
 
 

     PROTOKÓŁ  
 

z przebiegu  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  

Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, które odbyło się 

 w dniu 08 czerwca 2019 roku  na Torwarze , ul.  Łazienkowska 6a, w Warszawie. 

 

Początek obrad – godz. 11.40 

Obecni - wg. Listy obecności 

Obradom przewodniczył – Pan Jan Błoński  

Protokół sporządziła – Joanna Hylak  

 

 

W dniu 8 czerwca  2019 roku odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 

Pan Janusz Tatera, Sekretarz Generalny PZSSan. poinformował o sprawach 

organizacyjnych i  poprosił o zabranie głosu Prezesa PZZSan.  Pana  Michała Jasnosza, 

który otworzył Walne Zgromadzenie, powitał delegatów, reprezentujących okręgowe 

związki i kluby saneczkowe z całej Polski, trenerów kadry narodowej juniorów, seniorów na 

torach lodowych i torach naturalnych i  gości w osobach: 

- Pana Zenona Hajdugi – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PKOl oraz Zdzisława 

Ingielewicza – członka Komisji Zagranicznej PKOl. 

- Pana  Piotra Ryby burmistrza Krynicy-Zdrój oraz towarzyszących mu osób: 

wiceburmistrza Pana Pawła Maślanki  i dyrektora Wydziału Budownictwa UM Pana Jacka 

Oleksego, 

- Pana  Marka Wiśniowskiego Prezesa Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, 

- Pana Piotra Łabowicza i Pana Marcina Kulpy z firmy PERGO-Projekt Kraków, 

projektantów toru  lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój 

- Pana Mariusza Kowalczuka, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, 

- Pana Mateusza Lubeckiego – przedstawiciela Okręgowego Związku Sportów  

Saneczkowych w Bielsku Białej, 

- Pana Michała Hasika -    przedstawiciela firmy Projekt Komunikacja z Warszawy, 

operatora strony internetowej PZSSan. 

-  Pana Henryka Maruchy – właściciela firmy VICTORY z Pabianic, 

- Pana Tomasza Bąka i Pana Zbigniewa Kępy – przedstawicieli firmy World Energy 

System w Warszawie. 
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Prezes Michał Jasnosz zaproponował kandydaturę Pana Jana Błońskiego na Przewodniczącego 

obrad, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W  wyniku 

głosowania  jawnego, jednogłośnie wybrano Pana Jana Błońskiego Przewodniczącym obrad. 

Na Sekretarza Panią Zofię Pocztarek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych 

kandydatur nie zgłoszono. W  wyniku głosowania  jawnego, jednogłośnie wybrano Panią Zofię 

Pocztarek Sekretarzem obrad. 

Przewodniczący obrad – Pan Jan Błoński podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad. 

Zaproponował aby w skład Prezydium weszli także Prezes PZSSan. Michał Jasnosz i Sekretarz 

Generalny PZZSan. Janusz Tatera. W wyniku głosowania jawnego wniosek ten przyjęto 

jednogłośnie. 

Przewodniczący zaproponował następujące kandydatury do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej:  

Pan  Marek Skowroński 

Pan  Robert Grudziński 

Pan  Zdzisław Janisz 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur z sali. Lista została 

zamknięta. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto ww. skład Komisji Mandatowo – 

Skrutacyjnej.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował następujące osoby:  

Pan  Henryk Pochłód 

Pan  Krzysztof Orszulik 

Pani  Dariusz ZIarno 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów z sali. W 

głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie ww. skład Komisji Uchwał i Wniosków. Komisje 

przystąpiły do ukonstytuowania się i podjęcia prac.  

Przewodniczący w oczekiwaniu na sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące 

stwierdzenia ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZZSan 

przystąpił do realizacji  kolejnego punktu porządku obrad – Przyjęcie regulaminu obrad, który w 

wyniku głosowania jawnego został przyjęty jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu. 

   Regulamin obrad stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad, w którym pkt. 7 będzie 

obejmował komentarz do sprawozdania z działalności PZSSan. za okres 09.06.2018 do 

18.05.2019r 

Proponowany porządek obrad wraz z autopoprawką w wyniku głosowania jawnego, został przyjęty 

jednogłośnie w następującym kształcie: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego Delegatów PZZSan. 

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia. 

3. Wybór komisji: 
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    a. Mandatowo-Skrutacyjnej 

    b. Uchwał i Wniosków. 

4. Stwierdzenie ważności zwołania walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan i 

jego zdolności do podejmowania uchwał 

5. Przyjęcie regulaminu obrad., 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZSSan.  Za okres od 09.06.2018 do 18.05-2019 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2018. Zapoznanie się z opinią 

Niezależnego Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Związku PZSSan 

za rok 2019. 

9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSSan. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami/wystąpienia gości. 

11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan do dnia 18.05.2019r. 

12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2018. 

13. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018/2019. 

14. Dyskusja cd. i wolne wnioski. 

15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

17. Zamknięcie obrad. 

Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Ad pkt 1 

Zawarto powyżej. 

Ad pkt 2 

Zawarto powyżej. 

Ad pkt 3 

Zawarto powyżej 

 

Ad pkt 4 

 Zawarto poniżej -po pkt 8. 

Ad pkt 5 

Zawarto powyżej. 

Ad pkt 6 

Zawarto powyżej. 

Ad pkt 7 
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Przewodniczący poprosił Prezesa PZSSan Michała Jasnosza o wystąpienie  wprowadzające do  

sprawozdania z działalności PZSSan, które delegaci otrzymali wraz z materiałami na Walne 

Zgromadzenie. 

Prezes Michał Jasnosz w swoim wystąpieniu odniósł się do  sprawozdania z działalności 

PZSSan. Na wstępie podziękował za  liczne przybycie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie 

Delegatów Związku, które  jest ważnym wydarzeniem, podczas którego dokonane zostanie 

podsumowanie rocznej działalności w nowej czteroletniej kadencji i wytyczenie najważniejszych, 

strategicznych kierunków rozwoju dyscypliny sportu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w rok 2022 

w Pekinie.  

Mówca poinformował, że udało się zapewnić stabilne finansowanie działalności Związku 

stwarzając optymalne warunki finansowo-organizacyjne przygotowań kadry seniorów do 

rywalizacji międzynarodowej w sezonie 2018/2019. W Mistrzostwach Świata Seniorów w 

Winterberg sztafeta uplasowała się na 7 miejscu, Dept. Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu 

i Turystyki podczas narady trenerów szkolenia olimpijskiego w Zakopanem pozytywnie ocenił ten 

start jak i realne prognozy trenera kadry Pana Marka Skowrońskiego. Mówca nakreślił sytuację 

finansową Związku oraz działania w sprawie budowy w Polsce Toru lodowego sztuczne 

mrożonego, torów z tworzywa sztucznego i torów naturalnych, odbywając szereg spotkań m in. z 

władzami miast, Min. Sportu i Turystyki. 

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków treningowych i rehabilitacji dla członków kary 

narodowej seniorów i juniorów na torach lodowych odbyły się spotkania  z kierownictwem SMS w 

Karpaczu, kierownictwem Centrum Sportowego „Złotnicza” i „Fit master” w Jeleniej Górze, 

dyrektorem Sanatorium KRUS w Szklarskiej Porębie.  

Odbyto rozmowy dot. planowania inwestycji infrastrukturalnych z kierownictwem Światowej 

Federacji Saneczkowej w Berchtesgaden. Dokonano kontroli zgrupowań i zawodów rangi 

mistrzowskiej kadr narodowych, wykonano dwa komplety specjalistycznych trenażerów 

saneczkowych, podpisano 3-letnią umowę z Instytutem Sportu – Państwowym instytutem 

Badawczy na prowadzenie badań nad sprzętem saneczkowym. Zakupiony został nowy sprzęt 

startowy oraz nowoczesny  mobilny sprzęt do rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz sprzęt 

startowy i system elektronicznego pomiaru  czasu przejazdu dla kadry narodowej na torach 

naturalnych. 

Objęto badaniami medycznymi i wydolnościowymi  w COMS i Instytucie Sportu – Państwowym 

Instytucie Badawczym, kadrę juniorów i juniorów młodszych  na torach lodowych 

przygotowujących się do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie, w 2020 roku. 

Prezes Michał Jasnosz przedstawił  starania mające na celu pozyskanie sponsorów i partnerów 

Związku. W tym celu m.in.  wprowadzono nowy logotyp PZSSan, uruchomiono zmodernizowaną, 

atrakcyjną w formie stronę internetową Związku. Związek jest obecny w mediach 

społecznościowych. Poinformował także  o koncepcji budowy toru lodowego sztucznie 

mrożonego. Istnieje koncepcja powrotu do rozpoczętego w 2008 roku budowy takiego toru w 

Krynicy Zdrój oraz torów z tworzywa sztucznego w Karpaczu i Nowym Sączu. Tę inicjatywę 

popiera Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz NIK oraz  Ministerstwo Sportu 

i Turystyki. 

Rozpoczęto starania o zatrudnienie niemieckiego mechanika, który mógłby pomóc w szkoleniu 

polskiej kadry instruktorsko-trenerskiej. Czynione są zabiegi o zakup nowoczesnych sanek dla 

kadry seniorów. Dzięki pomocy MSiT finanse nie stanowią tu istotnej bariery. Współpraca ze 

Światową i Niemiecką Federacją Saneczkową przynosi realną, wymierną pomoc finansową dla 

PZSSan. 
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Kończąc Prezes Michał Jasnosz podziękował Zarządowi za współpracę, szczególnie 

Wiceprezesowi Janowi Błońskiemu, Sekretarzowi Generalnemu Januszowi Taterze, Skarbnikowi 

Pani Zofii Pocztarek, Komisji Rewizyjnej, trenerom  wszystkich kadr za wkład pracy jaki włożyli w 

rozwój Związku, szkolenie zawodników i osiągnięte wyniki sportowe. 

Podziękowania złożył również pracownikom Biura Związku za zaangażowaną i twórczą postawę, a 

MSiT oraz PKOl za wsparcie i okazywaną pomoc. Za możliwość realizacji planów szkoleniowych 

mówca złożył podziękowania także Światowej i Niemieckiej Federacji Saneczkowej. 

Kończąc wyraził nadziej że Związek sprosta czekającym go wyzwaniom i doprowadzi do dalszego 

rozwoju saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych. 

Sprawozdanie z działalności PZSSan za rok 2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu 

Ad pkt. 8  

Pani Zofia Pocztarek, Skarbnik PZSSan zapoznała zebranych z opinią  niezależnego biegłego 

rewidenta  z badania rocznego sprawozdanie finansowego PZSSan za rok 2018 dla Walnego 

Zgromadzenia Delegatów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSSan w Warszawie, na które składają 

się: 

1.  bilans złożony na dzień  31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

779.392,33 zł 

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia wykazujący zysk 

netto w  kwocie 89.702,05 zł 

3. Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

Zdaniem rewidenta załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej PZSSan na dzień 31 grudnia 2018 oraz jego wyniku finansowego i 

przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018, zgodnie z 

majątkowymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jest 

zgodne co formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami  prawa. Zostało sporządzone na 

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdz. II ustawy o 

rachunkowości. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z krajowymi standardami badania w 

brzmieniu międzynarodowych standardów badania. Dowody badania, które uzyskał biegły 

rewident są wystarczające i odpowiednie do stanowienia podstawy dla niniejszej opinii. 

Sprawozdanie finansowe PZSSAN za rok 2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu 

 

Ad pkt 4  

Pan Marek Skowroński poinformował, że Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego PZSSan, która  ukonstytuowała się następująco: 

Marek Skowroński – przewodniczący 

Zdzisław Janik – członek 

Robert Grudziński – członek, 
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stwierdza, na podstawie listy delegatów, że obecnych jest 10 z 19 delegatów co stanowi 53 proc. 

obecnych. Komisja stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSSan posiada 

quorum i jest zdolne do podejmowania uchwał (Uchwała nr 1/2019) 

Ad pkt 9 

Przewodniczący obrad  udzielił głosu Panu Kamilowi Malickiemu, Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej PZSSan, który odczytał sprawozdanie Komisji zakończone wnioskiem o udzielenie 

Zarządowi PZSSan absolutorium za rok 2018. 

/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZSSan stanowi załącznik Nr. 5 do niniejszego protokołu/  

Ad pkt 10  

Przewodniczący otworzył dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu gościom. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Piotr Ryba, Burmistrz  Krynicy Zdroju, który wyraził zadowolenie 

z faktu, że zarówno PZSSan, PZBobslei i Skeletonu jak i władze samorządowe gminy Krynica 

Zdrój są jednomyślne jeśli chodzi o możliwość wznowienia, zatrzymanej w 2009 roku, budowy 

bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego toru lodowego sztucznie mrożonego na terenie Góry 

Parkowej w Krynicy-Zdrój. Będzie przygotowywana zmiana operatu uzdrowiskowego tak, aby było 

możliwe lokowanie toru saneczkowego na Górze Parkowej. Konieczne będzie także 

przeprowadzenie badań geologicznych wykluczających ewentualne negatywne odziaływanie 

inwestycji na wody mineralne. Do końca 2019 roku być może uda się otrzymać oba te dokumenty. 

Potrzebna będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie samo 

postępowanie administracyjne, które zakończy się wydaniem decyzji o wydaniu pozwolenia na 

budowę. Wiosną br. Rada Miejska przyjęła uchwałę popierającą działania burmistrza w tej 

sprawie. Mapa drogowa tego przedsięwzięcia jest wytyczona, PZSSan będzie informowany o 

kolejnych działaniach w tym zakresie.  Obecnie trwa etap przygotowawczy, który potrwa 3-4 lata, 

po których będzie można rozpocząć budowę toru. 

Przewodniczący podziękował mówcy i wyraził nadzieję, że cel jakim jest budowa toru w okresie 

urzędowania Pana Piotra Ryby na stanowisku burmistrza, zostanie zrealizowany. 

Następnie przedstawiciel projektanta toru firmy PERGO-Projekt Kraków, Pan Marcin Kulpa w  

formie prezentacji multimedialnej zapoznał zebranych z zakresem wykonanych już prac 

formalnvch, rzeczowych i badawczych jakie są wymagane do realizacji tego toru. Gotowy jest 

praktycznie projekt architektoniczny, który wymaga aktualizacji. Zostało wykonane Studium 

Wykonalności budowy sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w 

Krynicy-Zdroju. Wykonano wiele prac ziemnych. Wybudowano utwardzoną drogę dla transportu 

sprzętu (w tym sportowego) na miejsce startu. Wybudowano most i przepusty wodne. Stwierdził, 

że droga formalna, która została podjęta jak najbardziej jest w stanie potwierdzić dotychczasowe 

ustalenia. Przygotowana dokumentacja i przyjęte ustalenia ułatwią ich aktualizację i finalnie 

uzyskanie formalnego pozwolenia na budowę. Zdaniem projektantów i przedstawicieli Światowej 

Federacji Saneczkowej Krynica Zdrój to najlepsza lokalizacja w Polsce dla budowy toru lodowego, 

sztucznie mrożonego  mogącego gościć wydarzenia rangi mistrzostw świata, Europy, Pucharów 

Świata, a w przyszłości także Zimowych Igrzysk Olimpijskich, gdyby Kraków otrzymał prawo do ich 

organizacji. 

Przewodniczący podziękował Panu Marcinowi Kulpie za wystąpienie, a następnie poprosił o 

zabranie głosu Pana inż. Tadeusza Bąka, który przedstawił i omówił slajdy przedstawiające 

gospodarkę energetyczną  przy budowie obiektu oraz jego eksploatacji.  

Kolejnym mówcą był Pan Zenon Hajduga, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKOl, który 

nawiązał do historii starań o możliwość budowy toru lodowego sztucznie mrożonego sprzed kilku 
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lat wyrażając pewność, że podjęte działania  tym razem przyniosą oczekiwany rezultat. Zapewnił, 

że PZSSan cieszy się sympatią PKOl, w czym jest zasługa m.in. Pana Janusza Tatery, który prze 

8 lat pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wyraził uznanie dla 

przedstawionych  przez przedmówców zagadnień, wskazujących jak poważne jest to 

przedsięwzięcie. 

Przewodniczący podziękował Panu Zenonowi Hajdudze za wystąpienie , a następnie odczytał list 

jaki nadszedł na ręce  Prezesa Michała Jasnosza od Prezydenta Miasta Suwałki. 

Kolejny mówca, Pan Zdzisław Ingielewicz podziękował za zaproszenie na dzisiejsze Walne 

Zgromadzenie PZSSan . Ocenił jako bardzo dobre zarządzanie Związkiem. Problemem Związku 

jest niedostateczna baza sportowa do uprawiania saneczkarstwa w kraju. Widać jednak ogromne 

wysiłki zmierzające do zmiany tej sytuacji, co nie jest proste i łatwe. Aby do tego doprowadzić; 

trzeba szukać sojuszników nie tylko w środowisku sportowym. Przytoczył przykład sprzed kilku lat 

utworzonej przez Pana Z. Hajdugę w Polskim Związku Hokeja na Lodzie  Rady Patronackiej 

Związku, złożonej z  przedstawicieli różnych środowisk. Był zdania, że ten pomysł można 

zrealizować także w  PZSSan. Zadeklarował ewentualny udział w pracach takiego 

przedsięwzięcia. Kończąc podkreślił, iż realizacja toru byłaby spełnienie marzeń wielu osób. 

Życzył dynamicznego rozwoju dyscypliny, pozyskiwania utalentowanej młodzieży i  zdobywania  

medali mistrzostw Europy, Świata i Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 

Przewodniczący ogłosił przerwę  w obradach o godz. 13.00 do 13.15. 

Po przerwie wznowiono obrady o godz. 13.30. 

Ad pkt 10 - cd. 

Pan Mariusz Kowalczuk – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi podziękował za 

zaproszenie i w imieniu burmistrza Gołdapi, który nie mógł przybyć na dzisiejsze Walne 

Zgromadzenie ale przekazał skierowane do Walnego Zgromadzenia pismo, które zostało 

następnie odczytane, w którym zapewnił pełne poparcie i pomoc dla przywrócenia istniejącego 

toru naturalnego do współczesnych wymogów technicznych, które pozwolą na ponowną 

organizację imprez międzynarodowych w Gołdapi . Następnie odczytał pismo, które także 

skierowała do Walnego Zgromadzenia Pani Anna Róziewicz, właścicielka toru saneczkowego na 

Pięknej Górze w Gołdapi, w którym zapewnia udostępnianie toru na potrzeby treningów i 

organizacji zawodów saneczkowych. Pan Mariusz Kowalczuk zapewnił, że dołoży starań, aby ww. 

obiekt nie został zmarnowany. 

/Ww. pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu/. 

Przewodniczący podziękował mówcy 

Pan Janusz Tatera dodał, że cztery tory lodowe, naturalne mrożone tzw. „płaskie” posiadające w 

przeszłości oficjalną homologację FIL, (Gołdap, Szczyrk-Biła, Krynica Zdrój i Mikuszowice Śląskie 

k/Bielska Białej) oraz Szelment k/Suwałk  mają szansę na modernizację i powrót do grona 

gospodarzy wielu imprez międzynarodowych. Stwierdził, że w przyszłości po modernizacji toru w 

Gołdapi i wybudowaniu nowych np. na Górze Dylewskiej k/ Kurzętnika i w Lidzbarku Warmińskim 

oraz Szelment k/Suwałk można będzie wystąpić do FIL z inicjatywą organizacji np. Pucharu 

Mazur na trzech torach w północno-wschodniej części Polski. Taki jest strategiczny zamysł dla 

saneczkarstwa na torach naturalnych w paśmie tzw. Garbatych Mazur w woj. Warmińsko-

Mazurskim i Podlaskim, gdzie istnieją dogodne warunki klimatyczne do uprawiania 

saneczkarstwa..  

Kolejnym mówcą był Pan Marek Wiśniowski, Prezes Polskiego Związku Bobslejowego i 

Skeletonu, który  podziękował za możliwość wzięcia udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu 
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i wyraził uznanie dla osiągnięć PZSSan. Podkreślił znaczenie posiadania torów dla wyników 

sportowych. Sporty saneczkowe, bobsleje i skeleton to trzy dyscypliny w Polsce, które nie mają 

gdzie jeździć, gdzie ćwiczyć w kraju. Zaapelował o poparcie burmistrza Krynicy-Zdrój przy 

przedsięwzięciu jakim jest budowa toru.  Podkreślił, że bardzo cenną inicjatywą jest budowa także  

torów plastikowych, które mogą być ścieżką na pozyskiwanie młodych, uzdolnionych sportowo 

ludzi, na uczenie ich techniki i rozgrywanie zawodów, także pod kątem Olimpiady Młodzieży. 

Przypomniał, że  z powodu  konfliktu w środowisku Gołdapi sprawa modernizacji istniejącego na 

Pięknej Górze saneczkowego toru naturalnego została oddalona w czasie, nie mówiąc o 

inicjatywie popieranej przez burmistrza budowy toru plastikowego, która  upadła. Z uznaniem 

odniósł się do inicjatyw podejmowanych przez Polski Związek Sportów Saneczkowych mających 

na celu zmianę sytuacji w Gołgapi i przywrócenie działalności kl;ubów saneczkowych w tym 

mieście. Za znakomity pomysł  mówca uważa przeniesienie zawodów szkolenia  na tereny Polski 

Północno-Wschodniej gdzie z powodu panującej tam niskiej temperatury koszty przygotowania 

obiektu są stosunkowo małe. W dalszej części wystąpienia mówca poruszył temat sponsoringu: 

gdy nie ma wyników, nie ma pieniędzy, gdy brak pieniędzy  - nie ma wyników. Konieczne jest 

przełamanie tego stanu rzeczy. Tor lodowy sztucznie mrożony ma szanse do tego się przyczynić. 

Wyraził uznanie dla środowiska saneczkarskiego,  które posiada struktury i zaangażowanych 

działaczy i trenerów dzięki którym ten Związek się rozwija. Podkreślił, że działalność PZSSan jest 

bardzo wysoko oceniana na forum światowym. Kończąc życzył Związkowi dalszych sukcesów. 

Pan Henryk Marucha, właściciel firmy VICTORY z Pabianic przy pomocy prezentacji 

multimedialnej zapoznał zebranych z tematem dotyczącym technologicznej odzieży sportowej, 

treningowej i startowej a także relaksowej. Jego zdaniem posiadamy w kraju możliwości badań 

naukowych i produkcji zaawansowanych technologicznie materiałów, które wykorzystane do 

uszycia stawiających mniejszy „opór powietrza” strojów startowych mogą przyczynić się także do 

uzyskiwania lepszych czasów przejazdu, gdzie liczą się tysięczne ułamki sekundy. 

Pan Janusz Tatera skomentował wystąpienie Pana Henryka Maruchy informując, że będą 

czynione dalsze poszukiwania wsparcia technologicznego dla naszych reprezentantów we 

współpracy m.in. z Instytutem Sportu i Instytutem Włókiennictwa dla wyprodukowania najlepszych 

technologicznych materiałów dla produkcji strojów startowych, które mogą mieć wpływa na 

uzyskiwane czasy przejazdu na torach lodowych i naturalnych.  

Pan Michał Hasik, przedstawiciel firmy Projekt Komunikacja, która w ub. roku rozpoczęła 

współpracę ze  Związkiem na płaszczyźnie marketingowo-informatycznej, przedstawił w formie 

multimedialnej prezentacji, znaczenie aktywności w social mediach dla zwiększenia popularności 

dyscypliny i pozyskiwania sponsorów i partnerów biznesowych dla Związku. Nowe logo i 

nowoczesna strona internetowa pokazują już, że idziemy w dobrym kierunku marketingowym.   

Pan Mateusz Lubecki, Okręg Bielsko-Biała przedstawiał multimedialną prezentację  dotycząc 

raportu bieżącego z działań dążących do tego, aby Bielsko Biała miała swój obiekt do uprawiania 

saneczkarstwa naturalnego, gdzie funkcjonuje największa w kraju ilość klubów zajmujących się 

saneczkarstwem na torach naturalnych. 

Przewodniczący dodał, że obserwowane w Bielsku-Białej ożywienie i podejmowane inicjatywy  w 

zakresie dyscypliny saneczkarskiej byłby kolejnym elementem budowania drogi do tworzenia 

potencjału i siły dyscypliny. 

Pan Marek Skowroński i Andrzej Smierzchalski przedstawili i omówili prezentację 

multimedialną przygotowaną na doroczną narad ę trenerów szkolenia olimpijskiego w Zakopanem 

na której Departament Sportu Wyczynowego MSiT dokonał oceny sezonu startowego seniorów i  

juniorów  na torach lodowych, sztucznie mrożonych.  
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Pan Henryk Pochłód stwierdził, że jego zdaniem urzędnicy nie chcą za bardzo pomagać w  

umożliwieniu młodzieży, która nie ma innych zajęć, w uprawianiu dawniej bardzo popularnych, a 

dzisiaj przy braku infrastruktury w kraju, mniej popularnych dyscyplin sportu, takich jak 

saneczkarstwo.. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący poddał pod  głosowanie wniosek o zamknięcie 

dyskusji, który w wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie. 

Ad pkt 11  

Przewodniczący przedstawił, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę Nr 2 Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan z dnia 08 czerwca 2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PZSSan za rok 2018. 

Uchwała Nr 2 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad pkt 12  

Przewodniczący przedstawił, a następnie poddał pod glosowanie uchwałę Nr 3 Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów  PZSSan  z dnia 08.06.2019 roku, w sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania finansowego i przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego 

PZSSan za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

Uchwała Nr 3 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 13  

Przewodniczący zaproponował głosowanie en block w sprawie udzielenia absolutorium dla 

członków Zarządu Wniosek, w  wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący przedstawił, a następnie poddał pod glosowanie jawne uchwałę Nr 4 Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego    Delegatów  PZSSan  z dnia 08.06.2019 roku, w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi PZSSan za rok 2018/2019 roku. 

Uchwała Nr 4  w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący przedstawił a następnie poddał pod glosowanie jawne  uchwałę Nr 5 Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego  Delegatów PZSSan  z dnia 08.06. 2019 roku w sprawie 

wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy Zdrój. 

Pan Dariusz Ziarno zgłosił wniosek o uzupełnienie uchwały Nr 5 o sformułowanie: „ 

Związek w pełni popiera wszelakie działania na rzecz Krynicy Zdrój jako  miejsca, gdzie ma 

być budowany tor, w tym działania podejmowane przez burmistrza.” Zaproponował listę 

adresatów  ww. uchwały, w tym do międzynarodowych federacji, aby takie uchwały zostały 

przez nie podjęte. 

Przewodniczący zaproponował aby nie zmieniać tekstu uchwały, natomiast  zaleceniem 

delegatów będzie lista instytucji, do których tę uchwałę należy skierować.  

 Pan Janusz Tatera zwrócił uwagę, że niektóre z instytucji, do których Pan D. Ziarno proponuje 

skierować uchwałę, już tę uchwałę znają i popierają. Jest określona droga procedowania i taką 

podążamy. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr 5 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  

Delegatów PZSSan  z dnia 08.06. 2019 roku w sprawie wznowienia budowy toru lodowego 

sztucznie mrożonego w Krynicy Zdrój. 
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Wniosek formalny do uchwały nr 5 pkt. 3 o poinformowanie instytucji państwowych  o  przyjęciu 

niniejszej uchwały, przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr 5  w wyniku głosowania jawnego została przyjęta w proponowanym brzmieniu, 

jednogłośnie  i stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

Burmistrz Krynicy Zdrój Pan  Jacek Ryba podziękował delegatom za podjęcie Uchwały nr 5. 

Przewodniczący poddał pod glosowanie jawne uchwałę Nr 6 Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego  Delegatów PZSSan  z dnia 08.06. 2019 roku w sprawie  poparcia PZSSan dla 

podjętych inicjatyw budowy torów z tworzywa sztucznego tzw. „plastykowych”  w Mikuszowice 

Ślaskich k/ Bielska Białej, Karpaczu i Nowym Sączu –jak również torów naturalnie lodzonych tzw. 

„płaskich” dla saneczkarstwa naturalnego w Gołdapi i Szelmencie.    

Uchwała Nr 6 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta j.w. w proponowanym brzmieniu, 

jednogłośnie  i stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 Ad pkt 14 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 

Ad pkt 15 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Dariusz Ziarno przedstawił zebranym 

protokół Komisji, w którym Komisja stwierdza, że uchwały nr 1- nr 6  podjęto zgodnie z porządkiem 

obrad.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne protokół Komisji Uchwał i Wniosków, który 

przyjęto jednogłośnie. 

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad pkt 16 

Zawarto powyżej. 

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu  

Ad pkt 17  

Prezes Pan Michał Jasnosz podziękował delegatom za przybycie, aktywny udział w Walnym 

Zgromadzeniu i podjęcie uchwał. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący  Jan Błoński  podziękował delegatom za 

wspólną pracę i przyjęcie stosownych uchwał i o godz. 15.35 zamknął obrady Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan. 

   

                                                Przewodniczący Zgromadzenia                      

                         

                                                               

                

 

Protokół sporządziła Joanna Hylak 
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