rozwoju snowboardu stanowi snowboard klasyczny, alpejski, 

w którym PZN osiąga i może jeszcze osiągać sukcesy i do uprawiania tej konkurencji mamy odpowiednie 

warunki w okresie zimowym w Polsce. Zdaniem Prezesa Związek powinien postawić na grupy w 
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snowboardzie alpejskim, w których znajdują się juniorzy. Prezes wspomniał, że w konkurencjach 

snowboardowych SBS i SBX nie mamy odpowiednich konfiguracji tras zjazdowych czy tzw. rynien. Stąd 

trudno szkolić zawodników na wysokim poziomie a wyniki, które osiągają obecnie nie kwalifikują do 

powołania w skład Kadry Narodowej. Prezes Apoloniusz Tajner nie wyklucza powołania Kadry, jeżeli 

pojawi się kandydat, który mógłby godnie reprezentować Polskę. Jest to zatem w dalszym ciągu kwestia 

otwarta. 

 

W następnej kolejności Prezes Apoloniusz Tajner wskazał, że rozpoczęto (także w Tatrzańskim Związku 

Narciarskim) przygotowanie do obchodów Jubileuszu 100 - lecia PZNu, który odbędzie się w dniach 19-21 

września 2019 r. na terenie AWF Kraków oraz w Tauron Arenie w Krakowie.  Wydarzenie połączone 

będzie z kursokonferencją dla instruktorów i trenerów PZN oraz AWF. 

 

Prezes przedstawił pokrótce plan obchodów Jubileuszu. Najpierw odbędzie się uroczysta inauguracja w Auli 

AWF Kraków, potem pokazy narciarskie na śniegu, w tym finał zawodów biegowych na śniegu (wzdłuż 

jednej z prostych stadionu). Przygotowaniem trasy zajmie się Supersnow S.A. a wszystko odbędzie się pod 

patronatem Marszałka Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. 

 

Kolejno odbędzie się Gala Jubileuszowa, które nastąpi o godz. 17. 30 w Tauron Arenie. Galę poprowadzi 

Pan Przemysław Babiarz, który już wyraził na to zgodę. Na Gali  wręczone zostaną państwowe, 

związkowe oraz resortowe odznaczenia. Zostanie także wyświetlony 20-25 min film z okazji Stulecia PZNu, 

który następnie każdy z gości otrzyma na pendrivie. Prezes wskazał, że ponadto w opracowaniu jest książka 

z okazji Stulecia PZNu, a przewidziana jest również produkcja znaczków okolicznościowych z okazji tego 

wydarzenia. Prezes przewiduje, że zaproszonych będzie ok. 400-450 osób. 

 

Prezes PZN wspomniał, że powołana została Kapituła, która odpowiedzialna będzie za wybór Narciarza i 

Narciarki 100 - lecia PZNu. Kapitule przewodniczy Pan Profesor Szymon Krasicki. Kapituła wybierze 20 

nazwisk zawodników i  zawodniczek, z pośród których zostanie wybrany Narciarz i Narciarka 100 - lecia 

PZNu a głosy internautów zdecydują o wyborze „ Gwiazdy 100lecia PZN”. 

Kolejno, Prezes Apoloniusz Tajner wskazał, że w Polsce (w Krakowie) odbędą się  Europejskie Igrzyska w 

sportach letnich w 2023 r., w skład których wejdą być może skoki na igielicie w Zakopanem. Był to pomysł 

Marszałka Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, a udział w tym wydarzeniu weźmie również PZN. 

 

Po zakończeniu przemówienia Prezesa Zarządu PZN, Przewodniczący Zjazdu zapytał Delegatów, czy 

wnoszą jakieś uwagi co do sprawozdania z działalności Zarządu PZN, którego pełny tekst w formie 

papierowej został im udostępniony przed Zjazdem. 
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VII.  Prezes Apoloniusz Tajner przedstawił Wieloletni Plan Rozwoju Narciarstwa Polskiego.  

 

Prezes PZNu przedstawił Strategię Rozwoju Narciarstwa i Snowbordu, który konsultowany był z 

Ministerstwem Sportu i Turystyki. Program poddawany jest korektom, dlatego nie jest jeszcze 

opublikowany na stronie internetowej PZN. Na Gali Jubileuszowej zostanie już udostępniony jego 

uczestnikom w formie skoroszytu. Program spełnia wymogi ministerialne.  

 

Prezes Apoloniusz Tajner umożliwił zgromadzonym Delegatom zapoznanie się z treścią Planu Rozwoju 

Narciarstwa, który został wyświetlony na ekranie. Prezes Apoloniusz Tajner przedstawił szczegółowo, w 

formie tabelarycznej zarówno regiony, w których poszczególne sporty są uprawiane (z uwzględnieniem tych 

grup, które osiągają najlepsze wyniki), jak również zestawienia osobowe (zawodników, zawodniczek, 

trenerów – według określonych kategorii).  

 

Prezes przewiduje, że za 3 lata, na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022, zawodnicy PZN mogą osiągnąć 

bardzo dobre rezultaty, we wszystkich konkurencjach narciarskich i snowboardowych. Prezes podkreślił, że 

dla zawodników duże znaczenie ma nie tylko odpowiednie przygotowanie fizyczne, ale również psychiczne, 

ponieważ zawodnicy poddani są dużej presji, z którą muszą sobie radzić. 

 

VIII. Celem realizacji kolejnego punktu Porządku Obrad zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Pani Maria Twardoch, która przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku 

Narciarskiego za okres od 2018/2019 r. Wymieniła ona na wstępie członków Komisji: Pana Macieja 

Wasylkowskiego, Pana Kazimierza Kiliana oraz Pana Jana Braję – Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca wskazała, że Komisja, działała zgodnie z harmonogramem, raz na kwartał. W okresie 

sprawozdawczym Komisja zebrała się 5 razy. Komisja dokonała m.in.  umów zawartych z Ministerstwem 

Sportu i Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej oraz umów zawartych ze sponsorami. Komisja dokonała 

również kontroli sprawozdania finansowego za 2018 r., zapoznając się z bilansem Związku oraz rachunkiem 

zysków i strat. Sporządzone zostały protokoły z posiedzeń Komisji. Przewodnicząca Maria Twardoch 

przekazała wnioski i zalecenia Sekretarzowi Generalnemu oraz pracownikom, którzy są odpowiedzialni za 

ich przedstawienie Prezesowi Zarządu PZN. 

 

Wartość zawieranych przez PZN umów, a także pozyskiwane źródła własne pozwoliły na prawidłowy i 

terminowy przepływ środków finansowych. Przewodnicząca podkreśliła, że nie doszło do naruszeń Statutu 

PZN, a przepisy prawa powszechnie obowiązującego są przestrzegane. Uchwały podjęte przez Zarząd w 

trakcie trwania okresu sprawozdawczego, realizowane były na bieżąco i zgodnie z ich treścią. Sprawozdanie 
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Finansowe Związku za 2018 r., przedstawia jasną i rzetelną informację dla oceny majątkowej Związku. 

Protokoły pokontrolne Komisji znajdują się w siedzibie PZN. 

 

Komisja odstąpiła od podawania konkretnych liczb z uwagi na złożone sprawozdanie finansowe przez 

Główną Księgową. 

 

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe za 2019 r. miałoby 

przygotować Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych „BANKFIRM” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Komisja wniosła także o podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2018 r. (składającego 

się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, odniesienie osiągniętego zysku w fundusz 

statutowy Związku). 

 

IX. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do omówienia sprawozdania finansowego. 

 

Pani Dorota Woźniak, Główna Księgowa PZN, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018 r., które 

zostało załączono do wcześniej udostępnionych materiałów. 

 

W ocenie Pani Doroty Woźniak sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg 

rachunkowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Nie ma zagrożenia dla 

działalności Związku. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat został 

sporządzony według wariantu kalkulacyjnego. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego 

biegłego rewidenta, pozostaje ono zgodne z ustawą o sporcie. Badanie przeprowadzono w maju 2019 r. 

Opinia dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2018 daje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 

jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie finansowe jest zgodne z polityką rachunkowości 

Związku, a także ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. 

Głowna Księgowa PZN wskazała, że w 2018 r. uzyskano dodatni wynik finansowy (ok. 450 tys.), a 

odpisano go na fundusz statutowy Związku, który zwolniony jest od podatku dochodowego od osób 

prawnych. Pani Dorota Woźniak podkreśliła, że większość umów zawieranych jest z Ministerstwem, 

główna umowa to tzw. umowa budżetowa na szkolenie w Kadrach Narodowych i olimpijskich. Wszystkie 

umowy za 2018 r. zostały rozliczone, a Ministerstwo to zaakceptowało. Koszty Związku rozkładają się w 

następujący sposób: 71 % kosztów przeznaczonych jest na działalność statutową, a 29 % - za działalność 

gospodarczą. 
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X. W dalszej kolejności Przewodnicząca Komisji Mandatowej Pani Izabela Nowicka przedstawiła 

sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczącej prawomocności Zjazdu, w którym stwierdzono, że na liczbę 

zawiadomionych 85 Delegatów w Zjeździe uczestniczy 46 Delegatów, co stanowi 54 % poinformowanych 

o Zjeździe. Stwierdziła, że wszyscy Delegaci zostali zawiadomieni o Zjeździe w sposób prawidłowy. 

Komisja stwierdziła zatem, że Zjazd został zwołany prawidłowo oraz, że Zjazd jest zdolny do 

podejmowania uchwał w I terminie, zgodnie z postanowieniami Statutu.  

 

XI. Następnie otwarto dyskusję nad sprawozdaniami. 

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Maciej Trzciński, delegat nr 69, Prezes Zarządu Małopolskiego Okręgu 

Związku Narciarskiego. 

 

Zdaniem Delagata w sprawozdaniu przedstawionym przez Prezesa Apoloniusza Tajnera, ponownie brakuje 

programu dla narciarstwa alpejskiego. Delegat wskazał, że w ligach narciarskich w sezonie 2019 wystąpiło 

prawie 7 tysięcy zawodników. Natomiast w Kadrach Narodowych w narciarstwie alpejskim wciąż jest mało 

zawodników. 

 

Delegat zapytał, czy istnieje możliwość wystąpienia z propozycją zgłoszenia projektu uchwały 

zobowiązującej Zarząd PZN do wsparcia działań narciarstwa alpejskiego, w szczególności jeśli chodzi o ligi 

narciarskie, na poziomie ok. 10 – 15 % kosztów rocznej organizacji ligi narciarskiej. 

 

Ponadto delegat odwołał się do punktu 5 podpunktu 5 Programu Rozwoju Narciarstwa Młodzieżowego 

przedstawionego przez Prezesa Związku. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Ludwik Żukowski, delegat nr 85, Warszawski Okręgowy Związek Narciarski. 

Delegat wypowiedział się w imieniu SITN, wspominając o konieczności ustrukturyzowania  

i wykształcenia instruktorów i trenerów, którego podjął się SITN. Delegat Ludwik Żukowski odniósł się do 

weryfikacji trenerów i instruktorów w PZN (których jest ok. 400) według nowego systemu 

„certyfikowania”, czyli systemu walidacyjnego dla ram kwalifikacji zawodowych (dotychczas dopuszczalne 

było jedynie licencjonowanie). 

 

Pan Ludwik Żukowski wskazał, że obecnie opracowywane są systemy walidacji, które wskazują, co 

instruktorzy i trenerzy PZN powinni potrafić na końcu swojego doświadczenia zawodowego. 

Opracowywanie kwalifikacji zawodowych jest na tzw. „półmetku”, a Menenas  Żukowski przewiduje, że za 

rok zostanie już zatwierdzone przez Ministerstwo. 
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Brak innych wniosków. 

 

Na tym zakończono obrady w tym punkcie. 

 

Z uwagi na brak wniosków obrady kontynuowano zgodnie z Porządkiem Obrad. 

 

XII. Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad uchwałami.  

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Zarządu PZN, o treści jak w załączniku: głosów za podjęciem uchwały oddano 

46, 0 wstrzymujących się oraz 0 przeciwnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 w przedmiocie głównych 

kierunków działania Związku, o treści jak w załączniku – głosów za podjęciem uchwały oddano 37,  9 

wstrzymujących się oraz 0 przeciwnych.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad uchwałą nr 5  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Narciarskiego 

o treści jak w załączniku – głosów za podjęciem uchwały oddano 46, 0 wstrzymujących się oraz 0 

przeciwnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad uchwałą nr 6 w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Narciarskiego badanego przez 

biegłego rewidenta. 

 

Głosów za podjęciem uchwały nr 6 oddano 46, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. Uchwałę podjęto 

jednogłośnie. 

 

W dalszej kolejności głosowano nad uchwałą nr 7 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego za rok 2019.  

 

Głosów za podjęciem uchwały oddano 45, 1 wstrzymujących się, 0 przeciwnych.  

Na biegłego rewidenta wyznaczono Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych „BANKFIRM” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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XIII. W tym miejscu Przewodniczący Zjazdu przystąpił do kolejnego punktu Porządku Obrad, tj. dyskusji i 

wolnych wniosków. 

 

Zgłoszono następujące wnioski: 

 

Delegat Maciej Trzcińśki złożył wniosek w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zobowiązania 

Zarządu PZN do wsparcia finansowego współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży w zakresie Lig Regionalnych w narciarstwie zjazdowym, Ogólnopolskich Spotkań UKS PZN w 

narciarstwie zjazdowym oraz Ogólnopolskiego Finału Lig Alpejskich. 

Walny Zjazd miałby zobowiązać Zarząd PZN do wsparcia finansowego Lig Regionalnych  

w narciarstwie zjazdowym (Małopolskiej, Śląskiej, Sudeckiej i Podkarpackiej), Ogólnopolskich Spotkań 

UKS PZN w narciarstwie zjazdowym oraz Ogólnopolskiego Finału Lig Alpejskich na poziomie minimum 

10 zł za pojedynczy start zawodnika. 

60 % wyżej wymienionej kwoty organizatorzy zawodów mieliby otrzymać do końca stycznia, a 40 % do 

końca marca każdego sezonu (roku), w którym odbędą się w/w zawody. 

Wypłata miałaby nastąpić na podstawie protokołów/ sprawozdań złożonych do PZN przed  

i po danym sezonie (roku). 

Protokół/ sprawozdanie musiałby zawierać informację o ilości zawodów i ilości zawodników, którzy w 

danych zawodach wystartowali. 

Protokół/ sprawozdanie musiałoby być podpisane przez upoważnione osoby  Okręgowego Związku 

Narciarskiego zgodne z zapisem w KRS.  

Za wnioskiem oddano 16 głosów za, 3 przeciw i 27 wstrzymujących. 

 

Następnie Pan Marek Szlachta delegat nr 64, złożył wniosek w imieniu Komisji Zjazdów Powszechnych 

Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN, Klubu Narciarskiego LIDER oraz środowiska 

narciarskiego skupionego wokół największej imprezy amatorskiej w narciarstwie alpejskim w Polsce – 

Mistrzów Polski Amatorów PZN, w którym zwrócił się z wnioskiem o podjęcie starań w drugim półroczu 

2019 r. przez Zarząd PZN o podniesienie jakości zawodów MPA PZN poprzez pozyskanie sponsorów na tę 

imprezę. 

Za wnioskiem oddano 29 głosów za, 3 przeciw i 7 wstrzymujących. 

 

XIV. Następnie Przewodniczący Zjazdu przystąpił do kolejnego punktu Porządku Obrad, tj. podjęcia 

uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków. 

 

Uchwała nr 8 w przedmiocie zgłoszonych i podjętych wniosków stanowi załącznik do protokołu. 
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XV. Następnie przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków wygłosiła protokół z przebiegu prac komisji 

Uchwał i Wniosków. Wymieniła uchwały przyjęte na dzisiejszym Walnym Zjeździe. Następnie wymieniła 

zgłoszone podczas obrad wnioski, które zostały następnie poddane pod głosowanie. 

 

Wniosek nr 1 : głosów za 16 przeciw 3, wstrzymujących się 27. 

Wniosek nr 2 : głosów za 29,  przeciw 3, wstrzymujących się 7. 

 

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków został następnie poddany pod głosowanie całościowe: przegłosowany 

jednomyślnie. 

 

XVI. Zamknięcie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i 

zamknął obrady Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZN. 

 

Załączniki do Protokołu Zjazdu stanowią: 

1. Regulamin Obrad Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 29 czerwca 2019 r.; 

2. Porządek Obrad Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 29 czerwca 2019 r.; 

3. Wieloletni Plan Rozwoju Narciarstwa Polskiego; 

4. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 29 czerwca 2019 r.;  

5. Protokół z przebiegu prac Komisji Mandatowej Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego  

w dniu 29 czerwca 2019 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji, 

6. Protokół z przebiegu prac Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego w dniu 29 

czerwca 2019 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji; 

7. Lista obecności Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Statutowego Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego, Kraków, 29 czerwca 

2019 r. 


