P R O T O K O Ł
przebiegu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia
Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, które odbyło się w dniu 9
czerwca 2018 roku, w siedzibie Centralnego Ośrodka Sportowego TORWAR, przy ul.
Łazienkowskiej 6a w Warszawie.
Początek obrad – godz. 11.30 /I termin/
Obecni – wg listy obecności
Obradom przewodniczył – Pan Jan Błoński

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów
Polskiego Związku Sport[w Saneczkowych w momencie otwarcia stwierdzono obecność
18 delegatów, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.
1. Otwarcie zgromadzenia.
Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego
Związku Sportów Saneczkowych dokonał Prezes PZSSAn. Pan Michał Jasnosz, który
powitał zebranych, w tym gości w osobach:
- Przedstawiciela Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT Pana Wiktora Fidusiewicza
- Dyrektora Ośrodka Sportu i Turystyki w w Szelment Pana Pawła Żuka,
- Dyrektora OSiR w Gołdapi Pana Mariusza Kowalczuka,
- Prezesa Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu pana Marka Wiśniowskiego.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia.
Prezes Michał Jasnosz zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia osobę Pana
Jana Błońskiego, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jawnego Pan Jan Błoński został jednogłośnie wybrany
Przewodniczącym Zgromadzenia.
Pan Jan Błoński podziękował za wybór. Zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia
kandydaturę Pani Zofii Pocztarek, która wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jawnego, Pani Zofia Pocztarek jednogłośnie została wybrana
Sekretarzem Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji: a. Mandatowo-Wyborczej, b. Skrutacyjnej i c. Wniosków
Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, po podjęciu decyzji o połączeniu
funkcji Komisji Wyborczej z funkcją Komisji Skrutacyjnej,
dokonało wyboru
następujących komisji:
Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej – jednogłośnie „za” - w składzie:
1. Marek Skowroński,
2. Dariusz Ziarno
3. Mirosława Ogrodzka
Uchwał i Wniosków – jednogłośnie „za” – w składzie:
1. Robert Grudziński
2. Robert Dobrowolski
3. Dorota Chomicz
Komisje przystąpiły do ukonstytuowania się i do pracy.
Przewodniczący w oczekiwaniu na Sprawozdanie Komisji Mandatowej przystąpił do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
Walne Zgromadzenie, po wprowadzeniu stosownych zapisów dot. uwzględnienia
prezentacji kandydatów oraz komasacji komisji, w wyniku głosowania jawnego,
jednogłośnie zatwierdziło Regulamin obrad, stanowiący załącznik
do niniejszego
protokołu..
6. Zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne porządek obrad, który z uwzględnieniem
propozycji Pana Dariusza Ziarno dodania pkt 23 – Prezentacja kandydatów, został przyjęty
jednogłośnie wg załącznika.
7. Wręczenie Pucharu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w uznaniu wybitnych osiągnięć
sportowych w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości drużynie za zajęcie
punktowanego, ósmego miejsca w sztafecie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w
Pyeong-Chang.
Pan Janusz Tatera, Seketarz Generalny odczytał listę osób wyróżnionych Brązową
Honorową Odznaką Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, stanowiącą załącznik do
niniejszego protokołu. załącznik

Przewodniczący poinformował, że Prezydent RP Andrzej Duda przekazał wszystkim
polskim związkom sportowym, do decyzji Zarządów Puchar w uznaniu wybitnych
osiągnięć sportowych w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości. Decyzją Zarządu
PZSSan postanowiono go przyznać drużynie saneczkarzy na torze lodowym za zajęcie
punktowanego, ósmego miejsca w sztafecie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w
Pyeong-Chang w 2018 r. Puchar zostanie eksponowany w siedzibie Związku. Członkowie
ekipy zostali uhonorowani kopiami pucharu.
Przewodniczący złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym osobom.
8. Uhonorowanie kończącego działalność wieloletniego działacza sportów
saneczkowych, prezesa Klubu Sportowego „Śnieżka” Karpacz Pana Edwarda
Maziarza.
Przewodniczący przybliżył sylwetkę Pana Edwarda Madziarza, wieloletniego działacza
sportów saneczkowych, prezesa Klubu Sportowego „Śnieżka” Karpacz i na ręce Pana
Prezesa Dolnośląskiego Okręgu ZSSan. przekazał upominki, dowody sympatii i pamięci
dla Pana E. Madziarza dziś nieobecnego z powodów zdrowotnych.
9, Podziękowanie kończącym karierę zawodniczą wieloletnim reprezentantom Polski
w saneczkarstwie lodowym Arturowi Petyniakowi i Adamowi Wanieliście.
Pan Janusz Tatera poinformował, że PKOl przysłał podziękowania, dyplomy i certyfikaty
MKOL za zajęcia 8-go miejsca w drużynie saneczkarzy. Zostały one wręczone tym
osobom, które nie były obecne na Gali Poolimpijskiej w PKOl.
Następnie przekazano podziękowanie kończącym karierę zawodniczą wieloletnim
reprezentantom Polski w saneczkarstwie lodowym Arturowi Petyniakowi i Adamowi
Wanieliście.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PZSSan za okres od
25.06.2016 do 25.06.2017.
Prezes PZSSan Michał Jasnosz przedstawił następujące sprawozdanie z
działalności Zarządu w okresie od 25 czerwca 2017 do 19 czerwca 2018 roku:
Szanowni Delegaci, Drodzy Goście i Sympatycy Saneczkarstwa!
Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie.
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów naszego Związku jest
ważnym wydarzeniem, podczas którego dokonamy podsumowania naszej czteroletniej
kadencji i wytyczymy najważniejsze, strategiczne kierunki rozwoju naszej dyscypliny

sportu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022 w Pekinie, zarówno na torach
lodowych jak i naturalnych, które mają także szansę na olimpijski “awans”. Stosowny
wniosek FIL złożył już do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Szczegółowe omówienie naszych działań posiadacie Państwo w dostarczonych
materiałach. W sprawozdaniu zawarliśmy szczegółowy wykaz spraw jakimi zajmował się
Zarząd na swoich 8 posiedzeniach w okresie od naszego ostatniego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczego w 2017 roku. Czuję się więc zwolniony z konieczności ich omawiania.
Niemniej jednak chciałbym na niektóre sprawy zwrócić szczególną Państwa uwagę.
1.

Zarząd PZSSan w kadencji pracował w składzie początkowo 7 osobowym, a

po wymuszonej ustawowo rezygnacji Małgorzaty Jędrzejko i rezygnacji z przyczyn
osobistych p. Mariusza Matławskiego w składzie 5-osobowym. Z przyjemnością
informuję, że udało nam się zapewnić stabilne finansowanie działalności Związku i
optymalne warunki finansowo-organizacyjne przygotowań naszej kadry seniorów do
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pyeong Chang, w których osiągnięto dobry
wynik, w górnych granicach naszych aktualnych możliwości. Zajęcie przez sztafetę
ósmego, punktowanego miejsca, było czwartym wynikiem w naszej olimpijskiej
reprezentacji. Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki
pozytywnie ocenił ten start i realne prognozy trenera kadry pana Marka
Skowrońskiego. Nie mamy żadnego zadłużenia ani kredytów bankowych. W
sytuacjach przejściowych, na początku roku, wspierałem Związek swoimi własnymi,
prywatnymi środkami finansowymi. Umożliwiało to nam stabilne przetrwanie w
sytuacji braku finansowania na przełomie roku z budżetu Państwa.
2.

Zarząd przez całą kadencję pracował intensywnie i systematycznie.

Podejmowaliśmy wiele działań służących budowie w Polsce długo oczekiwanego
Toru lodowego sztucznie mrożonego, torów z tworzywa sztucznego i torów
naturalnych ( zwłaszcza na terenie tzw. “Garbatych Mazur”). Służyły temu spotkania
z kierownictwem Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, Ministerstwa Sportu i
Turystyki, z Burmistrzem Karpacza, Krynicy Zdrój, Gołdapi i Suwałk oraz
właścicielem kompleksu hoteli w Arłamowie. Obiecujące rozmowy odbyliśmy z

kierownictwem Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie, Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gołdapi i Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Szelment k/Suwałk. Odbyliśmy spotkania z kierownictwem Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu, MKS “Karkonosze-Sporty Zimowe” w Jeleniej GórzeSobieszowie i Klubu Sportowego “Parkowa” w Krynicy Zdrój.
3.

Jesteśmy na dobrej drodze do rozpoczęcia remontu toru naturalnego na

Pięknej Górze w Gołdap i budowy nowego toru naturalnego w Szelment.
Prowadzimy rozmowy o podobnych inwestycjach w Lidzbarku Warmińskim i na
Dylewskiej Górze koło Kurzędnika i Grunwaldu. Doprowadziliśmy do stworzenia
warunków do założenia nowych klubów saneczkowych w Gołdapi i Szelment.
4.

Komisja Statutowa przygotowała projekt znowelizowanego Statutu PZSSan,

uwzględniającego wnioski z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów w
2014 r. i wytyczne zawarte w nowej Ustawie o Sporcie z 2017 roku. Mam nadzieję,
że w dniu dzisiejszym uda nam się-ze względu na frekwencję-zatwierdzić ten
projekt. Ułatwi to nam sprawne działanie w nowej kadencji Związku.
5.

Po wielu staraniach udało nam się wybrać w konkursie i zatrudnić na pełnym

etacie Sekretarza Generalnego PZSSan. Jestem wdzięczny, że Pan Janusz Tatera
wyraził zgodę na kandydowanie i zrezygnował z pracy w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Jest doświadczonym dyplomatą i wieloletnim byłym Sekretarzem
Generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który już wprowadził nowe
standardy funkcjonowania ciał statutowych, biura i kontaktów z terenem, a także
udanie wdraża koncepcję rozwoju saneczkarstwa, zwłaszcza na torach naturalnych.
Wnosi dużo ożywienia w kontaktach z Sejmową Komisją Kultury Fizycznej i
Sportu, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Sportu, Polskim Komitetem
Olimpijskim, Polską Agencją Antydopingową POLADA oraz innymi partnerami
Związku. Przeprowadził procedurę opracowania nowego logotypu Związku i
nowelizację strony internetowej. Wprowadza wytyczne resortu zawarte w Kodeksie
Dobrego Zarządzania w polskich związkach sportowych.
6.

Podejmowaliśmy wiele wysiłków w celu pozyskania sponsorów i partnerów

naszego związku. Sprawa oczywiście jest trudna. Wynika to głównie z dwóch
powodów: braku medalowego wyniku na Igrzyskach Olimpijskich i braku w Polsce
Toru Lodowego sztucznie mrożonego. Brak homologowanego przy FIL obiektu
uniemożliwia pozyskanie prawa do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Europy,
Świata i Pucharów Świata, które mogłyby przyciągnąć media, w tym zwłaszcza
telewizyjne i internetowe. Brak transmisji to brak zainteresowania sponsorów. Stąd
też nasza determinacja w szukaniu sojuszników do budowy toru lodowego w naszym
kraju. Nie chcemy już organizować Mistrzostw Polski na obczyźnie, a przede
wszystkim chcemy stworzyć warunki do szkolenia młodzieży, umożliwiając tym
samym większą pozytywną selekcję.

Robimy realnie dużo aby ten krąg

niemożliwości wreszcie przerwać. Dlatego też – wzorem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego – wprowadzamy nowy logotyp PZSSan oraz szybko uruchomimy
zmodernizowaną, atrakcyjną w formie, stronę internetową Związku, które mogą
otworzyć nam nową ścieżkę rozmów z potencjalnymi partnerami i sponsorami. Logo
i atrakcyjna strona internetowa to narzędzia do poważnych rozmów z potencjalnymi
partnerami biznesowymi. Sponsoring to nie akcje humanitarne. Jak na razie to moja
firma sponsoruje funkcjonowanie strony internetowej i działania promocyjne
Związku, a ja osobiście, z własnych środków finansowych, pokrywam wszystkie
wydatki związane z wypełnianiem funkcji Prezesa PZSSan.

7.

Długo oczekiwana inwestycja to sprawa finansów i czasu. Bardzo liczymy na

wybory samorządowe. Mamy nadzieję, że wygrają je kandydaci, którzy podejmą
razem z nami wysiłek zabiegania o budowę jedynego, brakującego w Polsce obiektu
do uprawiania trzech olimpijskich zimowych dyscyplin sportu, zwłaszcza np. w
Krynicy Zdrój. Bielsku Białej, Szczyrku i Karpaczu. Na dzień dzisiejszy – o czym
Państwa informowaliśmy (patrz przesłany do Państwa i opublikowany na stronie
internetowej Związku materiał) – najbliżej realizacji tego pomysłu może być
koncepcja Hotelu “Arłamów”). Bardzo liczymy na poparcie Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
8.

Rozpoczęliśmy starania o zatrudnienie niemieckiego mechanika, który

mógłby nam także pomóc w szkoleniu polskiej kadry instruktorsko-trenerskiej.
Zabiegamy o zakup nowoczesnych sanek dla kadry seniorów. Finanse, dzięki
pomocy MSiT, nie stanowią już bariery.
9.

Bardzo cenimy sobie współpracę ze Światową i Niemiecką Federacją

Saneczkową. Uzyskujemy od nich realną, wymierną finansowo pomoc (patrz
sprawozdanie).
10.

Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym pozytywnie rozwiązaliśmy także

wieloletnie rozbieżności związane z problemem rozliczenia się finansowego z
panem Dariuszem Ziarno, UKS “Tajfun” z Nowego Sącza i Polskim Związkiem
Bobslei i Skelatonu.
11.

Podjęliśmy starania o zakup z dodatkowych środków finansowych MSiT

specjalistycznych trenażerów do OPO w Szczyrku i Zakopanem oraz SMS w
Karpaczu i AWF w Katowicach.
Szanowni Państwo,
Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu Zarządowi za współpracę, a
zwłaszcza Panu V-ce Prezesowi Janowi Błońskiemu, Pani Zofii Pocztarek, Sekretarzowi
Generalnemu Januszowi Tatera, Henrykowi Pochłód – członkowi zarządu, a także Komisji
Rewizyjnej, trenerom kadr seniorów, juniorów i sanek na torach naturalnych za wkład
pracy jaki włożyli w rozwój Związku, szkolenie zawodników i osiągnięte wyniki sportowe.

Dziękuję za wsparcie i za okazywaną pomoc Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz
Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Dziękuję Światowej i Niemieckiej Federacji Sportu,
dzięki którym możemy zrealizować nasze plany szkoleniowe na torach lodowych i
naturalnych.
Drodzy Delegaci,
Kartka wyborcza często bywa nieprzewidywalna. Trzeba do niej podchodzić z pokorą.
Liczę, że wybierzecie Państwo nowe władze Związku zdolne do realizacji nowych wyzwań,

które nas czekają, i doprowadzą do dalszego rozwoju saneczkarstwa na torach lodowych i
naturalnych.
Kończąc mówca złożył podziękowania całemu Zarządowi za współpracę Panu Janowi
Błońskiemu, Pani Zofii Pocztarek, Sekretarzowi Generalnemu Panu Januszowi Taterze,
Panu Henrykowi Pochłodowi, członkowi Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trenerom kadry
seniorów i Juniorów Sanek Naturalnych za wkład pracy włożony w rozwój Związku,
szkolenie zawodników i osiągnięte wyniki sportowe. Podziękował Ministerstwu Sportu i
Turystyki za okazane wsparcie i pomoc. Oraz PKOl, światowej i Niemieckie Federacji
sportu, dzięki której można realizować szkolenie na torach lodowych i naturalnych.
Wyraził nadzieję, iż Walne Zgromadzenie dokona wyboru takich władz, które doprowadzą
do dalszego rozwoju saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2017
Pani Zofia Pocztarek, Skarbnik PZSSan skomentowała dostarczone delegatom wraz z
materiałami na Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe PZZSan za rok 2016,
Podkreśliła, że najważniejszą sprawą jest osiągnięcie w roku 2017 zysku w wysokości
201.989 zł w stosunku do roku ubiegłego była to kwota 73.558 zł.
Przedstawiła informację o tendencjach zmian w przyszłości i kontach oraz składnikach
majątku i źródłach finansowania.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
12. Zapoznanie się z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta na temat badania
sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2017
Pani Zofia Pocztarek zapoznała zebranych z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta na
temat badania sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2017, na którą składają się:
a.
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 501.955,60 zł
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
wykazuje zysk netto w kwocie 201.989,46 zł
d. dodatkowa informacja zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że nadwyżka finansowa na koniec roku wiadomo
na co zostanie spożytkowana, specyfika działalności PZSSan jest taka że szczyt sezonu jest
w okresie zimowym i system rozliczeń musi uwzględniać różne cykle

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
13. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZSSan, Pan Kamil Malicki odczytał
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZSSan, zakończone wnioskiem o zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz przyznanie premii bilansowej Pani Ewie
Korzeniewskiej, głównej księgowej, w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZSSan
Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, iż w okresie od października 2017 r do stycznia 2018 r.
działalność Związku była poddana merytorycznej, szczegółowej kontroli ze strony NIK, w
ramach kontroli większości olimpijskich związków sportowych olimpijskich zimowych
dyscyplin jeśli chodzi o formy, kierunki i prawidłowości działań. Działalność PZSSan
została oceniona pozytywnie, z pewnymi uwagami w tym braku uaktualnionego Statutu
Związku, uwzględniającego zapisy nowej ustawy o sporcie i Kodeksu dobrego zarządzania
w związkach sportowych. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym został
przewidziany punkt dot. zmian w Statucie.
Kolejne uwagi zgłoszone przez NIK dotyczyły korekty strategii rozwoju saneczkarstwa /do
końca 2018 r/,, strony internetowej -jest to realizowane, zalecono ściślejszą współpracę z
agencją antydopingową POLADA, objęcie wszystkich zawodników ubezpieczeniami
wypadkowymi i zdrowotnymi, doprowadzenie do stałego podnoszenia kwalifikacji przez
trenerów.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej ważności zwołania Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawzczo-Wyborczego Delegatów PZSSan. i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
Przewodniczący w związku ze zgłoszeniem Komisji Mandatowo-Wyborczej gotowości do
przedstawienia protokołu ze swych czynności, udzielił głosu Przewodniczącej Komisji
Pani Mirosławie Ogrodzkiej, która poinformował, że Komisja Mandatowo-Wyborcza po
obliczeniu wydanych mandatów stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PZSSan obecnych jest 18 delegatów na 18, co stanowi 100 % delegatów, oraz 13 gości
zaproszonych, w związku z czym podejmowane uchwały i wnioski będą prawomocne.
Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej
Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
W tej części dyskusji nikt głosu nie zabrał.

15. Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Wiśniowskiemu, Prezesowi Polskiego
Związku Bobsleja i Skeletonu, który podziękował za zaproszenie na dzisiejsze Walne
Zgromadzenie PZSSan i wyraził zadowolenie z obecnych relacji między oboma
związkami. Pogratulował PZSSan wyników sportowych, będących wynikiem dobrej
realizacji założeń planu. Wyraził ubolewanie, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie i piknik
PKOl zbiegły się w tym samym dniu, bowiem jest to okazja do działania marketingowego.
Poruszył sprawę budowy torów saneczkowych.
Przewodniczący wyraził nadzieją na dalszą pomyślną współpracę i osiągnięcie sukcesu w
postaci powstania toru lodowego sztucznie mrożonego.
16.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan w roku 2017.
Przewodniczący odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne Uchwałę Nr 1 w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PZSSan, za przyjęciem
której oddano 14 głosów „za”, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała Nr 1 stanowi załącznik
do niniejszego protokołu
17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2017
Przewodniczący odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne Uchwałę Nr 2 w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZSSan za rok obrotowy od 1.01.2017
do dnia 31.12.2017 r., za przyjęciem której oddano 15 głosów „za”, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Uchwała Nr 2 stanowi załącznik
do niniejszego protokołu
18. Udzielenie abslutorium Zarządowi

PZSSAn za rok 2017/2018

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne Uchwałę Nr 3 w sprawie udzielenia
-zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej - członkom Zarządu PZSSan za działalność w
roku 2016, działającemu w składzie:
Pan Michał Jasnosz – Prezes,
Pan Jan Błoński – Wiceprezes
Pani Zofia Pocztarek – Skarbnik
Członkowie Zarządu:
Pan Dawid Kupczyk
Pan Henryk Pochłód
Pan Mariusz Matławski

Pani Małgorzata Jędrzejko,
za przyjęciem której oddano 15 głosów „za”, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Przewodniczący podziękował Zarządowi za pełnienie tej funkcji w 2017 r.
Uchwała Nr 3 stanowi załącznik
do niniejszego protokołu
19 - Propozycje zmian w Statucie PZSSan
Przewodniczący poinformował, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu delegatów PZSSan
została powołana Komisja Statutowa w osobach Dawida Kupczyka i Jana Błońskiego jako
osób odpowiedzialnych za przygotowanie zmian w statucie. Zmiany zostały przygotowane
w oparciu o bazę prawną obowiązującą w 2017 roku, po przeanalizowaniu wszystich
wniosków i uwag zgłoszonych do Komisji, została przygotowana korekta zmian, która
została wstępnie przyjęta przez Zarząd. Weszły nowe akty prawne jak nowa ustawa o
sporcie, został przyjęty Kodeks Dobrych Praktyk, Związek jest po kontroli NIK, można
zatem było przystąpić do pracy nad statutem w aktualnej rzeczywistości prawnej. W pracy
nad statutem skorzystano także z bardzo dobrych statutów innych związków sportowych,
przede wszystkim Polskiego Związku Narciarskiego. W dniu dzisiejszym przedstawiony
jest delegatom nowy tekst projektu. Ocena prawna mówi, że przedstawiony dzisiaj statut
odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu, wymogom stawianym związkom sportowym
przez władze państwowe. Powinien być dobrym instrumentem organizacji pracy w
Związku i może stanowić podstawę do funkcjonowania Związku w nowych uaktualnionych
warunkach. Tekst statutu został delegatom przekazany do zapoznania się z tym tekstem.
Jednocześnie zaproponował aby w uchwale upoważnić nowo wybrany Zarząd do
wniesienia przed rejestracją w KRS ew. zgłoszonych w trakcie procesu legislacyjnego uwag
Departamentu Prawnego MSiT.
Po wyjaśnieniu na prośbę Pana Dariusza Ziarno, iż tekst w formie elektronicznej jest
tożsamy z wersją papierową, Przewodniczący poddał pod głosowanie tekst jednolity
nowego Statutu Polskiego Związku Saneczkowego. Za zatwierdzeniem zmian w Statucie
PZSSan oddano 18 głosów „za”. Tym samym projekt Statutu został zatwierdzony
jednogłośnie wraz z upoważnieniem nowo wybranego Zarządu do wniesienia przed
rejestracją w KRS ew. zgłoszonych w trakcie procesu legislacyjnego uwag Departamentu
Prawnego MSiT.
Uchwała nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
21. Zatwierdzenie nowego logotypu PZSSan
Pan Janusz Tatera, Sekretarz Generalny przedstawił działania podjęte w celu
opracowania nowego logotyp Polskiego Związku Saneczkowego, nowocześniejszego,
barwniejszego i bardziej przyciągającego uwagę niż obecny. Po rozpisania konkursu na
nowe logo zgłoszono 128 projektów. Wybrano logo grafika z konkursu przeprowadzonego

na platformie CORTON.pl które dzisiaj uzyskało największe poparcie delegatów. Ponadto
zaproponowane przez autora zwycięskiego logotypu hasło: „Czas na polskie
saneczkarstwo”, zostanie wykorzystane promocyjnie przez Związek. Pan Janusz Tatera
zgłosił wniosek o zatwierdzenie nowego logotypu PZSSan.
Sekretarz Generalny poinformował, że ustępujący Zarząd rozważał możliwość powołania w
przyszłości Fundacji Rozwoju Sportów Saneczkowych, która będzie potrzebna po
wybudowaniu w Polsce toru lodowego sztucznie mrożonego do działań promocyjnych i
pozyskiwania sponsorów. Wówczas, wzorem PKOL, należałoby opracować drugie,
komercyjne logo Związku. Sekretarz Generalny J. Tatera zaproponował aby było to logo
które zajęło drugie miejsce w finale, firmy „Signature” z Warszawy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 5 w sprawie przyjęcia logo PZSSan..
która została przyjęta 18 głosami ”za”, jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
22. Zgłoszenie i przyjęcie listy kandydatów na Prezesa PZSSan
Komisja Wyborczo-Skrutacyjna poinformowała, że na Prezesa PZSSan zostali zgłoszeni
następujący kandydaci:
1. Michał Jasnosz
2. Robert Sobol.
Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Kandydat Pan Michał Jasnosz dokonał swojej prezentacji we wcześniejszym wstąpieniu.
Następnie Pan Robert Sobol przedstawił swoją sylwetkę oraz sprawy, które uważa za
najistotniejsze do zrealizowania, przede wszystkim budowa toru. Odbywanie mistrzostw
Polski w innym kraju jest żenujące. Zamierzeniem Pana R. Sobola jest także uzyskanie dla
PZSSan statusu organizacji pożytku publicznego co pozwoliłoby na staranie się o dotacje
firm.
Pani Bogumiła Kozlowska zapytała kandydata o współpracę ze SMS w Karpaczu. Czy
kandydat był w Karpaczu , widział obiekty sportowe tej szkoły i tor saneczkowy w
Karpaczu.
Przewodniczący zapytał o ewentualny pomysł na problem związany z finansowaniem
kończącym się w starym roku, ale przy braku nowego finansowanie, które jest dopiero w
marcu.
Pan Wiktor Fidusiewicz z Departamentu Sportów Wyczynowych MSiT wyjaśnił, że to
jak szybko do Związku wpłyną środki, zależy od tego jak szybko Ministerstwo otrzyma
poprawną dokumentację od ogłoszenia na stronie internetowej ministerstwa i jak szybko
Departament Sportu Wyczynowego MSiT otrzyma pozytywną rekomendację Zespołu
Metodycznego Instytutu Sportu.

Pan Dariusz Ziarno zwrócił uwagę na fakt, że PZSSan jest jednym z ostatnich związków
sportów zimowych, który nie otrzymał jeszcze środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Wnioski powtarzają się co roku więc dokumenty można wcześniej
przygotować. Trenerzy głównie przygotowują preliminarze co sobie życzą aby byłoby do
ich dyspozycji i realizacji tych programów.
Pan Janusz Tatera wyjaśnił jak w praktyce wygląda przygotowywanie wniosków, które
niestety nie da się tak szybko przygotować jak to przedstawiał przedmówca. Rozbudowana
„biurokracja” na tym polu niestety nie ułatwia zadania. Podstawowy problem w takim
związku jak nasz wynika głównie z tego, że na przełomie starego i nowego roku jesteśmy w
szczycie sezonu startowego i trenerzy stale się przemieszczając nie mają wystarczająco
dużo wolnego czasu aby przygotowywać dane merytoryczne, niezbędne do
opracowywanych wniosków. Bardzo mała obsada kadrowa w biurze związku (3 osoby)
także nie ułatwia zadania. Stąd też na początku każdego roku pojawiają się problemy, nie
tylko w naszym związku, z zachowaniem płynności finansowej na akcje. Niestety
Ministerstwo Sportu i Turystyki przy obowiązujących przepisach nie ma możliwości
zaliczkowego wspierania polskich związków sportowych. Czynimy starania wspólnie z
Departamentem Sportu Wyczynowego MSiT oraz Zespołem Metodycznym Instytutu
Sportu aby proces konsultacyjny przy złożeniu wniosków był jak szybszy.
23. Wybory Prezesa PTSSan
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne na Prezesa Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych. Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania, a następnie udała się do
oddzielnego miejsca celem obliczenia głosów.
24. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od godz. 13.50 do godz. 14.20.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół z przeprowadzonego głosowania
na Prezesa PZSSan.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę ł:
1. Pan Michał Jasnosz – 13
2. Pan Robert Sobol – 5.
Prezesem PZSSAn został wybrany Pan Michał Jasnosz.
Pan Robert Sobol złożył gratulacje panu Michałowi Jasnoszowi.
25. Ciąg dalszy dyskusji i wolne wnioski.
Pan Wiktor Fidusiewicz złożył gratulacje Pani Michałowi Jasnoszowi, podkreślił, że
współpraca ze Związkiem układa się dobrze, wyraził nadzieję, że tak będzie w przyszłości i
życzył PZSSan sukcesów.
Przewodniczący złożył na ręce Pana Wiktora Fidusiewicza podziękowania dla
Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT za dotychczasową pomoc i bardzo dobrą
współpracę.

Pan Jerzy Wenderlich, Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji PKOl,
parlamentarzysta, wyraził nadzieję, że Związek pod kierownictwem Prezesa Michała
Jasnosza, będzie na końcu kadencji w dużo lepszej „kondycji” nie tylko finansowej. Mówca
wyraził uznanie dla dokonań saneczkarzy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Odniósł
się także do pilnego problemu budowy toru saneczkowego sztucznie mrożonego, bez
którego trudno sobie wyobrazić możliwość dalszego rozwoju sportów saneczkowych na
torach lodowych. Zdaniem mówcy ściślejsza współpraca z parlamentarzystami, głownie
członkami Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w tym zakresie powinna przynieść dobre
rezultaty. Podkreślił, że jest także szczerze przekonany, że bogate i wszechstronne
doświadczenia z pracy dyplomatyczno-konsularnej i z działalności w ruchu olimpijskim, a
także życzliwa osobowość, pracowitość i inicjatywność sekretarza generalnego Pana
Janusza Tatery, którego zna i ceni od wielu lat, przyczynią się do dalszego, dynamicznego
rozwoju sportów saneczkowych w Polsce. Nowemu Zarządowi życzy wybudowania długo
oczekiwanego toru lodowego, co pozwoli Związkowi na organizację Mistrzostw Polski w
kraju, a nie na „obczyźnie”.
Przewodniczący podziękował mówcom i zamknął dyskusję.
26. Zawarto powyżej
27. Punkt nie został zrealizowany.
28.Zgłaszanie i przejęcie list kandydatów do Zarządu PZSSan i Komisji Rewizyjnej
PZSSan.
Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do Zarządu zgłoszonych w przyjętym
statutowo trybie przez przedstawicieli członków Związków:
Błoński Jan
Czoch Zbigniew
Dańko Andrzej
Janisz Zdzisław
Jarząb Władysław
Kozłowska Bogusława
Orszulik Krzysztof
Pochłód Henryk
Pocztarek Zofia.
Ww. wyrazili zgodę na kandydowanie, w tym Pan Zbigniew Czoch na piśmie.
Po wyjaśnieniu w czasie 10 min. przerwy, sprawy terminowego zgłoszenia na drodze
elektronicznej kandydatury Pana Andrzeja Kupczyka, jego osoba została dopisana na listę
kandydatów.
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do Komisji Rewizyjnej:
Poniatowski Sylwester

Grudziński Robert
Malicki Kamil.
Ww. wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na wniosek Przewodniczącego listy kandydatów w wyniku głosowania jawnego zostały
zamknięte.
Przewodniczący poinformował o sposobie głosowania.
29. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSSan.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne na członków Zarządu, po zebraniu
kart udała się do osobnego miejsca celem obliczenia wyników głosowania.
Dyrektor Ośrodka Spotu i Turystyki w Szelment Pan Paweł Żuk oraz Dyrektor OSiR
w Gołdapi Pana Mariusz Kowalczuk, przekazali informacje dotyczące funkcjonowania
ich ośrodków, zadeklarowali współpracę z PZSSan w zakresie rozwoju saneczkarstwa na
torach naturalnych w paśmie Garbatych Mazur, w północno-wschodnim rejonie Polski.
31. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała protokół z pracy Komisji podczas Walnego
Zgromadzenia PZSSan w dniu 9 czerwca 2018 roku, w który poinformowała, że podjęła
następujące uchwały i wnioski:
- Uchwała nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 r.
- Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZSSan za 2017 r.
- Uchwała nr 3 – udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017
- Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie PZSSan.
- Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Nowego Logo PZSSAn.
Ponadto Pani Zofia Pocztarek zaproponowała wystosowanie pisma do Min. Sportu w
sprawie organizowania sprintów saneczkowych na Ogólnopolskich Olimpiadach
Młodzieży.
31. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
Komisja Skrutacyjna przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonego głosowania na
członków Zarządu. Oddano 18 głosów, wszystkie głosy ważne. Kandydaci otrzymali
następującą liczbę głosów:
Błoński Jan - 13
Czoch Zbigniew - 16
Dańko Andrzej - 5
Janisz Zdzisław - 6
Jarząb Władysław - 5
Kozłowska Bogusława-11

Andrzej Kupczyk - 5
Orszulik Krzysztof - 13
Pochłód Henryk - 12
Pocztarek Zofia.- 11
Członkami Zarząd Zostali wybrani:
Błoński Jan
Czoch Zbigniew
Kozłowska Bogusława
Orszulik Krzysztof
Pocztarek Zofia
Pochłód Henryk.
W oczekiwaniu na wyniki głosowania podjęto w dyskusji koncepcję budowy toru lodowego
sztucznie mrożonego w Arłamowie i trudności dojazdowych do tego ośrodka, a także
historię niezrealizowanej inwestycji, rozpoczętej w 2019 roku, budowy toru lodowego,
sztucznie mrożonego w Krynicy Zdrój.
Sekretarz Generalny pan Janusz Tatera uszczegółowiając dyskusję poinformował, że
koncepcja budowy w Arłamowie toru saneczkowo-bobslejowo-skelatonowego,
sztucznie mrożonego w kompleksie hotelowo-sportowo-rekreacyjnym w
Arłamowie została przygotowana na potrzeby akt kandydatury Krakowa,
ubiegającego się o otrzymanie prawa organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w 2022 roku. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez PKOL i przyjęty
wstępnie, za możliwy do realizacji, przez MKOL (m.in. możliwość organizacji
drugiej Wioski Olimpijskiej).
Budowa toru lodowego zyskała duże poparcie władz administracyjnych i samorzą dowych woj. podkarpackiego, które dostrzegają szansę przy realizacji tej inwesty cji na szybsze wyrównywanie szans rozwojowych tego południowo-wschodniego
regionu kraju. Po wycofaniu kandydatury Krakowa właściciel kompleksu hoteli
Arłamów p. Antoni Kubicki nadal kontynuował prace logistyczne i promocyjne
dot. budowy toru lodowego, sztucznie mrożonego (m.in. znowelizowano koncep cję projektowo-lokalizacyjną toru uwzględniając zgłoszone uwagi i sugestie, uzy skano potrzebne dodatkowe pozwolenia, opracowano koncepcję rozbudowy elek trowni na biomasę, doprowadzono do uzyskaniu decyzji o poszerzeniu drogi do jazdowej z Przemyśla do Arłamowa, zmieniając jej status z drogi powiatowej na
wojewódzką, opracowano projekt rozbudowy budynku socjalnego o 75 miejsc, co
umożliwi stworzenie prawdziwej „bursy” dla zawodników.
Prowadzone są rozmowy o uzyskanie zgody na wydłużenie pasa startowego lokal nego lotniska (ok. 10 km od hotelu). Wojewódzkie władze administracyjne i samo rządowe Ustrzyk Dolnych uzyskały decyzję o utworzeniu Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich i otwarciu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Właściciel hotelu zade klarował sprzedaż terenu na którym miałby być posadowiony tor lodowy dla po wstającego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Ocenia też, że koszty wybudowa nia toru oscylują w granicach 300 milionów PLN. Zagrożeniem dla tej koncepcji

poza wysokością oczekiwanego finansowania, jest także „izolacja obiektu” od
większej aglomeracji miejskiej ze szkołami, odległością do szpitala o standardach
międzynarodowych (nawet uwzględniając w tym posiadane na miejscu lądowisko
dla helikopterów ratowniczych) są także możliwości zmiany właścicielskiej w
przyszłości, co może doprowadzić do zmiany strategii wykorzystania tego obiek tu.Ważne jest także wynegocjowanie „racjonalnych” stawek finansowych przy wy korzystywaniu tego obiektu do szkoleń młodzieży, zwłaszcza dla klubów, a także
kadr narodowych PZSSan i PZBiS.
Uwzględniając fakt, że jest to w tej chwili jedyna spójna koncepcja budowy tego
jedynego obiektu do uprawiania tych dyscyplin olimpijskich w kraju, którego jesz cze nie posiadamy w Polsce i jesteśmy zmuszani do wydawania pieniędzy polskie go podatnika na szkolenia poza granicami kraju i organizację zawodów rangi Mi strzostw Polski niepatriotycznie bo „na obczyźnie”, najczęściej ze względów fi nansowych w Siguldzie na Łotwie PZSSan i PZBiS postanowiły racjonalnie
wspierać ten projekt. Postanowiono przygotować odrębne wspólne wystąpienie w
tej sprawie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zdaniem Zarządu PZSSan nadal
lepszymi lokalizacjami dla tej inwestycji są posiadające bogatą historię uprawia nia tych olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu są rozpoznawalne w świecie
Krynica Zdrój, okolice Bielsko-Białej (Wisła i Szczyrk) oraz Karpacz.
Marzenia o budowie pierwszego toru lodowego, sztucznie mrożonego zaczęto po nownie realizować w Krynicy Zdrój, w której w 2009 roku rozpoczęto na Górze
Parkowej budowę nowoczesnego toru lodowego w śladzie wcześniej istniejącego.
Opracowano ceniony w środowisku saneczkarskim projekt, posiadano wszystkie
pozwolenia. Wykonano wiele prac ziemnych, w tym budowę mostów i drogi trans portu sanek, wydając na prace kilka milionów PLN z budżetu planowanego na po ziomie do 100 milionów PLN. Niestety aktualnie władze administracyjne i samo rządowe tych miast nie wykazują dostatecznych starań i determinacji do pozyska nia tej inwestycji na terenach należących do Skarby Państwa lub lokalnego Samo rządu. Na pewno działalność takiego toru lodowego sztucznie mrożonego powinna
być skorelowana z działalnością najbliższego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.
Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne na członków Komisji Rewizyjnej,
następnie udała się do osobnego miejsca celem obliczenia wyników głosowania.
Po obliczeniu wyników poinformowała, że w głosowaniu wzięło udział 18 osób, wszystkie
głosy oddane były ważne. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Poniatowski Sylwester - 17
Grudziński Robert - 17
Malicki Kamil – 15
Ww. zostali członkami Komisji Rewizyjnej.
Pan Poniatowski zwrócił uwagę na problem kadr niezbędnych do rozwoju dyscypliny,
chodzi nie tylko o kadrę olimpijską, ale o młody narybek.

Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała, że na jej ręce wpłynęły następujące
wnioski:
- Wniosek do Komisji Rewizyjnej o przyznanie przez nowy Zarząd dla pani Ewy
Korzeniewskiej premii w wysokości jednej pensji za wkład pracy w księgowości Polskiego
Związku Sportów Saneczkarskich w 2017 roku.
- Wniosek do Ministerstwa Sportu o wprowadzenie nowych konkurencji w saneczkarstwie
–sprinty i sztafety.
Wyżej wymienione wnioski przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Prezes Michał Jasnosz podziękował zebranym za przybycie i
podziękował także za wybór swojej osoby na funkcję prezesa.

udział w zebraniu,

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad podziękował zebranym za udział w
obradach i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku
Sportów Saneczkowych o godzinie 15.38..
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