
 

Regulamin użytkowania sprzętu sportowego 

Polskiego Związku Sportu Saneczkowych 

 
Podstawa prawna Uchwała 136 Rady Ministrów z 12.07.1981 r. Monitor Polski 1984.8.58 

Art. 227 § 2 Kodeksu Pracy Dz.U. z 1982 r. nr 36 poz. 214 

 
I. Sprzęt sportowy 

Sprzęt sportowy dzielimy na: 

a/ sprzęt startowy: sanki 

b/ sprzęt specjalistyczny: odzież, obuwie, rękawice startowe 

c/  sprzęt ochronny: kask, wizjery, 

d/ sprzęt osobisty: odzież i obuwie sportowe 

e/ ubiory reprezentacyjne 

f/ pozostałe  

 

II. Ewidencja sprzętu 

1. Ewidencji podlega każdy sprzęt sportowy niezależnie od tego czy został on zakupiony 

przez PZSSan, czy też otrzymany nieodpłatnie od organizacji lub osób prywatnych 

 

III. Osoby odpowiedzialne za sprzęt sportowy 

Osobom odpowiedzialną za pobranie sprzętu sportowego i jego rozdysponowanie jest 

osoba wskazana przez PZSSan, np. trener kadry itp. Ponadto osoba wskazana 

odpowiedzialna jest za właściwe przechowywanie sprzętu, prowadzenie kartotek i 

pokwitowań użyczanego sprzętu.    

W przypadku zauważenia przez osobę odpowiedzialną za sprzęt jego niewłaściwego 

użytkowania, które powoduje niszczenie lub uszkodzenie sprzętu ma prawo odebrać sprzęt 

osobie użyczającej. 

 

IV. Osoby uprawnione do otrzymania sprzętu sportowego 

1. Wyposażani w sprzęt sportowy pkt I a, b, c, d, e, f mogą być zawodnicy – członkowie 

kadr seniorów i juniorów  

2. Trenerzy upoważnieni są do przydzielania sprzętu startowego zawodnikom 

3. Osoby pracujące z kadrą mogą otrzymać sprzęt sportowy pkt. I c, d, e, f 

4. Prawo otrzymania odzieży reprezentacyjnej przysługuje członkom PZSSan 

delegowanym na zawody sportowe za uprzednią zgodą Zarządu 

5. Osoba użyczająca sprzęt wypełnia kartę użyczenia, która potwierdza faktyczny stan 

sprzętu 

6. Użytkujący odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym 

użytkowaniem sprzętu bądź jego zaginięciem spowodowane z jego winy. Wyjątek 



stanowi zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane udziałem w treningach i 

zawodach 

7. Pobierający dostaje sprzęt tylko na swój własny użytek i nie ma prawa bez zgody władz 

Związku udostępniać go osobom trzecim 

8. O wszystkich usterkach i uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu 

użytkownik sprzętu zobowiązany jest poinformować osobę odpowiedzialną za 

użyczenie sprzętu nie później niż przy jego zwrocie. 

 

V. Użytkowanie sprzętu  

1. Osoba pobierająca sprzęt sportowy zobowiązana jest do jego używania zgodnie z 

przeznaczeniem 

2. Należy właściwie przechowywać oraz konserwować sprzęt sportowy 

3. Odzież reprezentacyjna przeznaczona jest wyłącznie do używania na 

zgrupowaniach i zawodach sportowych oraz w celach reprezentacyjnych 

4. W trakcie użytkowania zabrania się powierzania sprzętu osobom trzecim bez zgody 

trenera lub PZSSan 

5. Niedopuszczalne jest używanie przez zawodników uszkodzonego sprzętu 

ochronnego jak kaski, wizjery itp. 

6. Sprzęt winien być użytkowany przez okres w jakim nadaje się on do użytku lub 

przez okres przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami (załącznik nr 1) 

7. Sprzęt zużyty lub wyeksploatowany należy zwrócić do PZSSan za wyjątkiem 

sprzętu osobistego, który po upływie terminu użytkowania jest likwidowany przez 

użytkownika   

8. Osoba zobowiązana jest do zwrotu powierzonego sprzęt sportowego niezwłocznie 

w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji lub na wezwanie PZSSan. W 

przeciwnym razie zostanie obciążona równowartością niezwróconego sprzętu. 

 

VI. Postępowanie z używanym sprzętem sportowym 

1. Używany sprzęt sportowy, który nie nadaje się do dalszego użytku przez 

zawodników kadr narodowych i został zwrócony do PZSSan pozostaje do 

dyspozycji Zarządu 

2. Na wniosek osoby odpowiedzialnej za sprzęt może ulec likwidacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (protokół likwidacji bądź zniszczenia) 

3. Sprzęt sportowy nadający się do dalszego użytku, lecz nie spełniający 

wymogów zawodników kadr może być przekazywany okręgom i klubom 

zrzeszonym w PZSSan. Dokonywane to będzie na wniosek zainteresowanych 

rozpatrzony przez Zarząd PZSSan. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Raz do roku (lipiec, sierpień) trener lub osoba odpowiedzialna za sprzęt 

przedstawia do PZSSan – księgowość, wykaz sprzętu zużytego (I a,c) oraz 

sprzętu po przewidzianym okresie używalności (Ib, d, e) do zatwierdzenia przez 

Kierownika jednostki i zdjęcie ze stanów sprzętowych.  

2. Sprzęt sportowy podlega inwentaryzacji raz do roku (spis z natury)  

 

Regulamin wchodzi w życie z datą jego zatwierdzenia przez Zarząd PZSSan. 

 

         Prezes 

        

    Michał Jasnosz 



Załącznik nr 1  
 

do Regulaminu użytkowania  

sprzętu sportowego PZSSan  

 

 

Tabela okresu użytkowania sprzętu: 

 

Rodzaj Zawodnik Szkolenia 

Centralnego 

Reprezentant Polski Czas/okres 

używalności 

w latach 

I a. Sprzęt startowy  

Sanki x x d.z. 

Sankorolki x x d.z. 

Pokrowce na sanki x x d.z. 

    

I b. Sprzęt specjalistyczny 

Strój startowy x x 1  

Buty startowe x x 1  

Rękawice startowe x x 1 

I c. Sprzęt ochronny 

Kaski x x d.z. 

Wizjery x x d.z 
 

   

I d. Sprzęt osobisty 

Dres  x x 2  

Koszulka  x x 1 

Spodenki  x x 1 

Obuwie sportowe 

(treningowe) 

x x 2 

Obuwie zimowe x x 2 

Kurtka x x 4 

Kamizelka x x 4 

Czapka x x 2 

Odzież termiczna x x 4 

I e. Ubiory reprezentacyjne 

Dresy x x 4 



Kurtki x x 4 

I f. Pozostały 

Narzędzia do naprawy 

sprzętu 

x x d.z 

    

    

 

 

  

 

 


