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Protokół nr  Z-2/6/2022 
(kadencja 2018-2022) 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
w dniu 11 czerwca 2022 r. w Warszawie 

 
W dniu 11 czerwca  br. w Warszawie obradował Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z 
udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył prezes PZSSan dr Zdzisław 
Ingielewicz. 
 

Porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 15.01.2022 r. 
 

3. Akceptacja projektów materiałów sprawozdawczych na Walne  Zgromadzenie Sprawozdawczo 
-  Wyborcze Delegatów   PZSSan w dniu 25 czerwca 2022 r., projektu Porządku i Regulaminu 
obrad (ref. SG) 

 
4. Omówienie wniosków z indywidualnych konsultacji z trenerami kadr narodowych saneczkarzy 

na torach lodowych sztucznie i naturalnie mrożonych (ref. Prezes PZSSan) 
 

5. Bieżące problemy kadry narodowej seniorów na torach lodowych ()ref. SG w oparciu o 
otrzymane materiały od Marka Skowrońskiego (ref. SG) 

 
6. Podjęcie decyzji w sprawie powołania kadry szkoleniowej i składu kadry narodowej juniorów 

na torach lodowych (ref. Zb. Czoch) 
 

7. Przyjęcie informacji o realizacji programu Tourbusa FIL w Marcinkowicach, Krynicy-Zdrój, 
Pszczynie i Bielsku-Białej oraz aktualnym stanie starań o budowę saneczkowego toru 
kompozytowego Marcinkowicach oraz toru lodowego naturalnie mrożonego na terenie 
„Sankolandii” w Muszynie-Złockie oraz przebiegu I Memoriału im. Michała Jasnosza i Jana 
Błońskiego w Krynicy-Zdrój (ref. wiceprezes Z. Czoch i K. Orszulik) 

 
8. Sprawy różne 

 
8.1 Wniosek UKS Nowiny Wielkie o przyznanie licencji trenera PZSSan dla Romana Miciaka w 
oparciu o § 4 1.  Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w 
sportach saneczkowych zatwierdzonego przez Zarząd PZSSan w dniu 17.12.2010 r. (ref. Z. 
Pocztarek, SG) 
 

Info: Do uzyskania  licencji  trenera  niezbędne  jest: a)  złożenie wniosku o  przyznanie  licencji, 
b)  posiadanie  odpowiedniego wykształcenia, potwierdzonego dyplomem, którym  może  być: 
-   ukończenia studiów wyższych na  kierunku wychowanie fizyczne  ze  specjalnością trenerską 
albo   –   posiadanie specjalizacji  instruktora  danej dyscypliny  sportu przez  okres co 
najmniej     dwóch lat lub sportowej klasy  mistrzowskiej  międzynarodowej 
i  ukończenie   1trenerskich  studiów  podyplomowych albo –   posiadanie 
specjalizacji  instruktora  danej dyscypliny  sportu przez  okres co najmniej     dwóch lat lub sportowej 
klasy  mistrzowskiej  międzynarodowej, co najmniej świadectwa dojrzałości i  ukończenie 



specjalistycznego kursu na  stopień trenera  drugiej klasy  wraz  ze zdanym egzaminem.   -  w 
przypadku braku szkolenia  w ostatnich 3  latach w zakresie sportów saneczkowych: 
ukończenie  studiów wyższych na  kierunku  wychowanie  fizyczne, posiadanie  specjalności 
trenerskiej w innej dyscyplinie sportowej oraz  prowadzenie szkolenia  klubowego minimum przez  3 
lata   -    to samo dotyczy  osób z  wykształceniem średnim  i ukończonym kursem pedagogicznym.    

 
8.2 Wniosek trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych Przemysława Pochłóda o  
poszerzenie składu rezerwy kadry narodowej na sezon 2022/23 o zawodniczki: Emilia Nosal (UKS 
KTH Krynica-Zdrój), Zuzanna Kołaczek (UKS 15 Jelenia Góra), Adela Bryszewska (MKS Karkonosze 
Sporty Zimowe - Jelenia Góra), i Zuzann Jędrzejczyk (MKS Karkonosze Sporty Zimowe - Jelenia 
Góra) (ref. SG). 
 
8.3.   Wniosek Moniki Pawlak-Warzybok o dofinansowanie VII Memoriału im. Mariusza 

Warzyboka w Jeleniej Górze Sobieszowie (ref. SG). 
 

8.4.  Wniosek trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych Przemysława Pochłóda 
o dofinansowanie przygotowań do IV Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 
Gangwon 2024  (ref. SG). 

 
8.5. Wniosek Małgorzaty Jędrzejko o przyznanie odznaczeń PZSSan (ref SG). 

 
Zarząd:  
 
Ad1. Przyjął jednogłośnie porządek obrad. 
 
Ad2. Przyjął jednogłośnie Protokół z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 15.01.2022 r. 
 
Ad.3 Zatwierdził   jednogłośnie projekty materiałów sprawozdawczych na Walne  Zgromadzenie 
Sprawozdawczo -  Wyborcze Delegatów  PZSSan w dniu  25 czerwca 2022 r, - sprawozdanie 
organizacyjne, sportowe, finansowe, projekt Porządku i Regulaminu obrad. Zarząd upoważnił 
sekretarza generalnego do rozesłania aprobowanych projektów w/w materiałów drogą elektroniczną 
do delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZSSan. 
 
Ad.4.  Przyjął informację Prezesa PZSSan  dr Zdzisława Ingielewicza z przeprowadzonych 
indywidualnych konsultacji ze wszystkimi trenerami kadr narodowych  saneczkarzy na torach lodowych 
sztucznie i naturalnie mrożonych. Prezes stwierdził, że należy starannie dokonać pracy analitycznej 
określając zasady kwalifikacji i szkolenia w okresie czterolecia do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 
Cortina d’Ampezzo w 2026 roku, określając także zasady harmonijnego przechodzenia zawodników od 
juniora młodszego do seniora. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że w kadrze seniorów jest 
obserwowana trudna, wymagająca dalszych przemyśleń i działań, sytuacja kadrowa, którą w 
najbliższym czasie po ZIO w 2026 roku czeka wymiana pokoleniowa. Może ona wystąpić także 
wcześniej. Należy bardzo poważnie -biorąc pod uwagę niepewność co do dalszej pracy trenera 
głównego kadry seniorów  po 2026 roku- przygotować się do szukania potencjalnego następcy, który 
powinien być już w najbliższym czasie zatrudniony w charakterze asystenta trenera głównego kadry. 
Koncepcja z kandydaturą p. Macieja Kurowskiego, przy wsparciu ministerialnego programu „Super 
Trener” nie może być zrealizowana, ze względu na podjęcie przez kandydata dalszej pracy za granicą. 
Trwają poszukiwania w Niemczech kandydata na mechanika kadry seniorów. Na etapie uzgodnień jest 
sprawa zatrudnienia dla zawodników kadry seniorów także trenera przygotowania fizycznego. 
Stosunkowo najjaśniejszy punkt w relacji do pozostałych kadr występuje w kadrze juniorów młodszych, 
przygotowujących się do Zimowej Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Republice Korei. 
Występuje stabilna sytuacja trenerska i zawodnicza, głównie w oparciu o Szkołę Mistrzostwa 



Sportowego w Karpaczu.. Nie do zaakceptowania, wprost dramatyczna, sytuacja występuje w kadrze 
juniorów. Wymaga ona szybkiej reakcji Zarządu.  
Prace naprawcze i stabilizujące zostały uruchomione w kadrze narodowej saneczkarzy na torach 
naturalnych. Wyklarowano jednoznacznie sytuację, że osobą wiodącą jest  p.  Małgorzata Jędrzejko, 
która zadeklarowała współpracę do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. i wzięcie pełnej 
odpowiedzialności za funkcjonowanie zespołu. W imieniu Zarządu  jednoznaczny nadzór nad 
dyscypliną ma sprawować p. Krzysztof Orszulik. Reasumując należy stwierdzić, że najbardziej 
skomplikowaną sytuację posiadamy w wąskiej kadrze instruktorsko-trenerskiej.  Zapewne jednym z 
kroków we właściwym kierunku jest dokonanie przeglądu możliwych zasobów i uruchomienie 
intensywnego procesu szkolenia. Biorąc pod uwagę wiek zawodników, trenerzy i instruktorzy poza 
wiedzą zawodową powinni posiadać predyspozycje  i wiedzę z zakresu spraw wychowawczych. 
 
Ad.5. Zaakceptował informację złożoną przez SG w oparciu o otrzymany materiał od trenera 
głównego kadry seniorów Marka Skowrońskiego. 
„.. Aktualna sytuacja w kadrze seniorów: zawodnicy mają utrudnioną organizację zajęć treningowych 
latem ponieważ współpracę ze związkiem zakończył fizjoterapeuta Patryk Przerywacz. Prowadzone są 
rozmowy z trenerem przygotowania fizycznego z Jeleniej Góry. Część zawodników nie ma możliwości 
kontunuowania kariery sportowej ze względów finansowych – rezygnację złożyli Jakub i Mateusz 
Karasiowie. Problemy finansowe posiada także Jakub Kowalewski, który nie studiując, otrzymuje tylko 
stypendium olimpijskie. Oczekujemy na Rozporządzenie MSiT dot. nowych zasad udziału w programie 
„TEAM 100”. Aktualny stan zdrowia Mateusza Sochowicza nie gwarantuje jego powrotu na sezon 
startowy w 2022 r. Jeśli rehabilitacja będzie przebiegała prawidłowo i bez komplikacji to należy na M. 
Sochowicza stworzyć indywidualną ścieżkę przygotowań do startu w głównej imprezie sezonu. Jeśli 
sytuacja się skomplikuje to należy intensywnie szkolić juniora młodszego Arkadiusza Trojgę licząc, że 
zastąpi M. Sochowicza w zawodach Pucharu Świata. Czeka nas najprawdopodobniej modernizacja 
sanek seniorów – decyzja na zbliżającym się Kongresie FIL…” 
 
Ad.6.  W związku ze złożoną rezygnacją z pracy w charakterze p.o. trenera głównego kadry narodowej 
juniorów na torach lodowych przez  Natalię Wojtuściszyn, w oparciu o otrzymane, opracowane przez 
trenera Dariusza Ziarnę dokumenty  Zarząd podjął decyzję o powierzeniu obowiązków trenera 
głównego kadry narodowej juniorów na torach lodowych dotychczasowemu członkowi kadry 
szkoleniowej juniorów Dariuszowi Ziarnie. Zarząd zobowiązał p. Dariusza Ziarno do: 
  

• przygotowania zweryfikowanej koncepcji szkoleniowej kadry juniorów i udziału w rywalizacji 
międzynarodowej FIL w sezonie 2022/23, skonsultowanej z trenerem głównym kadry 
narodowej seniorów Markiem Skowrońskim 

• propozycji składu kadry narodowej juniorów na sezon 2022/23 

• zebrania pisemnych  upoważnień od rodziców osób niepełnoletnich do uczestniczenia w 
akcjach szkoleniowych i zawodach międzynarodowych 

• zebrania od zatwierdzonej przez Zarząd kadry szkoleniowej zobowiązań  do przestrzegania 
przepisów obowiązujących w PZSSan (w tym ilości godzin podróży samochodowej ekipy przez 
osoby posiadające stosowne uprawnienia, ważne badania zdrowotne oraz psychologiczne 
kierowcy. Osoby te muszą posiadać zgodę na prowadzenie pojazdów samochodowych wydane 
przez sekretarza generalnego PZSSan.  

• przygotowania planu wydatków finansowych w granicach przyznanych na rok bieżący z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Departament Sportu Wyczynowego MSiT. 

• Protokolarnego przejęcia całego sprzętu i wyposażenia kadry narodowej juniorów 
 
Ad.7.   Przyjął  informację p. Zbigniewa Czocha i p.  Krzysztofa Orszulika  o realizacji programu Tourbusa 
FIL w Marcinkowicach, Krynicy-Zdrój, Pszczynie i Bielsku-Białej oraz aktualnym stanie starań o budowę 
saneczkowego toru kompozytowego w Marcinkowicach oraz toru lodowego naturalnie mrożonego na 



terenie „Sankolandii FAKRO” w Muszynie-Złockie oraz przebiegu I Memoriału im. Michała Jasnosza i 
Jana Błońskiego w Krynicy-Zdrój. 
 

8. Sprawy różne 
 

8.1  Zatwierdził  jednogłośnie wniosek UKS Nowiny Wielkie o przyznanie licencji trenera 
PZSSan dla Romana Miciaka w oparciu o § 4 1.  Regulaminu przyznawania i pozbawiania 
licencji trenera lub instruktora w sportach saneczkowych zatwierdzonego przez Zarząd PZSSan 
w dniu 17.12.2010 r. 
 
8.2. Zatwierdził  jednogłośnie wniosek trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych 

Przemysława Pochłóda o poszerzenie składu rezerwy kadry narodowej na sezon 2022/23 
o zawodniczki: Emilia Nosal (UKS KTH Krynica-Zdrój), Zuzanna Kołaczek (UKS 15 Jelenia 
Góra), Adela Bryszewska (MKS Karkonosze Sporty Zimowe - Jelenia Góra), i Zuzanna 
Jędrzejczyk (MKS Karkonosze Sporty Zimowe - Jelenia Góra). 

 
8.3 Zatwierdził jednogłośnie wniosek Moniki Pawlak-Warzybok o dofinansowanie VII 

Memoriału im. Mariusza Warzyboka w Jeleniej Górze Sobieszowie w wysokości 5.000 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych). 
 

8.4. Przeanalizował wniosek trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych 
Przemysława Pochłóda o dofinansowanie przygotowań do IV Zimowych Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich w Gangwon 2024. Polecono przedłożenie zmodyfikowanego planu 
szkolenia i startów w rywalizacji międzynarodowej w sezonie 2022/23 oraz opracowanie 
konkretnych oczekiwań finansowych - poza już przyznanymi przez DSW MSiT z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w 2022 r. . Po stwierdzeniu ich zasadności i  racjonalności 
wydatków PZSSan będzie występował do MSiT o zwiększenie środków na przygotowania do 
tych igrzysk. 
 

8.5. Przeanalizował wniosek Małgorzaty Jędrzejko o przyznanie odznaczeń PZSSan. Uznał 
zasadność wystąpienia, ale wnioski powinny być bardziej  spersonalizowane, stąd też należy 
je uzupełnić. Ponadto-  przy okazji tego wystąpienia – Zarząd podjął decyzję podjęcia prace 
nad opracowaniem nowego, ujednoliconego system wyróżnień PZSSan w oparciu o 
konkretne kryteria. Ponadto polecono przystąpienie do opracowania nowej, zbieżnej z 
aktualnym logotypem PZSSan, wzoru Honorowych Odznak „Za Zasługi dla PZSSan”. 

 
 

 
Wykaz Uchwał Zarządu PZSSan podjętych na drodze elektronicznej  

w dniu 13.06.2022 r. 

 
 

Lp Data Nr 
Uchwały 

Treść uchwały Nr 
protokołu 

1. 13.06.2021 1/10/2021 
 
 
 
 
 

Zatwierdzenie 
wniosku: 
Zarządu KSS „Beskidy” 
Bielsko-Biała o przyznaniu 
Srebrnej Honorowej 

  Z-2/6/2022 
Decyzje 
podjęte na 
drodze 
elektronicznej 



 
 

Odznaki PZSSan dla Adama 
Jędrzejko i Lucyny Kabat 

oraz 
Sekretarza Generalnego 
PZSSan o przyznaniu 
Srebrnej Honorowej 
Odznaki PZSSan dla: 
Grzegorza Pajdy i 
Przemysława Pochłóda i 
Złotej Honorowej Odznaki 
PZSSan dla Zbigniewa 
Czocha 

 
Opracował: Zbigniew Kumidor 
         Janusz Tatera 


