Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu PFS. W spotkaniu uczestniczył także p. Maciej
Kowalczuk, Z-ca dyrektora ds. sportu w Departamencie Edukacji i Sportu UMWP.
Poniżej przesyłam szereg istotnych informacji. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi.
Komunikat nr 1:
Informacja o odwołaniu imprez i zadań szkoleniowych - przedłużenie do odwołania
Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie zawodników i kadry szkoleniowej, w związku z sytuacją
epidemiologiczną w kraju (zagrożeniem koronawirusem COVID-19), w nawiązaniu do decyzji władz
państwowych, zaleceń Państwowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Sportu, a także
decyzji pzs, w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Pomorskiego w związku koniecznością
podjęcia działań prewencyjnych wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terytorium
Polski, Zarząd PFS podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zadań szkoleniowych, szkoleń oraz innych
wydarzeń organizowanych przez PFS do odwołania. O zmianach będziemy Państwa informować na
bieżąco.
Komunikat nr 2:
Informacja o bieżących rozliczeniach i zmianach w dokumentacji rozliczeniowej zadań
1. Uprzejmie informuję, że rozliczenie kosztów tzw. współzawodnictwa za I kwartał (do dnia
31.03.2020) w Programie realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego nastąpi zgodnie
z planem. Uprzejmie proszę o przesłanie stosownych dokumentów na adresy mailowe biura.
Wszystkie pozostałe umowy, w szcególności dot. koordynacji zostaną rozliczone po ustaniu
stanu pandemii i wznowieniu realizacji zadań.
2. Wszelkie zmiany w rocznych planach sportów w Programie UMWP mogą zostać dokonane w
formie aktualizacji zbiorczej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego. Nie musicie
Państwo przysyłać informacji o pojedycznych odwołanych zadaniach. Stosowne informacje
przekażemy Państwu bezpośrednio po powrocie do realizacji zadań szkoleniowych.
3. W dniu 24.03.2020 przekazaliśmy do Ministerstwa Sportu kompletną ofertę na realizację
zadań KW. W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną należy się spodziewać zmian w
finansowaniu Programu przez Ministerstwo. O ewentualnych zmianach w planach rocznych
będziemy Państwa informować na bieżąco.
Komunikat nr 3:
Uprzejmie proszę o przesłanie na adresy: b.krawczynski@pfsg.pl oraz szkolenie@pfsg.pl informacji
dotyczącej aktualnej sytuacji okręgowego związku sportowego oraz klubów sportowych w Państwa
sporcie w związku z sytuacją epidemiczną i ewentualnych dodatkowych, nieplanowanych potrzeb.
Komunikat nr 4:
W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną, mając na względzie zdrowie naszych współpracowników,
pracowników i ich rodzin, uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres pracy zdalnej do odwołania.
Biuro dla interesantów będzie zamknięte do odwołania. Wszelką korespondencję prosimy przesyłać
pocztą elektroniczną.
Informujemy, że wszystkie płatności regulowane są na bieżąco.
Informujemy także, że korespondencja pocztowa i pozostała (z wyjątkiem przesyłek kurierskich) jest
odbierana na bieżąco.
W razie potrzeby kontaktu osobistego i np. odebrania korespondencji do okręgowego związku
sportowego prosimy o kontakt z pracownikami biura.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr. tel. i adresami mailowymi:
Paulina Ciemniejewska – sekretariat@pfsg.pl
Paweł Kajetanek – dział szkolenia p.kajetanek@pfsg.pl tel. 577313151
Karol Skolimowski – kierownik wyszkolenia szkolenie@pfsg.pl tel. 503061940
Bartek Krawczyński – dyrektor biura b.krawczynski@pfsg.pl tel. 577440042
Dorota Żabczyńska – główna księgowa dorota.zabczynska@pfsg.pl tel. 503061934
Anna Pojwicz – kontakt dla klientów biura księgowego księgowość@pfsg.pl
Licząc na zrozumienie, pozostajemy z wyrazami szacunku
Zespół PFS
Z wyrazami szacunku
dr Bartosz Krawczyński
Dyrektor Biura
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