
 

 

Protokół nr Z-2/02/2018 
(kadencja 2018-2022) 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
w dniu 23.02.2019 r. w Krynicy Zdrój 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 12.01.2019 r. 
 

3. Informacja o posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w dniu 
21.02.br. nt. wyników kontroli NIK dot. wspierania wyczynowego uprawiania sportów 
zimowych (ref. J. Błoński, SG) 
 

4. Informacja o przeprowadzonych rozmowach dot. powrotu do projektu budowy w Polsce Toru 
Lodowego sztucznie mrożonego (ref. M. Jasnosz i J. Błoński) 

 
5. Informacja o przebiegu spotkań kierownictwa PZSSan w Szkole Mistrzostwa Sportowego w 

Karpaczu, Radą miasta Karpacza, Parku Sportowym Złotnicza i Fit Master w Jeleniej Górze, Fit 
w Jeleniej Górze, Sanatorium KRUS w Szklarskiej Porębie (ref. SG) 
 

6. Informacja o przeprowadzonych rozmowach w Światowej Federacji Saneczkowej (FIL) w 
Berchtesgaden i Lucjanem Kudzią na Torze lodowym w Koenigssee (ref. M. Jasnosz i J. Błoński) 

 
7. Informacja o kontroli zgrupowań kadr narodowych seniorów i juniorów na torach lodowych i 

seniorów na lodowych torach naturalnych w Winterbergu, Oberhof, Innsbrucku i Latzfons (ref. 
M. Jasnosz i J. Błoński) 

 
8. Przyjęcie oceny sporządzonej przez trenerów kadr narodowy ze startów reprezentantów 

Polski: w Mistrzostwach Świata Seniorów w Winterbergu (Niemcy), Mistrzostwach Europy 
Seniorów w Oberhof, Mistrzostwach Świata juniorów w Innsbrucku, Mistrzostwach Europy 
Juniorów w St. Moritz, Mistrzostwach Świata Seniorów  na lodowych torach naturalnych w 
Latzfons. (ref. SG, trenerzy kadr narodowych) 

 
9. Informacja o przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w saneczkarstwie w Krynicy-Zdrój 

(ref. Z. Pocztarek) 
 

10.  Przyjęcie informacji o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów na    torze lodowym w 
Siguldzie i  Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze w Krynicy-Zdrój (ref. Z. Pocztarek) 

 
11.  Przyjęcie informacji o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów na 

               torze naturalnym w Szelment (ref. K. Orszulik) 
 

12.  Informacja o programie Solidarności Olimpijskiej MKOL w sprawie dofinansowania 
przygotowań do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie, w 2020 roku. 
 

13. Sprawy różne 
 



Ad.1. 

 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 

 

Ad.2. 

  

Protokół z posiedzenia w dniu 12.01.2019 r. przyjęto jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.3. 
 
Wiceprezes PZSSan Jan Błoński poinformował o przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki w dniu 21 lutego br. poświęconego rozpatrzeniu informacji Najwyższej Izby 
Kontroli o wynikach kontroli wspierania wyczynowego uprawiania sportów zimowych (info. kontrolą 
był objęty m.in. Polski Związek Sportów Saneczkowych). Komisja udzieliła poparcia dla wznowieniu 
budowy w Krynicy-Zdrój toru lodowego sztucznie mrożonych. Podobny wniosek sformułowała także w 
Raporcie pokontrolnym  z kontroli zimowych związków sportowych Naczelna Izba Kontroli. 
Wiceminister SiT Jan Widera przypomniał, że wniosek o wpisanie budowy toru do zadań strategicznych 
dla polskiego sportu winien być złożony w ministerstwie do końca marca br. 
 

Ad.4. 

 
Głównym punktem obrad była tematyka powrotu do koncepcji rozpoczętej w 2009 roku, budowy na 
Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój toru lodowego sztucznie mrożonego. W posiedzeniu uczestniczyli 
zaproszeni goście m.in.; burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba, prezes Polskiego Związku Bobslei i 
Skeletonu Marek Wiśniowski,  radny Sejmiku Małopolskiego Patryk Wicher, zastępca burmistrza Paweł 
Maślanka, generalny projektant PERBO Projekt Group z Krakowa Piotr Łabowicz i Szef Zespołu 
Projektowego Marcin Kulpa, trenerzy kadr narodowych saneczkarzy oraz działacze saneczkowi z woj. 
małopolskiego.  
 
Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Michał Jasnosz przypomniał, że Krynica jest kolebką 
polskiego saneczkarstwa. Pierwszy klub założono w uzdrowisku już w 1909 r. Natomiast pierwszy 
drewniany tor saneczkowy w naszym kraju powstał tam w latach 30. ubiegłego wieku.  Po wyborze 
nowych władz miasta odczuwamy pozytywną motywację aby podjąć konstruktywne działania do 
wybudowania w  Krynicy jedynego brakującego w Polsce toru dla trzech olimpijskich dyscyplin sportu. 
Zdaniem Prezesa Jasnosza władze miasta dostrzegają w tej inwestycji silny impuls do rozwoju miasta i 
przy okazji nowych planów rozwiązanie zgłoszonych w kampanii wyborczej problemów. Prezes Jasnosz  
dodał, że w Polsce saneczkarstwo uprawia prawie trzystu młodych zawodników.  Trudno jednak 
oczekiwać rozwoju dyscypliny, gdy nie ma się w kraju nowoczesnego toru lodowego sztucznie 
mrożonego przeznaczonego do szkolenia i organizacji zawodów światowego formatu. Brak toru 
zniechęca uzdolnioną młodzież do uprawiania tej olimpijskiej dyscypliny sportu. Uważa że budowa 
obiektu, na którym można by rozgrywać zawody międzynarodowe będzie korzystna dla polskiego 
sportu, dla Sądecczyzny a przede wszystkim dla mieszkańców miasta, kuracjuszy i turystów. 
Zlokalizowanie toru na Górze Parkowej spowoduje jej uporządkowanie i będzie znakomitym 
narzędziem marketingowym miasta i regionu.  Dlatego też PZSSan i PZBiS wspólnie wystąpią do 
Ministerstwa Sportu i Zarządu Województwa Małopolskiego, by wpisały budowę toru lodowego 
sztucznie mrożonego do listy inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. Prezes Michał Jasnosz 
zapewnił, że Polski Związek Sportów Saneczkowych wspólnie z Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu 
będą wspierać starania władz miejskich o pozyskanie istotnego dofinansowania z środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prezes Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu Marek Wiśniowski 
potwierdził poparcie związku dla tej idei. Poinformował, że  w trakcie projektowania toru w Krynicy 
Zdrój Międzynarodowa Federacja Bobslejowa składała obietnicę, że w przypadku powstania tego 



obiektu chcieliby w Krynicy usytuować swoją „szkółkę bobslejową i skeletonową”, co zapewniałoby 
dość znaczne przychody.  Jest wielce prawdopodobne, że Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) 
uczyniłaby podobnie. Wiceprezes PZSSan Jan Błoński poinformował o poparciu dla tej inwestycji 
wyrażone przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 21 lutego 
br.  Podobny wniosek sformułowała także w Raporcie pokontrolnym  zimowych związków sportowych 
Naczelna Izba Kontroli. Burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba poinformował, że kryniccy radni wracają do 
pomysłu wznowienia budowy  w uzdrowisku toru saneczkowego sztucznie mrożonego. Władze miasta 
chcą wykorzystać istniejący już projekt architektoniczny, opracowany przez krakowskie Biuro 
Projektów PERBO Group. Jak stwierdził, poczyniono pierwsze ważne kroki. Radni na ostatniej sesji 
przyjęli m.in. studium zagospodarowania przestrzennego miasta, które uwzględnia taki obiekt. 
Stwierdził, że to początek drogi. Przed władzami uzdrowiska  jeszcze wiele starań, żeby doprowadzić 
do finału. Stwierdził, że chcąc wybudować tor saneczkowy na północnym zboczu Góry Parkowej, 
konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych przez Główny Instytut Górnictwa, celem 
ostatecznego wykluczenia ew. negatywnego wpływu inwestycji na źródła wód mineralnych. - Nie 
określiliśmy jeszcze terminu przeprowadzenia takich badań - zastrzega Piotr Ryba i wskazuje, że sama 
budowa toru saneczkowego, uwzględniając już wykonane w 2009 roku prace (m.in. projekt, droga 
transportowa dla samochodów, most na drodze dojazdowej) to koszt około 70-80 milionów złotych, z 
dodatkową infrastrukturą do 100 milionów PLN. Na taką inwestycję samej gminy nie stać, dlatego 
konieczne będzie znalezienie środków zewnętrznych. Sekretarz Generalny PZSSan Janusz Tatera 
stwierdził, że brak toru lodowego w Polsce, to brak szansy na rozwój ostatnich zimowych dyscyplin 
olimpijskich, które jako jedyne nie posiadają obiektu w kraju. To także brak możliwości organizacji 
najbardziej prestiżowych na świecie zawodów saneczkowych, bobslejowych i skeletonowych, brak 
transmisji telewizyjnych i brak sponsorów, a także co nie jest bez znaczenia konieczność wydawania 
pieniędzy polskiego podatnika za granicą i organizacji Mistrzostw Polski na obczyźnie. To niemożliwość 
objęcia szkoleniem większej ilości  uzdolnionej młodzieży i poszerzenia szans na większą i 
precyzyjniejszą selekcję. Bardzo dobrym dla nas przykładem mogą być np. Łotysze, którzy na torze w 
Siguldzie wychowali już medalistów olimpijskich w skeletonie. Uzyskują także liczące się sukcesy w 
bobslejach i saneczkarstwie lodowym. Wystarczy spojrzeć na aktualne wyniki w Pucharze Świata i 
imprezach mistrzowskich. Podobny progres, po wybudowaniu torów pod Moskwą i w Soczi  
odnotowują reprezentanci Rosji. Poinformował, że w przypadku ew. podjęcia w przyszłości decyzji 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego o kandydowaniu polskiego miasta do organizacji Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich budowa takiego toru stanie się 
koniecznością.  
 
Ad.5. 
 
Zarząd przyjął Informację prezesa PZSSan M. Jasnosza i wiceprezesa Jana Błońskiego o przebiegu 
spotkań kierownictwa PZSSan w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, Radą miasta Karpacza, 
Parku Sportowym Złotnicza i Fit Master w Jeleniej Górze, Fit w Jeleniej Górze i Sanatorium KRUS w 
Szklarskiej Porębie. 

W Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu odbyło się wielostronne spotkanie z udziałem 
kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: prezesa Michała Jasnosza, wiceprezesa Jan 
Błońskiego, sekretarza generalnego Janusza Tatera, członkami Zarządu Bogusławą Kozłowską 
(jednocześnie dyrektorką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu) i Henrykiem Pochłódem, z 
Burmistrzem Karpacza Radosławem Jęckiem, Radą miasta Karpacza z jej przewodniczącym Tobiaszem 
Frytz oraz trenerami SMS Tomaszem Koćmierowskim i Przemysławem Pochłódem. Celem spotkania 
było omówienie kierunków rozwoju specjalizacji saneczkarskiej w SMS, poprawy infrastruktury do 
treningów i uprawiania sportów saneczkowych (naprawa ścieżki startowej  przy szkole, toru lodowego 
w Karpaczu oraz budowa Toru Plastykowego).  Rozmawiano także o konieczności zwiększonej 
koordynacji sportowej pracy szkoły ze szkoleniem centralnym. Wszyscy uczestnicy spotkania 
uczestniczyli w pokazowym treningu na przekazanych przez Polski Związek Sportów Saneczkowych 



specjalistycznych trenażerach saneczkowych, zakupionych z środków publicznych otrzymanych z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 
Ad.6. 
 
Prezes M. Jasnosz poinformował , że w dniu 6 lutego 2019 r. delegacja Polskiego Związku Sportów 
Saneczkowych w składzie: prezes Michał Jasnosz, wiceprezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz 
Tatera i były mistrz świata, olimpijczyk Lucjan Kudzia złożyli wizytę w nowej siedzibie Światowej 
Federacji Saneczkowej (FIL). Delegacja spotkała się z prezydentem FIL Josefem Fendtem, dyrektorem 
wykonawczym FIL Christopherem Schweigerem oraz zwiedziła Muzeum Światowego Saneczkarstwa. 
Wśród zgromadzonych eksponatów znaleźliśmy także polskie pamiątki. 
 
Podczas spotkania z prezydentem FIL Josefem Fendtem poinformowaliśmy o powrocie do pomysłu 
budowy na południu Polski toru lodowego saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego sztucznie 
mrożonego. Informacja spotkala się z dużym zainteresowaniem i poparciem prezydenta FIL. 
 
Podczas roboczego spotkania z dyrektorem wykonawczym FIL  Christopherem Schweigerem prezes 
PZSSan Michał Janosz podziękował za dotychczasową współpracę i okazywaną naszemu związkowi 
pomoc. Omówiono kierunki dalszej, wzajemnej współpracy. Dyr. Ch. Schweiger poinformował o 
aktualnym stanie  ubiegania się FIL o włączenie do programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
konkurencji sanek na torach naturalnych. Negocjacje trwają. Są trudne, bo FIL napotyka na politykę 
MKOL zmniejszania ilości uczestników Igrzysk. Niemniej stwierdził, iż MKOL dostrzega atrakcyjność 
telewizyjną tej dyscypliny sportu. Rozmawialiśmy także o powrocie do koncepcji budowy w Polsce toru 
lodowego sztucznie mrożonego, torów plastykowych i naturalnych. Spotkało się to z dużym 
zainteresowaniem centrali FIL. Dyrektor Ch.Schweiger poinformował nas o trwających w Austrii 
pracach nad projektem budowy nowego, tańszego w budowie i bardziej ekonomicznego w 
eksploatacji, toru lodowego sztucznie mrożonego z zastosowaniem m.in. fiberglasu i cienkich rurek 
plastykowych do mrożenia. Zaproponował pomoc w kontakcie z autorami tego ciekawego projektu, 
który już spotyka się z dużym zainteresowaniem środowiska saneczkarzy. Ustalono, że PZSSan w tej 
sprawie będzie utrzymywał ścisły kontakt z biurem FIL. 
 
Z panem Lucjanem Kudzią omówiliśmy m.in. koszty utrzymania torów lodowych sztucznie mrożonych 
w Niemczech. Uzyskane dane pozwoliły na uaktualnienie naszej wcześniejszej informacji dot. 
możliwości obniżenia kosztów utrzymania torów lodowych, opracowanej przez J. Taterę i M. 
Skowrońskiego.  
 
Zarząd przyjął do aprobującej wiadomości informację prezesa M. Jasnosza o przeprowadzonych 
rozmowach w siedzibie Światowej Federacji Saneczkowej (FIL) w Berchtesgaden i Lucjanem Kudzią na 
Torze lodowym w Koenigssee.  
 
Informacje ogólne dot. utrzymania sztucznie mrożonych torów bobslejowo-saneczkowo-
skeletonowych. 
 
 Aktualnie na świecie jest użytkowanych 20 torów saneczkowo-bobslejowo-skeletonowych. Nowe tory 
są budowane pod  Pekinem na ZIO 2022 roku w Chinach i w austriackim Bludez (nowa, ekonomiczna, dużo 
tańsza od torów betonowych, technologia z zastosowaniem tworzywa sztucznego i systemu rur winylowych do 
mrożenia – kompletne wybudowanie 100 m toru ma kosztować ok. 1 mln euro. Pierwszy tor w tej nowej 
technologii ma zostać otwarty jeszcze  tym roku). Aktualnie tor olimpijski we włoskiej Cesana  jest remontowany, 
podobnie w Sarajewie.  
 

Tory bobslejowo – saneczkowo - skeletonowe sztucznie mrożone nie są w odróżnieniu od wielu innych 
obiektów sportowych przeznaczone wyłącznie do szkolenia zawodników oraz rozgrywania zawodów sportowych. 



Obiekt ten może funkcjonować przez cały rok. W okresie jesienno- zimowym jako tor lodowy, a w okresie wiosenno 
– letnim jako tor betonowy. Może być wykorzystywany do szkolenia wojsk specjalnych i lotników wojskowych, a 
także brygad antyterrorystycznych policji. Może także pełnić komercyjną funkcję turystyczno - rekreacyjną, czego 
przykłady mają miejsce na wielu istniejących obiektach. Najlepszymi przykładami mogą być tory w La Plagne, St. 
Moritz i Lillehammer, ale również część torów niemieckich i tor austriacki w Innsbrucku-Igls, które spełniają taką 
rolę przez cały rok. Dzięki temu są to obiekty sportowe, których funkcjonowanie nie musi wymagać pełnego 
finansowania przez jednostki administracji państwowej. Niektóre z uwagi na ich konstrukcję, turystycznie działają 
wyłącznie zimą. W obydwóch wariantach jest możliwość jazdy na sankach, bobslejach jak również na innego 
rodzaju sprzęcie. Przykładowo zimą oprócz w/w turyści korzystają z tzw. „Wucko”. Jest to konstrukcja w kształcie 
bobsleja zrobiona z miękkich materiałów na gumowo- plastikowych płozach rozwijająca małe prędkości, co 
pozwala na zwożenie nawet kilkuletnich dzieci. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się „elitarne zawody na 
Wok”. Biorą w nich udział znane postacie ze świata show- biznesu, kinematografii czy wybitni sportowcy itp. Dużą 
popularnością cieszą się wyścigi na łyżwach hokejowych. W Siguldzie wielką popularnością cieszą się zjazdy „Na 
byle czym”.  W szwajcarskim St. Moritz buduje się specjalny śniegowo-lodowy tor bobslejowy do jazdy turystów z 
pilotem. Na jego przygotowanie zużywa się ok. 15.000 m3 śniegu i ok. 7000 m3 wody bez dodatków chemicznych. 
Jeden przejazd na tym torze kosztuje zainteresowanych ponad 200 franków szwajcarskich). Latem bobsleje i sanki 
są wyposażane w kółka i sportowcy oraz turyści mogą nadal korzystać ze zjazdów. Ponadto są pasjonaci, którzy 
przyjeżdżają na tor aby zjechać lub wjechać na: rowerach, rolkach, łyżwach hokejowych, sankach i bobslejach na 
rolkach, dmuchanych „łodziach” tzw.  „lodowy rafting”. Zdarzały się sytuacje, że pod patronatem Red BULL 
rozgrywali między sobą zawody. Latem turyści mogą wg własnego uznania zostać zwiezieni przez 
licencjonowanych „pilotów bobslejowych”, względnie zjechać samodzielnie w tzw. „monobobie”. 
 
 Na torze lodowym w Oberhof (Niemcy) popularne wśród mieszkańców, młodzieży szkolnej i turystów są 
zjazdy latem na:  
- bobslejach lodowych z „pilotem zawodowym” w cenie 90 euro od osoby dorosłej  
(rozwija prędkość do 100 km/h) 
- bobslejach na rolkach w cenie 29 euro od osoby dorosłej i 25 euro od młodzieży 
   szkolnej i studentów   (rozwija prędkość do 70 km/h) 
 - ice rafting w cenie 29 euro od osoby dorosłej i 25 euro od młodzieży szkolnej i 
   studentów   (rozwija prędkość do 75 km/h) 
- ice tubing w cenie 15 euro od osoby dorosłej i 10 euro od młodzieży szkolnej i  
  studentów (rozwija prędkość do 40 km/h) 
 
 Olbrzymie znaczenie dla funkcjonalności obiektu ma jego konstrukcja – układ wiraży. Jeżeli w dolnym 
odcinku kombinacje wiraży są trudne technicznie to korzystanie z tego toru latem przez turystów czy nawet 
słabszych zawodników stoi pod dużym znakiem zapytania – takie problemy występują np. na torach w Winterberg 
czy Konigssee. Przykładowo projekt Toru Lodowego zaprojektowanego na Górze Parkowej w Krynicy Zdrój ma 
bardzo sprzyjający układ dolnych wiraży i bez wątpienia nadawałby się do całorocznego użytkowania przez 
zawodników i turystów. W trakcie projektowania toru w Krynicy Zdrój Międzynarodowa Federacja Bobslejowa 
składała obietnicę, że w przypadku powstania tego obiektu chcieliby w Krynicy usytuować swoją „szkółkę 
bobslejową i skeletonową”, co zapewniałoby dość znaczne przychody.  Jest wielce prawdopodobne, że Światowa 
Federacja Saneczkowa (FIL) uczyniłaby podobnie. Koszt budowy toru w Krynicy Zdrój to wydatek rzędu 70 – 80 
milionów złotych. Gotowy jest projekt architektoniczny, który nie wymaga większych aktualizacji. W oparciu o ten 
projekt rozpoczęto budowę toru na Górze Parkowej w 2009 roku. Wybudowano most i drogę transportu sanek na 
miejsce startu. Doprowadzono energię elektryczną i wodę. Wydano już ok. 10 mln. zł. Inwestycja została 
wstrzymana decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 

Mamy świadomość, że usytuowanie toru w tej części Europy cieszyłoby się dużym zainteresowaniem 
naszych najbliższych sąsiadów (Ukraina, Słowacja, Czechy, Białoruś, Węgry, Rumunia), którzy nie mając swoich 
obiektów są zmuszeni – podobnie jak nasi zawodnicy obecnie - do kosztownych wyjazdów na akcje szkoleniowe 
np. do Norwegii czy na Łotwę, gdyż tory niemieckie są obłożone przez rodzimych zawodników i tylko sporadycznie 
są możliwości uzyskania godzin treningowych w okresie jesiennym, z czego – mając podpisaną umowę z 
Niemiecką Federacją Saneczkową – częściowo korzystamy. 

 
Z pewnością – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – nowy tor przez pierwszych pięć lat jest także 

wynajmowany na akcje szkoleniowe przez wszystkie reprezentacje biorące udział w międzynarodowej rywalizacji 



FIL. Głównym celem jest dobre poznanie obiektu, który został włączony do zawodów organizowanych przez 
Światową Federację Saneczkową i Bobslejowo-Skeletonowa. 
 
Na wszystkich torach są stosowane dla zjazdów sportowych następujące stawki za ślizg: 
Sanki                              30€          (w  październiku – 35€-40€) 
Skeleton                         30€          (w  październiku – 35€-40€) 
Bobslej dwójka              50€ 
Bobslej czwórka            70€ 
 

Tory najczęściej działają w godzinach 8 00  - 19 00. W przypadkach gdy nakładają się treningi sportowe 
ze zjazdami komercyjnymi to funkcjonują do późniejszych godzin wieczornych. Z informacji uzyskanych od 
dyrektora toru w Konigssee średnio rocznie oddawanych na tym obiekcie jest ok. 30-36 tys. ślizgów w okresie od 
października do połowy marca. Na zmniejszenie kosztów eksploatacji takich torów ma wpływ także technologia i 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, fotovoltaika, kolektory słoneczne, wykorzystanie wody 
opadowej do wykorzystania technicznego, mała farma wiatrowa, rozprężanie skroplonego gazu itp.). Dobrym 
przykładem może być wykorzystanie OZE podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Z pewnością nowe, 
ekonomiczne rozwiązania zostaną zastosowane przy budowanych obiektach na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 
Pekinie w 2022 roku). 
 
 Brak toru lodowego w Polsce, to brak szansy na rozwój ostatnich zimowych dyscyplin olimpijskich, które 
jako jedyne nie posiadają obiektu w kraju. To także brak możliwości organizacji najbardziej prestiżowych na 
świecie zawodów saneczkowych, bobslejowych i skeletonowych, brak transmisji telewizyjnych i brak sponsorów, 
a także co nie jest bez znaczenia konieczność wydawania pieniędzy polskiego podatnika za granicą i organizacji 
Mistrzostw Polski na obczyźnie. To niemożliwość objęcia szkoleniem większej ilości  uzdolnionej młodzieży i 
poszerzenia szans na większą i precyzyjniejszą selekcję. Bardzo dobrym dla nas przykładem mogą być np. Łotysze, 
którzy na torze w Siguldzie wychowali już medalistów olimpijskich w skeletonie. Uzyskują także liczące się sukcesy 
w bobslejach i saneczkarstwie lodowym. Wystarczy spojrzeć na aktualne wyniki w Pucharze Świata i imprezach 
mistrzowskich. Podobny progres, po wybudowaniu torów pod Moskwą i w Soczi  odnotowują reprezentanci Rosji. 
W przypadku ew. podjęcia w przyszłości decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego o kandydowaniu polskiego 
miasta do organizacji Zimowych  Igrzysk Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 
budowa takiego toru stanie się koniecznością.     

 
Ad.7. 
 Zarząd zaaprobował informację  o kontroli zgrupowań kadr narodowych seniorów i juniorów na torach 
lodowych i seniorów na lodowych torach naturalnych w Winterbergu, Oberhof, Innsbrucku i Latzfons.  
 
Ad.8.  
 
Przyjęto oceny sporządzone przez trenerów kadr narodowy ze startów reprezentantów Polski: w 
Mistrzostwach Świata Seniorów w Winterbergu (Niemcy), Mistrzostwach Europy Seniorów w Oberhof, 
Mistrzostwach Świata juniorów w Innsbrucku, Mistrzostwach Europy Juniorów w St. Moritz, 
Mistrzostwach Świata Seniorów  na lodowych torach naturalnych w Latzfons. Dyskusja na temat 
przedłożonych informacji ma być podjęta w obecności trenerów kadr narodowych po zakończeniu 
sezonu startowego 2018/19 r. 
 
Ad.9. 
Zarząd przyjął informację p. Zofii Pocztarek o przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
saneczkarstwie w Krynicy-Zdrój. 
 
Ad.10.   
 
Zarząd przyjął informację p. Zofii Pocztarek o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów na    
torze lodowym w Siguldzie i  Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na torze w Krynicy-Zdrój. 
 



Ad.11. 
Zarząd przyjął informację p. Krzysztofa Orszulika oraz przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów, 
Juniorów i Juniorów Młodszych na torze naturalnym w Szelment k/Suwałk gdzie panują bardzo dobre 
warunki atmosferyczne pozwalające na zalodzenie wytyczonego na stoku narciarskim toru 
naturalnego. W mistrzostwach wystartuje ok. 30 zawodników 
 
Ad.12. 
 
Zarząd przyjął do aprobującej wiadomości informację sekretarza generalnego o programie Solidarności 
Olimpijskiej MKOL dot. możliwego dofinansowania przygotowań do Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich  w Lozannie w 2020 roku i podjętych staraniach związanych z planem przystąpienia do 
programu.  
 
Ad.13. 
 
13.1 Zarząd na prośbę zawodników spotkał się z członkami kadry narodowej juniorów i juniorów 
młodszych na torach lodowych. Wysłuchał ich zdania dot. funkcjonowania kadry podczas tegorocznych 
zgrupowań i zawodów międzynarodowych oraz relacji pomiędzy zawodnikami a trenerami. Wysłuchał 
także opinii trenerów kadr narodowych. Wobec zgłoszonych przez stronę niemiecką poważnych 
zastrzeżeń dot. zachowania niektórych członków kadry juniorów podczas pobytu w hotelu w Oberhof 
i problemów wychowawczych , postanowiono kontynuować spotkanie podczas MP na torze lodowym 
w Siguldzie. 
 
13.2 Pani Monika Pawlak-Warzybok przedłożyła Zarządowi koncepcję programowo-organizacyjną IV 
Memoriału im. Mariusza Warzyboka na sankorolkach w dniach 20 – 22 września br. w Jeleniej Górze-
Sobieszowie. Zwróciła się z prośbą o ponowne objęcie przez PZSSan patronatem honorowym i 
udzielenie możliwego wsparcia materialno-finansowego. Patronat został udzielony. Natomiast w 
sprawach finansowych Zarząd wypowie się po realizacji budżetu związku po pierwszym półroczu. 
Organizatorzy zwrócili się z prośbą o udzielenie dotacji finansowej w wysokości 7.000 PLN (info. w 2018 
r. imprezę dotowano kwotą 3.000 PLN). 
 
Pani Monika Pawlak-Warzybok dostrzegając lukę w letniej promocji saneczkarstwa zaproponowała 
zainicjowanie projektu na wzór innych dyscyplin sportów zimowych „Sportowe wakacje”. Zarząd 
postanowił poprzeć tę inicjatywę potwierdzając zasadność podejmowania inicjatyw promocji 
uprawiania saneczkarstwa w okresie letnich wakacji. 
 

 
Opracował:        Zatwierdził: 
 
Janusz Tatera                    Michał Jasnosz 
Sekretarz Generalny      Prezes  
 


