
Spotkanie Zarządu SKK PZKręgl.       11.06.2019 r. 
 
Uczestnicy: 
Maciej Kląskała – Przewodniczący SKK 
Radosław Cwojdziński – Z-ca Przewodniczącego SKK 
Jarosław Bonk – Kapitan Sportowy 
Karol Nowak – Członek Zarządu 
 

1. Podsumowanie Mistrzostw Świata pod względem finansowym i organizacyjnym. 
2. Zmiany w regulaminie przyznawania i przedłużania licencji. 
3. Uzgodnienie zmian w opłatach na sezon 2019/2020. 
4. Omówienie prac związanych z kalendarzem imprez na sezon 2019/2020. 
5. Wolne głosy 

 
Ad. 1 
Maciej Kląskała omówił sytuację finansową po mistrzostwach świata, zwracając uwagę na duży 
sukces organizacyjny związany między innymi z pozyskaniem wsparcia sponsorskiego. Dzięki 
temu udało się przeprowadzić wyjazdy wszystkich ekip w sposób bezpieczny dla sytuacji 
finansowej związku. 
Zarząd SKK oczekuje nadal na podsumowanie Mistrzostw Świata pod względem sportowym, ze 
strony Komisji Szkoleniowej SKK. 
 
Ad. 2 
Do Zarządu SKK wpłynęła rezygnacja z pełnionej funkcji dotychczasowego Pełnomocnika Zarządu 
SKK ds. licencji zawodniczych – Leszka Piosika. Z uwagi na to, że Leszek Piosik prowadził sprawy 
licencyjne przez wiele lat, należą się wielkie podziękowania za duże zaangażowanie w tym 
temacie. Kol. Leszek Piosik wspierał aktualny zarząd w tym zadaniu od początku kadencji. 
Zarząd SKK uchwalił jednogłośnie kandydaturę Edyty Kląskały na Pełnomocnika Zarządu SKK ds. 
licencji zawodniczych. 
Z uwagi na to zatwierdzono również nowy „Regulamin przyznawania i przedłużania licencji 
zawodniczych”, w którym wprowadzono kilka drobnych zmian oraz zmieniono dane adresowe 
związane ze składaniem wniosków i obsługę procesu przyznawania i przedłużania licencji. 
Treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3 
Omówiono tabelę opłat i zaproponowano kilka zmian, w tym również nowych ryczałtów 
sędziowskich. Opłaty muszą być zatwierdzone przez Zarząd PZKręgl. Nowe opłaty zostaną 
upublicznione po akceptacji Zarządu PZKręgl. na posiedzeniu w dniu 29.06.2019 r. 
 
Ad. 4 
Zarząd omówił istotne kierunki związane z tworzeniem kalendarza na sezon 2019/2020. W 
procesie tworzenia kalendarza będą uczestniczyć trenerzy Kadry Narodowej, aby był on spójny z 
przygotowaniami do MŚ 2020 w Tarnowie Podgórnym. 
Zarząd uchwalił, że w sezonie 2019/2020 rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów będzie odbywał się 
w systemie meczowym i o tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów. Drużyny w tych 
rozgrywkach, podobnie jak dotychczas, będą 4-osobowe i mieszane. 
 
Ad. 5 
W wolnych głosach Maciej Kląskała omówił dalsze kierunki rozmów z firmą Inter-s, jako 
sponsora strategicznego dla sekcji. 
Na tym posiedzenie zarządu zakończono. 
 


