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Podstawowe dane: 

Nazwa: Polski Związek Sportów Saneczkowych 

z siedzibą: w Warszawie 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000010280 

Nazwiska osób uprawnionych do oświadczenia woli: 

1. Zdzisław Ingielewicz – Prezes 

2. Zofia Pocztarek – Skarbnik 

3. Janusz Tatera   -  Sekretarz Generalny 

4. Monika Wielgus – Główna Księgowa 

Osoba do kontaktu roboczego: Janusz Tatera – Sekretarz Generalny 

Nr tel.: 692- 185 599; e-mail: sekretarz.generalny@pzssan.pl 

 

Informacja o przedmiocie wniosku  

Polski Związek Sportów Saneczkowych (w skrócie PZSSan.) jest ogólnokrajowym związkiem 

sportowym mającym na celu rozwój i popularyzację sportów saneczkowych w Polsce. W 

kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Luge Federation. Terenem 

działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Warszawa. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i 

struktury organizacyjne Związku oraz uchwala akty wewnętrzne, określające jego działalność. 

Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem w zakresie wszystkich 

dyscyplin saneczkowych w kraju i za granicą. 

Polski Związek Sportów Saneczkowych jest członkiem Międzynarodowej Federacji 

Saneczkowej (FIL) i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 Związek w swoich strukturach zrzesza: 

 

a. Saneczkarstwo na torach lodowych – sport olimpijski 

b. Saneczkarstwo na torach naturalnych – sport nieolimpijski  

 

 

Dynamika rozwoju polskich sportów saneczkowych przy odpowiednich inwestycjach może 

pozwolić na znaczny rozwój, rozszerzenie zasięgu, zagwarantowanie i zaproponowanie 

sposobu na życie dla wielu setek młodych ludzi w kraju, a w perspektywie na osiągnięcie 

wysokiego wyniku sportowego, którego osiągnięcie jest realne. Dzięki otrzymywanemu 

dofinansowaniu z środków publicznych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
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Sportu  mamy szansę na prowadzeniu selekcji wśród zdolnej młodzieży i umożliwienie 

ograniczonej ilości zawodnikom kadr narodowych szkolenia na torach lodowych w tak 

ważnych światowych ośrodkach jak: Altenberg, Koenigssee, Oberhof i Winterberg w 

Niemczech, Innsbruck-Igls w Austrii, Sigulda na Łotwie a także Vancouver i Whister w Kanadzie 

oraz Lake Placid w USA. Dzięki dodatkowym środkom np. z programu Talent młoda dwójka 

męska po cyklu treningów i zawodów zajęła 5 miejsce w rozgrywanych w kanadyjskim Whistler 

Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, a następnie wywalczyli w 2016 roku w Konigssee 

(Niemcy) tytuł Młodzieżowych Mistrzów Świata do lat 23. Aktualnie są objęci nowym 

programem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Turystyki „TEAM 100 

Polskiej Fundacji Narodowej”. Programem tym od 2021 roku objęci są także Klaudia 

Domaradzka i Mateusz Sochowicz. Dzięki środkom publicznym wyselekcjonowana kadra 

narodowa seniorów wywalczyła na Mistrzostwach Świata na torach lodowych w kanadyjskim 

Vancouver i ZIO w 2010 r. drużynowo 8 punktowane miejsce. Drużyna powtórzyła ten wynik 

także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w  Soczi w 2014 r. i PeyongChang w 2018 r. 

 

W Strategii Rozwoju Sportów Saneczkowych w Polsce do 2022 roku najważniejszym celem 

będzie osiągnięcie wysokich wyników sportowych, w tym awans do Igrzysk Olimpijskich w 

Pekinie w 2022 roku i walkę o punktowane miejsca.  

 

Wizja 

 
W perspektywie następnych kilku lat zakładamy: 
 

1) rozwój saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych porównywalnych z takimi 
krajami jak Austria, Łotwa i Włochy posiadających tory sztucznie mrożone i naturalne 
z homologacją Światowej Federacji Saneczkowej; 
 

2) rozwój sportów saneczkowych jako sportu rodzinnego, powszechnie uprawianego 

przez wszystkie pokolenia Polaków, będącego ich pasją, sposobem na zdrowe i 

aktywne życie oraz przestrzenią społecznej socjalizacji i integracji; 

 

3) wypracowanie wizerunku sportów saneczkowych jako sportu wolnego od wpadek 

dopingowych, integrującego różne grupy społeczne, sprzyjającego resocjalizacji 

trudnej młodzieży; 

 

4) budowę systemu współzawodnictwa i szkolenia sportowego, który pozwoli wychować 

zawodników światowego formatu, osiągających liczące się sukcesy na arenie 

międzynarodowej; 

 

5) wybudowania 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 
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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 dyscyplinę i 

trudności w pozyskaniu sponsorów. Zdaniem Zarządu PZSSan najlepszą lokalizacją dla 

tej inwestycji jest posiadająca bogatą historię uprawiania tych olimpijskich, zimowych 

dyscyplin sportu, rozpoznawalna w świecie Krynica-Zdrój. Tor ma szansę powstać także 

w nowo powołanym w 2021 r. Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Centralnego 

Ośrodka Sportu w Dusznikach-Zdrój. 

 
6) Modernizację torów naturalnych (tzw. „płaskich”) w Krynicy-Zdrój na Górze Parkowej, 

w Gołdapi na Pięknej Górze, w Bielsku Białej - Mikuszowicach na zboczu Koziej Góry i 

Karpaczu nad Białym Jarem.  

 

7) rozwój saneczkarstwa naturalnego na terenach  Garbatych Mazur (woj. Warmińsko-

Mazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk - polodowcowa morena czołowa). Zakładamy, 

że przy zaangażowaniu i wsparciu władz centralnych i wojewódzkich tory naturalne 

mogą powstać na Kurzej Górze w okolicach Kurzętnika i Pól Grunwaldzkich, i Szelment 

k/Suwałk. Na istniejącym torze naturalnym na Pięknej Górze w Gołdapi-po remoncie-

można organizować wiele zawodów międzynarodowych także mistrzostw świata i 

Europy. Rozwinięcie saneczkarstwa na torach naturalnych w północno-wschodnim 

rejonie Polski stwarza szansę na zaistnienie przedstawicieli tych rejonów w przyszłości 

także  na zimowych igrzyskach olimpijskich; 

 

8) budowę torów kompozytowych w Karpaczu, Jeleniej Górze-Sobieszowie i 
Marcinkowicach k/ Nowego Sącza; 

 
9) wspólnie z Instytutem Sportu i uczelniami technicznymi prowadzenie badań 

naukowych nad stworzeniem polskich metali, dorównujących swoimi parametrami 
technicznymi do najlepszych niemieckich, amerykańskich i rosyjskich płóz 
saneczkowych, a także aerodynamicznych misek saneczkowych. Pozwoliłoby to w 
przyszłości na produkcję liczących się sanek wyczynowych także w Polsce (np. w 
Krynicy Zdrój, gdzie taką produkcję już prowadziliśmy); 
 

10) powrót do organizacji w Polsce (po wybudowaniu toru lodowego sztucznie mrożonego 
i modernizacji torów naturalnych) prestiżowych zawodów międzynarodowych w 
saneczkarstwie.  
 

11)  wyposażenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i Marcinkowicach k/Nowego 
Sącza w specjalistyczne trenażery do treningu saneczkarzy. 

 
 

Misja 
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Misją PZSSan jest popularyzacja, promowanie i rozwój sportów saneczkowych oraz 
organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego na terenie Polski. Swoją misję 
realizujemy w oparciu o ponadczasowe wartości i dyrektywy moralne związane z uprawianiem 
saneczkarstwa oraz zasadami Fair Play, a także z poszanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju środowiska naturalnego. Nasze działania związane z rozwojem sportów 
saneczkowych  w Polsce oparte są o takie wartości jak: wysokie standardy zarządzania 
sportem, otwartość na wszystkich, transparentność w działaniu, obiektywizm i równe 
traktowanie podmiotów partnerskich, pasja i poświęcenie oraz partnerstwo i wzajemne 
zrozumienie. Naszą misją jest także reprezentowanie interesów sportów saneczkowych w 
organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

 

Diagnoza rozwoju sportów saneczkowych do 2022 roku 

Rozwojem saneczkarstwa na świecie kieruje Międzynarodowa Federacja Saneczkarska 
(Federation Internationale de Luge de Course - FIL), w Polsce - Polski Związek Sportów 
Saneczkowych, założony w 1957 r. jako kontynuacja założonej w 1930 r. Sekcji Saneczkarskiej 
przy Polskim Związku Narciarskim, w latach 1951-1956 jako Sekcja Saneczkarstwo-Bobslejowa 
GKKF. Od 1951 r. członek Międzynarodowej Federacji Bobslei i Toboganu (FIBT), od 1957 roku 
członek Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL). Kolebką polskiego saneczkarstwa jest 
Krynica-Zdrój, w której w 1909 roku powstała pierwsza sekcja saneczkarska przy klubie 
sportowym Makabi. W 1914 roku Polska po raz pierwszy wzięła udział w mistrzostwach 
Europy. Po I wojnie światowej podjęto decyzję o budowie toru saneczkowego na stokach Góry 
Parkowej w Krynicy Zdrój. Tor został oddany do użytku w 1929 roku. Od 1930 roku Krynica 
Zdrój stała się stolicą polskiego saneczkarstwa na 20 lat. Po II wojnie światowej saneczkarstwo 
zaczęło się rozwijać także na Dolnym Śląsku, głównie w Karpaczu, gdzie w 1950 roku 
wybudowano nowoczesny tor sankowo-bobslejowy a także w Szklarskiej Porębie i Jakuszycach 
k/Dusznic-Zdrój. Pierwsze mistrzostwa Polski odbyły się w 1930 roku w Krynicy. Pierwszy tytuł 
mistrzowski wywalczył Bronisław Witkowski, a razem z nim na podium stanęli klubowi koledzy 
z KTH Krynica: Stefan Szerauc i Stanisław Rączkiewicz. W 1938 roku na szczycie Góry Parkowej 
w Krynicy Zdrój wybudowano betonową wieżę rozbiegową. Tor był wielokrotnie 
przebudowywany. W latach osiemdziesiątych popadł w ruinę. W 2008 roku rozpoczęto 
budowę nowoczesnego, sztucznie mrożonego toru saneczkowo–bobslejowo–skeletonowego. 
Niestety inwestycja, po proteście ekologów, została w 2009 roku decyzją NSA wstrzymana. 
 
 
W Polsce organizowane były imprezy o randze mistrzostw Europy i świata: 

• 1935 – Mistrzostwa Europy w Krynicy 

• 1958 – Mistrzostwa Świata w Krynicy 

• 1962 – Mistrzostwa Świata w Krynicy 

• 1965 – Mistrzostwa Europy Juniorów w Karpaczu 

• 1979 – Mistrzostwa Europy Juniorów w Krynicy 

• 1985 - Mistrzostwa Europy w Szczyrku na torze naturalnym 
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Wielkim sukcesem polskiego saneczkarstwa zakończyły się mistrzostwa w 1958 roku, podczas 
których reprezentanci Polski zdobyli 7 na 9 możliwych do zdobycia medali. 

Najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki w historii: 

 Mistrzostwa Świata 

• Jerzy Wojnar – dwukrotny mistrz i wicemistrz świata 

• Ryszard Pędrak-Janowicz–mistrz, wicemistrz i brązowy medalista MŚ 

• Barbara Piecha – mistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw świata 

• Maria Semczyszak-Hascakova – mistrzyni świata 

• Irena Pawełczyk – mistrzyni świata 

• Andrzej Laszczak i Damian Waniczek – zdobywcy Pucharu Świata i brązowego medalu 
mistrzostw świata 

• Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski – młodzieżowi mistrzowie Świata do lat 23 
– 2016 r.  
 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie (najlepsze wyniki) 

• 1964 Innsbruck (Austria) – jedynki: Mieczysław Pawełkiewicz 6. miejsce, Lucjan Kudzia 
11., Lucjan Kudzia, Ryszard Pędrak-Janowicz 5. miejsce, dwójki: Mieczysław 
Pawełkiewicz i Edward Fender 7 miejsce. 

• 1968 Grenoble (Francja) – jedynki: Zbigniew Gawior - 4. miejsce, Jerzy Wojnar 8. 
miejsce, Lucjan Kudzia - 13. miejsce,  , Helena Macher 4. miejsce, Jadwiga Damse 5. 
miejsce, a Anna Mąka 7. dwójki: Ryszard Gawior, Zbigniew Gawior 6. miejsce, a Lucjan 
Kudzia oraz Stanisław Paczka 9. Miejsce. 
 

• 1972 Sapporo (Japonia) – jedynki: Janusz Grzemowski 12. miejsce, Lucjan Kudzia - 13., 
Ryszard Gawior - 19. dwójki:– Halina Kanasz oraz Wiesława Martyka zajmują ex aequo 
6., Wojciech Kubik, Mirosław Więckowski zajmują 5. miejsce, a Ryszard Gawior oraz 
Lucjan Kudzia zajmują 9. miejsce (dwójki)  

1976 Innsbruck (Austria) – jedynki: Teresa Bugajczyk - 12. miejsce, Barbara Piecha - 
13. a Halina Kanasz 14. Miejsce,dwójki:  Jan Kasielski, Andrzej Żyła 10. miejsce,  
Mirosław Więckowski oraz Andrzej Kozik – 12 

2006 Turyn (Włochy) - jedynki: Ewelina Staszulonek 15 miejsce.  

2010 Vancouver (Kanada) - Ewelina Staszulonek 8 miejsce, sztafeta (4 osoby) – 8 
punktowane miejsce  

2014, 2018 Soczi (Rosja) i PyeongChang (Republika Korei) - sztafeta -  8 punktowane 
miejsce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wojnar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_P%C4%99drak-Janowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Piecha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Semczyszak
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Wyniki osiągane na prestiżowych zawodach międzynarodowych polskich 
reprezentantów pokazują, że w naszym kraju jest możliwe wychowywanie zawodników 
najwyższego światowego formatu. Pogłębiona analiza wskazuje jednak, że są to dzieła głównie 
ofiarności i determinacji rodziców, trenerów klubowych, wsparcia całego środowiska 
saneczkowego oraz szkolenia centralnego. Mieliśmy przy tym bardzo dobrej jakości tory 
saneczkowe (Krynica Zdrój, Karpacz, Bielsko-Biała - Mikuszowice, Szklarska Poręba, Szczyrk-
Biła). Dzisiaj, ze względów infrastrukturalnych, brakuje rozwiązań systemowych 
umożliwiających prowadzenie zorganizowanego i systematycznego procesu szkoleniowego 
dla szerokiej grupy zawodników od najmłodszych lat, łączących trening saneczkowy i rozwój 
ogólnego przygotowania fizycznego ze zdobywaniem edukacji szkolnej. Wyzwaniami są także 
konieczność uciążliwości dojazdu na obiekty treningowe oraz braku dostatecznej ilości 
wykwalifikowanych kadr trenerskich zainteresowanych prowadzeniem szkolenia sportowego 
na poziomie wyczynowym z młodzieżą. Jednak główną przyczyną braku satysfakcjonujących 
wyników na torach lodowych jest brak w Polsce toru lodowego sztucznie mrożonego oraz 
torów naturalnych o parametrach technicznych nie odbiegających od torów we Włoszech, 
Austrii i Niemczech. Kilka z nich po wyremontowaniu może ponownie służyć szkoleniu 
młodzieży i organizacji zawodów międzynarodowych (Krynica Zdrój, Karpacz, Gołdap, 
Mikuszowice).   

Analizując potencjalne szanse mające wpływ na rozwój sportów saneczkowych trzeba 
uwzględnić, że duży wpływ na ograniczone zaangażowanie Polaków w uprawianie sportu ma 
jeden z najniższych wskaźników aktywności fizycznej w czasie wolnym wśród obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obiektywne czynniki makroekonomiczne – 
relatywnie niski na tle krajów zachodnich - poziom zamożności gospodarstw domowych oraz 
tzw. zjawisko społeczeństwa „na dorobku”, co czyni Polaków jednym z najwięcej pracujących 
społeczeństw w Europie. Ponadto obserwuje się, że dzisiejsi saneczkarze wywodzą się z 
terenów wiejskich i małomiasteczkowych, stąd trudno liczyć na większe zaangażowanie 
rodziców. Do negatywnych zjawisk należy również zaliczyć jeden z najmniejszych wskaźników 
zaangażowania wolontariuszy oraz członkostw uprawiających sport w klubach. Co więcej, w 
krajach rozwiniętych główną rolę w promocji i rozwoju sportów saneczkowych odgrywają 
bezpłatne lub tanie, ogólnodostępne, komunalne i społeczne obiekty wspierane przez władze 
publiczne. W Polsce infrastruktura tego typu wymaga przede wszystkim modernizacji starych 
torów saneczkowych oraz budowę nowoczesnego toru lodowego sztucznie mrożonego i 3-5 
torów plastykowych. Z kolei z badań realizowanych nad uczestnictwem w aktywności fizycznej 
wynika, że jednym z kluczowych aspektów partycypacji w danym sporcie jest dostępność i 
usytuowanie obiektów sportowych w bliskiej odległości miejsca zamieszkania – im bliżej tym 
większa partycypacja. Istniejące tory naturalne także są zlokalizowane w znacznych 
odległościach od większych aglomeracji co stanowi pewną barierę do rozwoju saneczkarstwa.  
 
 
 
Analiza SWOT dla strategii rozwoju sportów saneczkowych w Polsce do 2022 roku 
 

  

W (Nasze słabe strony) 
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S (Nasze mocne strony) 

 

Sporty saneczkowe dzieci i młodzieży 

Wzrost liczby zawodników biorących 

udział w eliminacjach i Mistrzostwach 

Polski Juniorów, zawodach regionalnych, 

wojewódzkich i Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży. 

Niewystarczająca liczba ośrodków w Polsce 

umożliwiających poznanie dyscyplin (brak 

powszechnie dostępnych torów do uprawiania 

saneczkarstwa).  

 

Ogromne zaangażowanie istniejących 

klubów w naukę saneczkarstwa dzieci i 

młodzieży na swoim terenie. 

Brak toru lodowego w Polsce. 
Brak torów „płaskich” i kompozytowych. 
Braki sprzętowe. 

Saneczkarstwo na torach naturalnych jako 

baza dla wyławiania talentów i rozwoju 

saneczkarstwa na torach lodowych. 

Mała ilość klubów i torów naturalnych. 

Relatywnie niskie koszty zdobycia licencji 

sportowej 

Znaczna odległość dostępnych obiektów 

saneczkowych od miejsca zamieszkania 

 

Sporty saneczkowe w placówkach oświatowych i OPO 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w 

Karpaczu. Akademia Wychowania 

Fizycznego w Katowicach. 

Brak specjalistycznych trenażerów 

saneczkowych na wyposażeniu Ośrodków 

Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku i 

Zakopanem, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 

Karpaczu oraz Akademii Wychowania 

Fizycznego w Katowicach. 

 

Sport wyczynowy (kwalifikowany) 

Dobre wyniki sportowe uzyskiwane na 

arenie międzynarodowej: punktowane 

8 miejsce drużynowo na Mistrzostwach 

Świata w Vancouver 2013  i Konigssee 

2016, oraz ZIO w Vancouver 2010, Soczi 

2014 i PyeongChang w 2018 r., 

 5 m dwójki w M.M.Św. Vancouver 

 1 m dwójki w M.M.Św. Konigssee 

Niewystarczająca ilość i organizacja klubów 

saneczkowych, często ich trudna sytuacja 

finansowa.  

Brak specjalistycznego sprzętu (sanek i 

sankorolek), których nie można zakupić na 

wolnym rynku.  

Brak krajowych producentów sanek. 
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Relatywnie niskie koszty uzyskania licencji 

zawodniczej 

Zbyt mała ilość imprez powszechnych, 

zwłaszcza latem na sankorolkach 

Stabilność występów w sztafecie na 

Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 

(punktowane 8 miejsce sztafety na trzech 

ostatnich IO) 

Mała ilość juniorów objętych szkoleniem 

centralnym i grupowym 

Zatwierdzenie nowoczesnego logotypu 

PZSSan – atrakcyjność dla potencjalnych 

sponsorów 

Brak zawodów międzynarodowych w Polsce 

(nie posiadamy obiektów posiadających 

homologację FIL) 

 

Kontakty z mediami 

Współpraca z PAP i lokalnymi redakcjami 

prasowymi. 

Bardzo ograniczony zakres transmisji  w 

telewizji publicznej z występów 

reprezentantów Polski na Pucharach Świata i 

MŚ i ME. Transmisje można oglądać tylko na 

Eurosporcie i stronie internetowej FIL 

Promowanie dyscypliny na nowej, 

atrakcyjnej stronie internetowej 

www.pzssan.pl  

Mała aktywność na portalach 

społecznościowych 

 

Współpraca z samorządami 

Zainteresowanie niektórych samorządów 

rozwojem sportów saneczkowych jak 

również budową sztucznie mrożonego 

toru saneczkowo-bobslejowego (woj. 

Małopolskie, Dolnośląskie, Śląskie, 

Podkarpackie) oraz torów naturalnych 

(Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie). 

 Brak długoterminowych umów  

z samorządami na wspieranie sportów 

saneczkowych w środowiskach lokalnych. 

Brak torów i imprez lokalnych 

Realne perspektywy rozwoju 

saneczkarstwa na torach naturalnych w 

paśmie Garbatych Mazur (woj. 

Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie)  

Brak szerokiego wsparcia w wielu  

południowych województwach.  

 

O (szanse) 

 

T (zagrożenia) 
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Saneczkarstwo na torach lodowych  jest 

sportem olimpijskim.  

Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) 

wystąpiła do MKOL z wnioskiem o 

wprowadzenie do programu ZIO 

saneczkarstwa na torach naturalnych. 

Bogate tradycje i wspaniałe wyniki 

reprezentantów Polski w tej dyscyplinie 

sportu. 

Brak wystarczających środków finansowych na 

rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych 

oraz modernizację istniejących, ciekawie 

położonych, spełniających kryteria formalne FIL 

i zniszczonych torów saneczkowych (Gołdap, 

Karpacz, Krynica Zdrój, Bielsko Biała-

Mikuszowice, Szczyrk-Biła i Szklarska Poręba).  

Wzrost świadomości społecznej związanej 

z koniecznością prowadzenia aktywnego i 

zdrowego stylu życia. 

Saneczki są pierwszym sprzętem 

sportowym z którym mają do czynienia 

dzieci-sport rodzinny, 

Konkurencja ze strony innych dyscyplin sportu i 

form aktywnego spędzania czasu wolnego – 

tańszych, bardziej dostępnych lub popularnych. 

Zdominowanie środowisk przez inne sporty, w 

tym zimowe (narciarstwo, hokej).  

Wzrost znaczenia promocji aktywności 

fizycznej w polityce władz państwowych  

Sport powszechny - ograniczanie środków 

finansowych na opłaty za prowadzenia zajęć 

dla instruktorów i trenerów 

Bardzo dobre warunki klimatyczne i 

terenowe w północno-wschodnich 

rejonach Polski (Garbate Mazury) do 

rozwoju saneczkarstwa na torach 

naturalnych. Możliwość organizacji imprez 

masowych blisko miejsca zamieszkania. 

Promocja dyscypliny. 

Niewystarczająca ilość kadry szkoleniowej i  

sprzętu (przy imprezach masowych możliwość 

wykorzystania także „zwykłych, prywatnych 

saneczek, a także zjazdów „na byle czym”). 

 

 

Istniejąca baza treningowa do uprawiania sportów saneczkowych 

Aktualnie w kraju posiadamy dwa niestety wymagające modernizacji tory saneczkowe. 

W Krynicy odbudowany w 2000 roku  przy udziale gminy i tutejszego klubu saneczkowego 

odcinek ok. 600 m. Obudowa i wiraże wykonane zostały z desek i wymagają ciągłej konserwacji 

oraz wymiany uszkodzonych elementów. Na początku lat 2000 uzyskano akceptację i 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na budowę toru sztucznie mrożonego. Wykonane 

zostały projekty, otrzymano zgodę na budowę oraz wykonano część prac budowlanych na 

dość znaczną kwotę po czym wyrokiem sądu wstrzymano całą inwestycję. Władze gminy 
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Krynica-Zdrój nadal są zainteresowane budową sztucznego toru. Burmistrz Krynicy-Zdroju 

zadeklarował przekazanie terenu pod planowaną inwestycję sportową. 

W Karpaczu istnieje stary tor saneczkowy, którego dolny odcinek jest eksploatowany w okresie 

zimowym. Podjęte zostały kroki w kierunku modernizacji toru w Karpaczu gdzie zaangażowane 

są środki miasta i województwa. Część prac polegająca na wybetonowaniu dolnego odcinka 

rynny toru została już wykonana. Po ukończeniu prac stworzą się możliwości treningów dla 

dzieci i młodzieży nie tylko z Karpacza i okolic ale również dla innych klubów. Przy Szkole 

Mistrzostwa Sportowego znajduje się wieża startowa sztucznie mrożona. Po wizytacji 

członków Zarządu PZSSan w 2017 r. ustalono, że wymaga ona jednak remontu oraz 

doposażenia w aparaturę pomiarową. W najbliższym czasie zostanie wymieniona instalacja 

chłodnicza.                                                                                                 Stworzy to kolejn y ważny 

obiekt do treningów startów co poprawi poziom wyszkolenia zawodników i przyniesie 

oszczędności finansowe oraz umożliwi odbycie większej ilości treningów 

 

Najistotniejszym problemem naszych dyscyplin jest brak sztucznie mrożonego toru 

lodowego w Polsce. Priorytetem powinno być znalezienie inwestorów i rozpoczęcie 

procedury budowy toru. Ważna jest także budowa torów kompozytowych, które byłby 

obiektem sportowym dla szkolenia zaplecza zawodników a także umożliwiający organizację 

zawodów rangi mistrzowskiej oraz torów naturalnych. 

 
Planujemy we współpracy z samorządami wypracowanie planu modernizacji torów 

naturalnych w Krynicy-Zdrój na Górze Parkowej, w Gołdapi na Pięknej Górze, w Bielsku Białej-

Mikuszowicach Śląskich na zboczu Koziej Góry i Karpaczu nad Białym Jarem;  

 
Podjęliśmy rozmowy dot. rozwojowi saneczkarstwa naturalnego na terenach  Garbatych 

Mazur (woj. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk - polodowcowa morena 

czołowa). Zakładamy, że przy zaangażowaniu i wsparciu władz centralnych i wojewódzkich 

tory naturalne mogą powstać na Kurzej Górze w okolicach Kurzętnika i Pól Grunwaldzkich, i 

Szelment k/Suwałki. Na istniejącym torze naturalnym na Pięknej Górze w Gołdapi-po 

remoncie-można organizować wiele zawodów międzynarodowych także mistrzostw świata i 

Europy. Rozwinięcie saneczkarstwa na torach naturalnych w północno-wschodnim rejonie 

Polski stwarza szansę na zaistnienie przedstawicieli tych rejonów w przyszłości także  na 

zimowych igrzyskach olimpijskich; 

 

Dla rozwoju sportów saneczkowych na torach lodowych niezbędne jest także wybudowanie 

torów ze sztucznego tworzywa tzw. „kompozytowych”. Są relatywnie tanie, a nadają się 

znakomicie do szkolenia młodzieży na sanko-rolkach, w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym. 

W Polsce nie posiadamy jeszcze takiego toru. Najbardziej są one popularne w Niemczech i 
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Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aktualnie trzy ośrodki ubiegają się o budowę takiego toru w 

Karpaczu nad Białym Jarem,   

Polski Związek Sportów Saneczkowych aktualnie popiera starania o powstanie torów 

rekreacyjno-sportowych z tworzywa sztucznego na terenie Transgranicznego Centrum 

Turystyki Aktywnej w sąsiedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-

Sobieszowie, Karpaczu i Marcinkowicach k/Nowego Sącza. Kompozytowe tory saneczkowe nie 

zastąpią toru lodowego sztucznie mrożonego, na którym rozgrywane są Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchary Świata, ale doskonale uzupełniają jakość 

szkolenia i służą popularyzacji tej dyscypliny sportu. Naszym zdaniem podjęcie inicjatywy 

budowy torów kompozytowych do uprawiania sportów saneczkowych w rejonie Jeleniej Góry, 

Karpacza i Nowego Sącza jest bardzo cenne, stwarza szansę na promocję i rozwój dyscypliny, 

a także wzbogaci o jeszcze jedną atrakcję turystyczną te piękne regiony naszego kraju. Treningi 

na takim torze są obowiązujące dla zawodników na torach lodowych w okresie letnich 

przygotowań. Aktualnie członkowie naszych kadr narodowych korzystają z takich torów tylko 

w Niemczech. W Zwickau, ze względu na wyższy stopień trudności trenują seniorzy, natomiast 

w Ilmenau młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi. (info: tory te są wykorzystywane także do 

prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży). 

Poza tym w okresie letnim korzystamy także z torów drewnianych w Smrzovce i 

Klasterec (Czechy) oraz toru betonowego w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina). PZSSan w 2018 

roku wysłał pisma popierające do MSiT oraz władz samorządowych. Będziemy kontynuować 

działania lobbystyczne także w roku 2019. 

 

Wybudowanie toru sztucznie-mrożonego w którymkolwiek z ośrodków saneczkowych 

wpłynęłaby  w olbrzymim stopniu na rozwój dyscypliny, wzrost poziomu sportowego i 

osiągane wyniki naszych reprezentantów w saneczkarstwie nie tylko na torach lodowych. 

 
Sprzęt:  

Ze względu na ciągłe braki finansowe w sprzęt startowy ( profesjonalne sanki) wyposażeni są 

zawodnicy kadry seniorów i częściowo kadry juniorów. Reszta zawodników startuje na 

sprzęcie klubowym.                                                                                            

Nasza dyscyplina jest specyficzna w kwestii sprzętu. Sprzęt wysokiego wyczynu nie jest 

dostępny w sprzedaży. Można jedynie zakupić sprzęt standardowy u dwóch istniejących 

producentów. Kraje liczące się w sportach saneczkowych wykonują sanki indywidualnie pod 

zawodnika, w wyspecjalizowanym warsztacie. Ceny dostępnego sprzętu standardowego są 

również dość znaczne. Dlatego należałoby produkować sprzęt w kraju przynajmniej dla 

zawodników kadry juniorów i klubów.                                                                                                                                

Zostały już podjęte konkretne działania. Wykonano pierwsze egzemplarze sanek.               

Musimy jeszcze nawiązać kontakt z firmą, która jest w stanie wykonać nakładki  ( płozy 

metalowe) abyśmy nie byli zmuszeni do ich zakupu za granicą i mieli gwarancję dobrej jakości. 
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Prowadzone są także rozmowy na temat produkcji sprzętu startowego z krajowymi 

producentami (np. 4F). Umożliwi to nam lepszy dostęp i powinno zmniejszyć koszty zakupu. 

 

Promocja i upowszechnienie 

Bardzo ważnym zadaniem jest zaistnienie dyscypliny w Internecie, najbardziej dynamicznym 

sektorze medialnym. Dla sportów saneczkowych, dyscypliny w Polsce o bogatej tradycji i 

niemałych sukcesach głównie na torach naturalnych, media społecznościowe mogą okazać się 

wielce przydatne w rozpowszechnianiu informacji o dyscyplinie. Gwarantują one bowiem 

praktycznie nieograniczony do nich dostęp. Stanowi narzędzie pozwalające na tworzenie i 

dzielenie się treściami (tekstami, grafikami czy filmami) z innymi użytkownikami sieci. Do 

najpopularniejszych platform w Polsce, które najlepiej mogą sprawdzić się w sportach 

saneczkowych  należą Facebook, You Tube, Twitter oraz Instagram. Możliwości promowania 

zawodów sportów saneczkowych w Internecie powiększają się z roku na rok, m.in. dlatego, 

że rośnie liczba świadomych użytkowników mediów społecznościowych.. Zwiększając zasięg 

informacji o dyscyplinie planujemy zainteresować także potencjalnych sponsorów. Planowane 

jest nawiązanie współpracy z jednym z czterech największych polskich portali informacyjnych, 

także o tematyce sportowej. W specjalnym serwisie dedykowanym wybranego portalu znajdą 

się relacje z zawodów wzbogacone materiałami dźwiękowymi w formie MP3 (wywiady z 

zawodnikami, nauczycielami, trenerami, działaczami, kibicami) oraz materiałami filmowymi 

(Kroniki zawodów).  Istnieje szansa aby najciekawsze zdjęcia z zawodów były publikowane w 

wydzielonych galeriach.  

 

Współpraca z samorządami    

 

W ostatnich latach, po okresie stagnacji, ożywieniu uległa współpraca z władzami gmin i 

powiatów, na terenie których istnieją kluby saneczkowe. Podejmowane są działania w 

kierunku poszerzenia infrastruktury sportowej, czego przykładem jest Krynica-Zdrój i Karpacz. 

Zainteresowanie w tej kwestii przejawiają także władze samorządowe w Gołdapi, Bielsku-

Białej i Nowym Sączu (m.in. projekt budowy kompozytowego toru saneczkowego), a także 

władze samorządowe województwa podkarpackiego.  

Zamierzamy wykorzystać ten fakt i w miarę możliwości podejmować próby wspierania 

realizacji zamierzonych inwestycji w budowę obiektów dla sportów saneczkowych. 

 

Opracował:  

Janusz Tatera 

Sekretarz Generalny PZSSan 

 

Warszawa, dnia 25 października 2021 roku 


