
Wykaz Uchwał 

Walnego Sprawozdawczo Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

Warszawa, 12 września 2020 r. 

 

 

Uchwała nr 1  -  zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2019/2020 

 
 

Uchwała Nr 1/9/2020 

 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

z dnia 12.09.2020 roku 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

za  rok 2019/20    

 

 

 

 

Na podstawie  §    19 pkt 2  Statutu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z 

siedzibą w Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z 

działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2019/20. 

 
                           Prezes                                                                                  Przewodniczący Obrad 
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

 



Uchwała nr 2  -  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu 

dodatniego wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za 

rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 2/9/2020 

Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

z dnia 12.09.2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

 

 

 

Na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Walne 

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z siedzibą w Warszawie 

niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Sportów 

Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 

obejmujące: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania obejmujące dane dotyczące jednostki. 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 779 392,33 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 33/100) 

3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

wykazujący wartość dodatnią w kwocie 89 702,05 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 

siedemset dwa złote 5/100) 

4. Informacje uzupełniające do bilansu obejmujące dodatkowe informacje i wyjaśnienia 

i przeznacza dodatni wynik finansowy za rok 2019 w kwocie 89 702,05 zł na działalność 

statutową w roku 2020.  

 

 

Prezes        Przewodniczący Obrad 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

 



Uchwała nr 3  -  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Polskiego Związku 

Sportów Saneczkowych za rok 2019/2020. 

UCHWAŁA Nr 3/9/2020 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  

Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
z dnia 12.09.2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych  

za rok 2019/20 roku. 

 

 

 
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z siedzibą 
w Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu sprawozdań udziela Zarządowi Polskiego Związku 
Sportów Saneczkowych w składzie: Michał Jasnosz (do 29.09.2019 r.), Jan Błoński, Zofia 
Pocztarek,, Henryk Pochłód, Zbigniew Czoch i Krzysztof Orszulik absolutorium za działalność w 
roku 2019/20. 
 

 

Uchwała nr 4  -  w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie 

mrożonego w Krynicy-Zdrój 

 
UCHWAŁA Nr 4/9/ 2020 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  
Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

z dnia 12.09.2020 roku 
w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój  

 

 

 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z 
siedzibą w Warszawie  stwierdza, że: 
 

1. Najważniejszym przedsięwzięciem dla olimpijskich dyscyplin bobslei, saneczkarstwa  i 
skeletonu jest budowa wspólnego toru lodowego, sztucznie mrożonego, o olimpijskich 
parametrach, którego nie posiadamy w Polsce, co powoduje, że nie możemy poszerzać 
ilości obejmowanej szkoleniem uzdolnionej młodzieży, organizować imprez krajowych 
i międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski w kraju, a nie na „obczyźnie”. Brak toru 
i prestiżowych imprez międzynarodowych takich jak mistrzostwa świata i Europy 
seniorów i juniorów, to brak transmisji telewizyjnych promujących dyscypliny i 
trudności w pozyskaniu sponsorów. 
 



2. Saneczkarstwo zaczęło rozwijać się w Krynicy-Zdrój, gdzie w 1929 roku wybudowano 
pierwszy tor saneczkowo-bobslejowy naturalnie mrożony. Marzenia o budowie 
pierwszego toru lodowego, sztucznie mrożonego zaczęto ponownie realizować w 
Krynicy-Zdrój. W 2008 roku rozpoczęto na Górze Parkowej budowę nowoczesnego 
toru lodowego, w śladzie wcześniej istniejącego. Opracowano ceniony w środowisku 
saneczkarskim projekt, uzyskano wszystkie pozwolenia. Wykonano wiele prac 
ziemnych, w tym budowę mostów i drogi transportu sanek, wydając na prace kilka 
milionów PLN z budżetu planowanego na poziomie do 80 milionów PLN.  

 
3. Najlepszą lokalizacją dla tej inwestycji jest posiadająca bogatą historię uprawiania tych 

olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu, rozpoznawalna w świecie Krynica-Zdrój. 
Dlatego też popieramy starania władz miasta Krynicy-Zdrój zmierzające do wznowienia 
zatrzymanej w 2009 roku budowy toru lodowego sztucznie mrożonego i bobslejowo-
saneczkowej lodowej ścieżki startowej przy Hali Lodowej. 

 

              Przewodniczący Obrad                        Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

 

Uchwała nr 5   -  w sprawie budowy torów kompozytowych w Jeleniej Górze, 

Karpaczu i Marcinkowicach 

UCHWAŁA Nr 5/9/ 2020 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  

Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
z dnia 12.09.2020 roku 

w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój  

 

 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z 
siedzibą w Warszawie  stwierdza, że: 
 

1. Najważniejszym przedsięwzięciem dla olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplin, w 
sportach saneczkowych  jest budowa  torów kompozytowych , których nie posiadamy 
w Polsce, co powoduje, że nie możemy poszerzać ilości obejmowanej szkoleniem 
uzdolnionej młodzieży, organizować akcji szkoleniowych latem na sankorolkach, oraz 
imprez promocyjnych i rekreacyjnych.  
 

2. Najlepszymi lokalizacjami dla tych inwestycji sposiadających tradycje i bogatą historię 
uprawiania saneczkarstwa rozpoznawalne w świecie są: Karpacz, Jelenia Góra 
Sobieszów i Marcinkowice k/ Nowego Sącza. Krynica-Zdrój. Dlatego też popieramy 
starania władz tych miast do budowy przez polskiego producenta torów kompozytowy. 
Rozpoczęcie ich produkcji w Polsce, po zakończeniu ich produkcji w Niemczech, 
spowoduje, że Polska może stać się eksporterem tych konstrukcji nie tylko w Europie. 

 

 

 



Przewodniczący Obrad                           Prezes  

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

 

Uchwała nr 6   -  w sprawie uaktualnienia licencji zawodniczych 

 
UCHWAŁA Nr 6/9/ 2020 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  
Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

z dnia 12.09.2020 roku 
w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój  

 

 

 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z 
siedzibą w Warszawie  wnioskuje o podjęcie prac nad uaktualnieniem rejestru licencji 
zawodników Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
 
 
 
 
Przewodniczący Obrad   Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

 


