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Protokół nr Z-6/05/2021 

(kadencja 2018-2022) 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

w dniach 15 – 16 maja 2021 r. w Szczyrku 

 

 

W dniach 15 – 16 maja br. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Szczyrku obradował 
Zarząd PZSSan z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i trenerów kadr narodowych. 
Obradom przewodniczył  prezes PZSSan dr Zdzisław Ingielewicz. 

 

Projekt porządku posiedzenia Zarządu PZSSan  

w dniu 15 - 16 maja 2021 r. w Szczyrku 

 

1. Wprowadzenie prezesa PZSSan dr Z. Ingielewicza 

 

2. Przyjęcie informacji związanych z budową infrastruktury saneczkowej (ref. P. Wicher i 
P. Ryba)  

 
3. Propozycja zmian w Radzie Patronackiej PZSSan (ref. prezes) 

 

4. Przyjęcie informacji o uchwałach Zarządu PZSSan podjętych na drodze elektronicznej, 
w okresie od 21.10.2020 r. do 25.03.2021 r. (ref. SG) 

 

5. Przyjęcie informacji o realizacja budżetu PZSSan w 2020 r. (ref. główna księgowa 
Monika Wielgus)   

 

6. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu akcji szkolenia centralnego i grupowego w 
pierwszym półroczu 2021 roku i przewidywanych środkach na II półrocze br. z dotacji 
MKDNiS i środków własnych (ref. M. Wielgus) 

   

7. Zatwierdzenie oceny startu seniorów na torach lodowych w sezonie 2020/21 i 
zatwierdzenie propozycji składu kadry narodowej seniorów na torach lodowych 
sztucznie mrożonych (ref. trener główny kadry M. Skowroński) 

 

8. Zatwierdzenie oceny startu juniorów na torach lodowych w sezonie 2020/21 21 i 
zatwierdzenie propozycji składu kadry narodowej juniorów na torach lodowych 
sztucznie mrożonych (ref. trener główny kadry juniorów L. Poręba) 
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9. Zatwierdzenie oceny startu seniorów i juniorów na torach naturalnych 21 i 
zatwierdzenie propozycji składu kadry narodowej seniorów i juniorów na torach 
lodowych naturalnie mrożonych (trener główny kadry M. Ogrodzka) 

 

10. Przyjęcie informacji o przebiegu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego w 
Karpaczu (trener SMS T. Koćmierowski) 

 

11. Przyjęcie informacji o przebiegu realizacji programu „Mały wielki Polak” i 
zatwierdzenie propozycji składu kadry narodowej juniorów młodszych (ref. trener 
główny kadry juniorów młodszych P. Pochłód) 

 

12. Przyjęcie wniosków z narady kadry szkoleniowej PZSSan (ref. M. Skowroński) 

 

13. Zatwierdzenie projektu podziału środków z FRKF na 2021 r. na kadrę juniorów i 
juniorów młodszych (SG) 

 

14. Zatwierdzenie daty Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan (SG) 

 

15. Zatwierdzenie daty Mistrzostw Polski seniorów na torach lodowych i naturalnych (ref. 
Z. Pocztarek) 

 

16. Zatwierdzenie daty Mistrzostw Polski seniorów na torach  naturalnych (ref. K. Orszulik) 

 

17. Zatwierdzenie dotacji dla organizatorów Memoriału im. Mariusza Warzyboka (ref. SG) 

 
 

18.  Zatwierdzenie wniosku UKS 15 z Jeleniej Góry o zmianę klasy sportowej dla juniora 
młodszego Warzyboka (ref. SG) 

 
19. Zatwierdzenie aneksu do Regulaminu Pracy Biura PZSSan dot. dofinansowania 

wymiany szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze (SG) 

 
20. Sprawy różne 

 

 

 

Zarząd PZSSan: 
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Ad 1.  

Przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad  

 

Ad 2. 

Zarząd z aprobatą wysłuchał informacji burmistrza Krynicy-Zdrój Piotra Ryby i szefa Zespołu 
Projektowego PERBO Group z Krakowa mgr inż. arch. Marcina Kulpy o stanie prac nad 
projektowaniem infrastruktury saneczkowej w Polsce południowej. 
 

Informacja o stanie prac nad projektowaniem torów 
saneczkowych 

 
1. Sztucznie mrożony bobslejowo-saneczkowo-skeletonowy tor lodowy  w Krynicy-Zdroju 

wszedł w fazę zakończenia obliczeń i zamknięcia koncepcji wielobranżowej ! 
Czas do zakończenia fazy - około 3-4 tygodnie ! 
Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę - około 9 miesięcy 
Parametry: długość konkursowa 1500 metrów, 18 zakrętów, obiekt rangi Mistrzostw Świata.  
 

2. Sztucznie mrożona wieża startowa saneczkowo-skeletonowa w Krynicy-Zdroju przy 
Hali Lodowej 

w trakcie opracowywania projektu budowlanego (teraz trwają uzgodnienia branżowe), po ich 
dokonaniu wniosek o pozwolenie na budowę.  
Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę  - około 3-4 miesiące !  
Parametry: długość 70 metrów, obiekt odwzorowujący parametry startów torów rangi 
Mistrzostw Świata.  
 

3. Tor plastikowy saneczkowy w Marcinkowicach pod Nowym Sączem - wstępna faza 
koncepcji  

Czas do zakończenia fazy - około 2-3 miesiące !  
Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę - około 6-8 miesięcy. 
Parametry: długość około 450-490 metrów,  obiekt treningowy i rekreacyjny.  
 

4. Tor plastikowy saneczkowy w Karpaczu  - zamknięto fazę koncepcji geometrii niecki 
bez infrastruktury towarzyszącej 

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę  - nieznany - nie uruchomiono rozmów 
nt. wykonania projektu budowlanego. 
Parametry: długość około 406 metrów,  7 zakrętów, obiekt treningowy i rekreacyjny. 
 

5. Tor plastikowy saneczkowy - w ramach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej 
w Jeleniej Górze - Sobieszowie.  

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę - nieznany - dopiero zainicjowano 
rozmowy na temat wykonania koncepcji wstępnej   
Parametry: długość około 400 metrów,  7-8 zakrętów, obiekt treningowy i rekreacyjny. 
 
Zarząd po wysłuchaniu wystąpienia posła na Sejm RP, członka Rady Patronackiej PZSSan 
Patryka Wichra postanowił rozszerzyć skalę działań promocyjnych związanych z budową 
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infrastruktury saneczkowej w południowej Polsce koncentrując się przede wszystkim na torze 
lodowym sztucznie mrożonym, o parametrach olimpijskich w Krynicy-Zdrój oraz w większym 
zakresie kreować budowanie dla tej inwestycji wielopłaszczyznowego lobby. 
Prezes związku dr Zdzisław Ingielewicz podsumowując dyskusję stwierdził, że do 
zainteresowanych budową toru w Krynicy-Zdrój musi być kierowany jasny i jednolity przekaz. 
Polskie związki sportów saneczkowych i bobslei i skeletonu powinny jednolicie i 
konsekwentnie artykułować, że najważniejszym celem służącym rozwojowi tych trzech 
olimpijskich zimowych związków sportowych – jest budowa toru lodowego sztucznie 
mrożonego w Krynicy-Zdrój o parametrach olimpijskich. Zasugerował potrzebę wykreowania 
Rady Ambasadorów budowy Toru Lodowego w Krynicy-Zdrój. Zaproponował także organizację 
w nieodległym czasie posiedzenia Rady Patronackiej PZSSan w Krynicy-Zdrój, poświęconego 
tej najważniejszej  inwestycji dla trzech olimpijskich dyscyplin sportu, które jako jedyne nie 
posiadają jeszcze własnego obiektu w kraju. 
 

Ad 3.  

Propozycje zmian w Radzie Patronackiej PZSSan przełożono na następne posiedzenie Zarządu. 

 

Ad 4.  

Zarząd przyjął jednogłośnie wykaz Uchwał Zarządu PZSSan podjętych w 2021roku na drodze 
elektronicznej   

 

Lp Data Nr 
Uchwały 

Treść uchwały Nr protokołu 

 

1. 04.01.2021 1/01/2021 

 

 

 

 

 

 

Dot. zatwierdzenia rozszerzonych składów 
kadr narodowych seniorów, juniorów i  
juniorów młodszych na torach lodowych 
sztucznie mrożonych 

 

Z-1/01/2021 

 

Decyzje 
podjęte na 
drodze 
elektronicznej 

2. 27.01.2021 1/01/2021 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie wniosku MKS „Karkonosze – 
Sporty Zimowe” w Jeleniej Górze o 
przeniesienie do wyższej kategorii wiekowej 
z kategorii młodzika do juniora młodszego na 
sezon 2020/21 Zuzanny Pieron, rocz. 2007, 
nr licencji 1424/2020 

Z-2/01/2021 

 

Decyzje 
podjęte na 
drodze 
elektronicznej 

3. 04.02.2021 1/02/2021 

 

 

 

 

Powierzenie organizacji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w saneczkarstwie 
Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi 
Sportów Saneczkowych 

Z-3/02/2021 

Decyzje 
podjęte na 
drodze 
elektronicznej 
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2/02/2021 

 

 

 

 

3/02/2021 

 

Zatwierdzenie założeń programowo-
organizacyjnych i finansowych z obszaru 
wspierania szkolenia centralnego i 
współzawodnictwa młodzieży 

 

Zatwierdzenie składu kierownictwa 
zawodów: sędziego głównego, delegata 
technicznego PZSSan i sędziów 

4. 17.02.2021 1/02/2021 

 

 

 

2/02.2021 

Zatwierdzenie wniosku Uczniowskiego Klubu 
Sportowego KTH Krynica-Zdrój o przyznanie 
członkostwa w PZSSan 

 

Zatwierdzenie wniosku Uczniowskiego Klubu 
Sportowego KTH Krynica-Zdrój o przyznanie 
licencji zawodniczych PZSSan  dla 18 osób 

Z-4/02/2021 

 

Decyzje 
podjęte na 
drodze 
elektronicznej 

5. 25.03.2021 1/03/2021 

 

 

 

 

2/03/2021 

 

 

 

 

 

 

3/03/2021 

Zatwierdzenie wniosku KSS „Beskidy” z 
Bielska Białej o dołączenie do kadry 
narodowej juniorów młodszych na torach 
lodowych Oliwii Dawidowskiej , rocznik 2007 

 

Zatwierdzenie wniosku trenera głównego 
kadry narodowej na torach naturalnych o 
rozszerzenie kadry juniorów na torach 
lodowych o najlepsze juniorki na torach 
naturalnych: Julię Płowy (2001), Klaudię 
Promny (2001) i Oliwię Dawidowską (2007) 

 

Zatwierdzenie wyboru oferty Pekao TFI S.A. 
- instytucji finansowej zarządzającej i 
prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 
(PPK) w Polskim Związku Sportów 
Saneczkowych 

Z-5/03/2021 

 

Decyzje 
podjęte na 
drodze 
elektronicznej 

 
 
Ad 5.  
Przyjął informację głównej księgowej biura PZSSan Moniki Wielgus o realizacji budżetu 
związku w 2020 roku.  
 

Dochody:     2 560 353,48 zł 

 

Ministerstwo Sportu 

 

Budżet Państwa – olimpijskie  1 000 000,00 zł 

      -  nieolimpijskie             106 000,00 zł 
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Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

   - szkolenie centralne   718 000,00 zł 

   - SMS Karpacz    132 000,00 zł 

   - Mały wielki Polak   151 525,00 zl 

 

 

Z innych źródeł 

   - dochody statutowe           3 480,00 zł 

   - FIL                                        272 915,65 zł 

    W tym: subwencje 2019/20  229 291,16 zł 

                   Ślizgi-talony                 38 164,73 zł 

       Kurs trenerski      5 459,76 zł 

Wolontariat i inne          6 308,13 zł 

 

PKOL – Solidarność Olimpijska   108 124,70 zł 

 

Wydatki:      2 751 349,96 zł 

Koszty szkoleniowe i udział w rywalizacji międzynarodowej 

– olimpijskie   989 078,72 

                                        - nieolimpijskie  106 000,00 

    - sport wszystkich dzieci    62 000,00 

   - szkolenie centralne   688 086,32 

    - SMS    132 000,00 

    - Solidarność Olimpijska 108 533,74 

 - Mały wielki Polak   151 525,00 

 - inne koszty PZSSan   16 689,95 zł 

      (ubezpieczenie NNW, leczenie zawodników, delegacje służbowe 

       -kontrola zgrupowań, koszty utrzymania busa FIL) 

 

Dofinansowanie kosztów szkolenia i udziału w rywalizacji międzynarodowej     

– olimpijskie     77 824,06 zł 

                                       - nieolimpijskie  118 272,90 zł 

   - szkolenie centralne     57 058,56 zł 

   - SMS        2 700,03 zł 

   - Mały wielki Polak       2 101,98 zł 

- inne koszty PZSSan            30,93 zł 
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Dofinansowanie organizacji zawodów    35 147,83 zł 

(MMP,ZMIO, OOM, Memoriał im. M. Warzyboka, seminarium trenerskie w Karpaczu)  

 

Koszty administracyjne    179 173,65 zł 

(Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady Patronackiej, administracji i utrzymania biura, 
szkolenia, koszty lat ubiegłych)    

  

Ad 6. 

Głowna księgowa PZSSan Monika Wielgus poinformowała, że w roku 2021 podpisaliśmy z 
MKDNiS umowy na dofinansowanie szkolenia i udziału w rywalizacji międzynarodowej kadr 
narodowych w wysokości: 

 

 

LP Umowa Dofinansowanie Całkowita 
wartość inwestycji 

Wykonanie 
na 30.04.2021 

1. Budżet 
państwa – 
sporty 
olimpijskie 

1.000.000,00 zł 1.052.837,50 
zł 

278.872,96 
zł 

2. Budżet 
państwa – 
sporty 
nieolimpijskie 

60.000,00 zł 63.500,00 zł 47.347,60 
zł 

3. FRKF – 
szkolenie 
centralne 

683.000,00 zł 717.200,00 
zł 

134.263,52 
zł 

4. FRKF – 
szkolenie 
grupowe SMS 
Karpacz 

129.000,00 zł 267.844,94 
zł 

3.742,78 

5. FRKF – 
Mały wielki 
Polak 

45.000,00 zł 47.300,00 zł 45.000,00 
zł 

 

Spodziewamy się jeszcze dofinansowania MKDNiS  programu ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie realizacji zadania „Projekty upowszechniania sportu 

dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe”, pod nazwą: „Z podwórka na 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie-szukamy uzdolnionych sportowo młodych saneczkarzy” w 

wysokości ok. 150 000,00 zł. . 

 

Ad 7. 
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Zarząd w oparciu o informację trenera głównego kadry narodowej seniorów Marka 
Skowrońskiego dokonał wstępnej oceny akcji szkoleniowych i wyników w sezonie 2020/21. 

Trener stwierdził, że kolosalny wpływ na nie do końca stabilną jazdę zawodników w minionym 
sezonie miała sytuacja, która dotknęła naszą kadrę jesienią – długotrwała kwarantanna z 
powodu której oddano tylko około 50% zaplanowanych ślizgów treningowych. Ponadto w 
okresie  letnim ze względów epidemiologicznych nie przeprowadzono dużej części treningów 
na trenażerach i wieży startowej. Tak jak w roku ubiegłym kilka startów pokazało, że nie na 
wszystkie warunki panujące w trakcie zawodów możemy reagować ponieważ nie pozwalają 
nam na to nasze możliwości sprzętowe i serwisowe. Odbiegają one nadal od krajów, które 
stanowią czołówkę światową (brak toru lodowego sztucznie mrożonego w kraju, niemożliwość 
zakupu najwyższej jakości sprzętu (brak ogólnodostępnych producentów). Nadal większość 
państw biorących udział w rywalizacji czyni duże postępy sprzętowe. Dotyczy to nie tylko 
państw tradycyjnie odgrywających wiodące role, ale także krajów „słabszych” które pozyskują 
wsparcie technologiczne i osobowe w ramach różnego rodzaju współpracy czy częściowego 
zatrudniania fachowców z krajów „silniejszych”. Pomimo tych trudności start w sezonie 
2020.21 należy uznać za udany. Szczególnie na uznanie zasługuje zajęcie 3 miejsca przez 
drużynę podczas Pucharu Świata w Oberhof i siódmego miejsca w Mistrzostwach Europy i 
Pucharze Świata w Siguldzie oraz siódmego miejsca w PŚ w Konigssee. Punktowane 8 miejsce 
wywalczyła drużyna w PŚ w Altenbergu. Indywidualnie na wyróżnienie zasługuje zajęcie przez 
dwójkę W. Chmielewski/J. Kowalewski ósmych miejsc w MŚ  Konigssee oraz w ME i PŚ w 
Siguldzie. Także na wyróżnienie zasługuje postęp jaki uzyskał M. Sochowicz zajmując 16 
miejsce indywidualnie podczas MŚ w Konigssee oraz 17 miejsc podczas ME w Siguldzie i PŚ w 
Altenbergu oraz 18 podczas PŚ w St. Moritz i 19 w PŚ w Oberhofie. 
 

Podsumowując dyskusję prezes PZSSan w imieniu Zarządu stwierdził, że należy myśleć 
pozytywnie, ustalić listę priorytetów  zadań do realizacji. Decyzje będą podejmowane na 
roboczo uwzględniając pozytywne myślenie, potrzeby, realne możliwości finansowe bez 
wpadania w „dziurę budżetową” wynikające m.in., że realizacja budżetu w roku ubiegłym, 
głównie przez pandemię koronawirusa, wynikające z nich ograniczenia i konieczność 
podejmowania nieplanowanych wcześniej decyzji finansowych, które „skonsumowały” zasoby 
własne PZSSan (oszczędności). 

Zadeklarował ponowienie starań o zatrudnienie mechanika niemieckiego. Sprawę zakupu 
dodatkowego wyposażenia sprzętowego przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie będziemy 
rozwiązywać w trybie roboczym. Uznał potrzebą zatrudnienie asystenta dla trenera głównego 
kadry seniorów jako ważną, ale możliwą do realizacji najprawdopodobniej  po ZIO w Pekinie.  

 

Zarząd zatwierdził skład kadry narodowej seniorów na torach lodowych na sezon 2021-2022 

 

Skład kadry narodowej seniorów na torach lodowych  
w sezonie 2021 - 2022 

 
 

Zawodnicy: 
 
1/ Klaudia Domaradzka    – jedynki kobiet  
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2/ Natalia Jamróz              – jedynki kobiet 
3/ Mateusz Sochowicz      - jedynki  
4/ Wojciech Chmielewski - dwójki  
5/ Jakub Kowalewski         – dwójki  
6/ Kacper Tarnawski          - jedynki  
 
 
Rezerwa warunkowa * 

1. Anna Bryk – jedynki kobiet rocznik 2002 

2. Jakub Karaś - dwójki             2001 
3. Mateusz Karaś - dwójki            2001 

 

Trenerzy: 

 

1. Marek Skowroński – trener główny 
2. Bogumił Głuszkowski – trener 
3. Maciej Kurowski - trener 
4. Małgorzata Balcerowska – psycholog 
5. Marta Witek - dietetyk 
6. Zbigniew Staniak - biomechanik 
7. Paweł Zimoń – fizjoterapeuta 
8. Patryk Przerywacz - fizjoterapeuta 
9. Łukasz Jaworski – fizjoterapeuta 
10. Marcin Uram – fizjoterapeuta 
11. Krzysztof Makasewicz – fizjoterapeuta 
12. Bogusława Piechaczek – fizjoterapeutka 
13. Torsten Goerlitzer – trener niemiecki (wolontariat) 
14. Jan Eichhorn - trener niemiecki (wolontariat) 
15. Georg Hackl – mechanik niemiecki (wolontariat) 
16. Chris Romeis -trener niemiecki/mechanik (umowa z 

         Niemiecką Federacją Saneczkową) 

*     zawodnicy kadry juniorów przewidziani do udziału w wybranych akcjach szkoleniowych i  

       rywalizacji w zawodach międzynarodowych seniorów 

 

Ad 8. 

Zarząd w oparciu o informację trenera głównego kadry narodowej juniorów Lesława Poręby 
dokonał wstępnej oceny akcji szkoleniowych i wyników w sezonie 2020/21. W minionym 
sezonie bardzo utrudnionym ze względu na pandemię koronawirusa przygotowania 
przebiegały w miarę dobrze bez większych zakłóceń. Jedynym zdarzeniem zakażenia COVID-
19 było zakażenia Nikoli Domowicz i Dominiki Piwkowskiej w połowie października 2020 roku. 
Wszystkie pozostałe testy dawały wyniki negatywne. FIL miał zaplanowane zawody Pucharu 
Świata Juniorów w  USA, Francji, Austrii, Niemiec oraz Mistrzostwa Świata Juniorów w 
Winterbergu  i  Mistrzostwa Europy Juniorów w Königssee. Niestety ale z biegiem czasu i 
rozwijającej się pandemii FIL przesuwał a następnie odwoływał zawody Pucharu Świata dla 
Juniorów. W efekcie czego nie odbyły się żadne zawody dla Juniorów. W związku z powyższym 
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dwójka Jakub Karaś – Mateusz Karaś oraz Anna Bryk wystartowali  w 3 edycjach  Pucharach 
Świata Seniorów (Sigulda, Igls, Königssee) oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 
Siguldzie i Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Königssee. Starty  w w/w zawodach trzeba 
potraktować jako nabieranie niezbędnego doświadczenia w przyszłych startach w kategorii 
seniorskiej  i wczucie się wielkie imprezy.  Łącznie odbyto 10 zgrupowań szkoleniowych oraz  
5 konsultacji szkoleniowych. Wiodący zawodnicy podczas treningów na sztucznych torach 
oddali od 150 do 200 ślizgów oraz 130 – 150 startów.  

Zarząd zatwierdził skład kadry narodowej juniorów na torach lodowych na sezon 2021-2022 

 

Skład kadry narodowej juniorów na torach lodowych sztucznie mrożonych 

w sezonie 2021/22 

 

Zawodnicy: 

 

       1.   Anna Bryk   2002 
2. Patrycja Karaś   2002 

3. Nikola Domowicz  2002 

4. Dominika Piwkowska  2003 
5. Julia Płowy   2001 
6. Jakub Karaś   2001 
7. Mateusz Karaś  2001 
8. Marek Samek   2002 
9. Kamil Dziedzina  2002 
10. Jakub Wójs   2002 
11. Arkadiusz Trojga  2004 
 

 
Rezerwa: 
        

1. Patryk Pietrzak 

2.  Przemysław Tokarski 

3. Agata Miciak 

4. Weronika Grzywińska 

 

Trenerzy: 

1. Lesław Poręba -  trener główny 
2. Maciej Kurowski 
3. Dariusz Ziarno 
4. Krzysztof Lipiński 
5. Natalia Wojtuściszyn 
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Ad 9. 

Zarząd w oparciu o informację trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych, 
juniorów i seniorów na torach naturalnych Mirosławy Ogrodzkiej dokonał wstępnej oceny 
akcji szkoleniowych i wyników w sezonie 2020/21.  

Uwzględniając  realia dyscypliny osiągnięte wyniki przede wszystkim przez panie  w kategorii 
juniorów należy ocenić jako bardzo dobre.  Można uznać , ze wpływ na nie do końca stabilną 
jazdę zawodników miała sytuacja, która dotknęła kadrę jesienią – długotrwała kwarantanna z 
powodu której oddano tylko około 50% zaplanowanych ślizgów treningowych. Ponadto w 
okresie  letnim ze względów epidemiologicznych nie przeprowadzono w pełnym wymiarze 
zaplanowanych treningów na trenażerach i wieży startowej.  
 
Na wyróżnienie i za odczuwalny postęp należy uznać starty i uzyskane wyniki głownie  przez 
Klaudię Promny i Julię Płowy.  K. Promny uplasowała się na 5 miejscu w ME juniorów i 6 w MŚ 
juniorów. J. Płowy w ME juniorów zajęła wysokie 7 miejsce i 11 na MŚ. Wśród chłopców 
Szymon Majdak w MŚ juniorów zajął 19 miejsce. Dwójka J. Płowy/Sz.Majdak w MŚJ uplasowała 
się na 6 miejscu. 
 
Zarząd zatwierdził skład kadry narodowej seniorów i juniorów na torach lodowych na sezon 
2021-2022 

 

     Składu kadry narodowej seniorów i juniorów na torach naturalnych mrożonych  
na sezon 2021/22 

 
Zawodnicy: 
 
1/ Julia Płowy– jedynki kobiet  
2/ Klaudia Promny – jedynki kobiet  
3/ Paulina Lipińska – jedynki kobiet  
4/ Nina Rinchowska- jedynki  
5/ Szymon Majdak- jedynki, dwójki  
6/ Konrad Stano- dwójki  
7/ Sylwester Jadwiszczok- jedynki, dwójki  
8/ Kacper Adamski- dwójki  
 
Rezerwa (juniorzy, juniorzy młodsi):  
 
1/ Zuzanna Kwiecińska      
2/ Oliwia Dawidowska- dwójka  
3/ Kwieciński Wojciech  
4/ Dawidowski Nikolas  
 
Info: Możliwość zwiększenia składu o podanych zawodników przez innych trenerów.  
 
Trenerzy:  
 
Mirosława Ogrodzka  -  trener główny 
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Małgorzata Jędrzejko, 

 Adam Jędrzejko 

Krzysztof Orszulik 

 

Ad 10. 

Zarząd w oparciu o informację trenera kadry i SMS w Karpaczu Tomasza Koćmierowskiego 
dokonał wstępnej oceny akcji szkoleniowych i wyników w sezonie 2020/21.  

Pozytywnie oceniono działalność SMS w Karpaczu jako ważnego elementu całego procesu 
szkoleniowego kadry narodowej juniorów na torach lodowych sztucznie mrożonych. Z 
uznaniem odniesiono się do starań kierownictwa Zespołu Szkół w systematycznym 
wzbogacaniu bazy szkoleniowej wykorzystywanej także przez kadrę narodową seniorów. 
Przypomniano przy okazji, że hierarchia szkolenia nie ulega zmianie. Najważniejsza jest kadra 
narodowa juniorów, następnie SMS, kadry wojewódzkie i kluby. 

Szkolenie w SMS prowadzono w trzech okresach: 

Okres przygotowania wszechstronnego 01.09 do 25.10.2020. 

 Zbudowany z kilku mikrocykli. Zwiększono nacisk na technikę wykonania startu na 
trenażerach, wieży betonowej oraz lodowej ( 6 dni treningowych w Oberhofie). Ważnym 
elementem tego podokresu było budowanie formy sportowej, praca nad siłą, szybkością i 
techniką wiosłowania na sankorolkach. Zawodnicy szkoły uczestniczyli w konsultacji 
szkoleniowej na torze betonowym w czeskiej Smerzovce. Wystartowali w zawodach 

kontrolnych na sankorolkach w ramach Memoriału im.Mariusza Warzyboka. 

Okres przygotowania ukierunkowanego i specjalnego 26.10 do 20.12.2020 

 W dużej mierze oparty na ślizgach treningowych na torach sztucznie mrożonych oraz 
treningu startu na wieży startowej (Sigulda) przeplatany jednostkami „motorycznymi” w celu 
utrzymania formy sportowej. Zrealizowano trzy zgrupowania zagraniczne na torach sztucznie 
mrożonych. Podczas treningów na torach położono nacisk na technikę pokonywania wiraży, 
sylwetkę aerodynamiczną i adaptację do szybkości. Przeprowadzono sprawdzian 
wewnętrzny na wieży startowej w Siguldzie oraz na torach w Altenbergu i Siguldzie.   

Okres startowy 01.01 do 12.02.2021 

 Celem okresu było zaliczenie udanego debiutu w zawodach najwyższej rangi tj. MES i 
MŚS. Pozostali przygotowanie optymalnej formy do imprezy głównej MPJM i MPJ 2021. 
Mezocykl umownie nazwany” feryjny” zrealizowany w klubach macierzystych (przerwa 
zimowa dla uczniów SMS). W dalszych dniach stycznia zajęcia na obiektach SMS Karpacz, 
zastosowane obciążenia submaksymalne, połączony z treningiem startów na wieży startowej 
(praca nad poprawą techniki startu, szybkością wykonania i wiosłowania. Start w głównej 
imprezie krajowej dla kategorii junior zakończył okres startowy.  

 

Zarząd zatwierdził skład kadry SMS w Karpaczu do szkolenia grupowego w sezonie 2021/22 
współfinansowany za pośrednictwem związku z FRKF. 

 

Skład kadry Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu na torach lodowych sztucznie 
mrożonych na sezon 2021/22 
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Nazwisko i imię Rok szkolenia 
w SMS 

Kategoria 
wiekowa 

Klub Kadra Narodowa 

Bryk Anna III Junior MKS Karkonosze Juniorów 

Domowicz Nikola III Junior UKS Nowiny Wielkie Juniorów 

Karaś Jakub IV Junior MKS Karkonosze Juniorów 

Karaś Mateusz IV Junior MKS Karkonosze Juniorów 

Karaś Patrycja III Junior MKS Karkonosze Juniorów 

Karnaś Weronika III Junior MKS Karkonosze  

Pęczek Wiktor II Junior MKS Karkonosze  

Piwkowska Dominika II Junior UKS Nowiny Wielkie Juniorów 

Schulc Krzysztof II Junior Młodszy MKS Karkonosze  

Trojga Arkadiusz II Junior Młodszy MKS Karkonosze Juniorów młodszych 

 

Trenerzy: 

Tomasz Koćmierowski  

Przemysław Pochłód 

 

 

Ad 11. 

Zarząd w oparciu o informację trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych 
Przemysława Pochłóda przyjął do wiadomości sprawozdanie z realizacji programu „Mały 
Wielki Polak-nadzieje olimpijskie 2020/21”. Pozytywnie odniesiono się do przeprowadzonej 
szerokiej selekcji kandydatów do kadry narodowej YOGi (w sumie przetestowano 53 
zawodników i zawodniczek z 3 województw i 6 klubów saneczkowych  podczas pięciu 
zgrupowań selekcyjnych w 2020 i 2021 roku). Zobowiązano trenera głównego kadry do 
przesłania do zainteresowanych klubów wyników przeprowadzonych Międzynarodowych 
Testów Sprawności Fizycznej wśród kandydatów do kadry narodowej juniorów młodszych na 
torach lodowych sztucznie mrożonych. Z dyskusji  w gronie Zarządu wynikało, iż pojawiły się 
uchybienia komunikacyjne pomiędzy trenerami wywołując niezadowolenie części z nich, co 
Zarząd ocenia negatywnie. 

. 

Wyniki sprawdzianów i składy kadr MWP oraz kadry narodowej juniorów młodszych: 

 Skład kadry na kolejne edycje „MWP-nadzieje olimpijskie” i kadry narodowej juniorów 
młodszych zostały powołane po porównaniu miarodajnych międzynarodowych testów 
sprawności fizycznej i  ich analizie. Pod uwagę wzięto także wyniki sprawdzianów, testów w 
startach saneczkowych, zawodach OOM i MMM oraz próbach siłowych. Doświadczenie na 
torach sztucznie mrożonych, betonowych i drewnianych, poziom wytrenowania technicznego 
w saneczkarstwie.  

Oczywiście każdy z wymienionych zawodników jest na innym poziomie sportowym ze względu 
na rok urodzenia, aktualny rozwój psycho-fizyczny, możliwość systematycznego treningu. 
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Należy założyć odczuwalny progres umiejętności zawodników w przypadku systematycznego 
szkolenia wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego w kolejnych latach. 

 

Zarząd zatwierdził skład kadry narodowej juniorów młodszych na torach lodowych na sezon 
2021-2022 

 

 

Skład kadry narodowej juniorów młodszych na torach lodowych sztucznie mrożonych 

na sezon 2021/22 

 

L.P Imię Nazwisko Klub Uwagi 

1. Zuzanna Pieron MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

Złoty medal MPJMŁ OOM 
2021. 1. Miejsce w testach 

wśród kobiet 

2. Kamila 
  

Domowicz UKS Nowiny Wielkie Złoty medal MMM 2021, 2 
miejsce w testach wśród 

kobiet 

3. Oliwia Dawidowska KSS Beskidy Bielsko Biała Udział w konsultacji 
szkoleniowej w Siguldzie III 
2021,rekomendacja i 
pozytywna opinia trenerów 
kadry narodowej juniorów i 
seniorów 

 

4. Michał Gancarczyk MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

Złoty medal MPJMŁ/oom 
2021. 1 miejsce w testach 

wśród mężczyzn 

5. Karol Warzybok MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

Złoty medal MPJMŁ/oom 
2021. 2 miejsce w testach 

wśród mężczyzn 

6. Nikodem Szefliński MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

Złoty medal MPJMŁ/oom 
2021. 3 miejsce w testach 

wśród mężczyzn 

7. Konrad Żmurko MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

Złoty medal MPJMŁ/oom 
2021. 4 miejsce w testach 

wśród mężczyzn 

8. Witold Dutkowski MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

Złoty medal MPJMŁ/oom 
2021. 5 miejsce w testach 

wśród mężczyzn 

9. Cyprian Dybalski MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra 

7 miejsce w testach wśród 
mężczyzn/zawodnik tylni do 

dwójki 

10. Krzysztof Sikorski UKS Tajfun Nowy Sącz 4 miejsce MPJMŁ/oom 
2021. 6 miejsce w testach 

wśród mężczyzn 
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11. Mateusz Kiełbasa UKS Tajfun Nowy Sącz Złoty medal MMM 2021. 8 
miejsce w testach wśród 

mężczyzn  

12. Piotr Jaśkiewicz UKS Tajfun Nowy Sącz Medalista  MMM 2021. 9 
miejsce w testach wśród 

mężczyzn 

 

Rezerwa: 

1. Maria Czarniecka 

2. Mikołaj Preczewski 

3. Mateusz Skoczeń 

4. Bartosz Dybalski 

5. Julia Siwak 

6. Oliwia Baś 

7. Maksymialian Gutowski 

8. Mateusz Grzyb 

Trenerzy: 

Przemysław Pochłód – trener główny 

Tomasz Koćmierowski 

Maciej Kurowski 

Sylwester Poniatowski 

Monika Pawlak-Warzybok 

Marta Pochłód 

Robert Dobrowolski 

Jacek Zagozda 

Roman Miciak 

Kamil Malicki 

Mariusz Jop 

Daniel Domowicz 

 

Ad 12. 

Trener główny kadry narodowej seniorów Marek Skowroński przedłożył wnioski konsultacji 
kadry szkoleniowej w gronie własnym: 

- szczepienia zawodników – konieczność odbycia rozmów indywidualnych z zawodnikami 
kadry narodowej seniorów i juniorów w sprawie możliwych problemów przy braku 
zaszczepienia wszystkich członków kadr narodowych i kadry szkoleniowo-fizjoterapeutycznej 
(brak możliwości brania udziału w rywalizacji międzynarodowej, pokrywanie kosztów testów) 

Info: kadra seniorów została już zaszczepiona, a juniorzy mają uzgodniony termin szczepienia 
w COMS przed wyjazdem na czerwcowy obóz szkoleniowy w COS Cetniewo  
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- opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla zawodników kadr narodowych 
wspomagających rozwój osobisty i sportowy 

Info: Zarząd zobowiązał trenerów głównych kadr narodowych do przygotowania opracowań  

-   umożliwienia uczestniczenia perspektywicznych zawodników w wybranych zgrupowaniach 
kadry juniorów i juniorów młodszych na koszt klubów lub okręgów (tworzenie rezerwy 
kadrowej).  

Info: Zarząd przychylił się do zgłoszonej propozycji. Zalecił aby w miarę możliwości  zawodnicy 
dojeżdżali z opiekunem/trenerem klubowym , który pełniłby obowiązek opiekuna grupy przed 
i po treningach jak  i w nocy , tak aby nie dodawać kolejnych obowiązków już przeciążonym 
trenerom kadr narodowych. W grupie juniora młodszego zawodnicy są często w wieku poniżej 
16 roku życia. 

-  rozważyć możliwość nowelizacji regulaminów przyznawania licencji sędziowskich, klas 
sportowych, sprzętu sportowego 

Info: Zarząd po konsultacjach dokona nowelizacji regulaminów przyznawania licencji 
sędziowskich, klas sportowych, sprzętu sportowego 

-  podjęcie starań organizacji kursów trenerskich i sędziowskich 

Info: Kursy trenerskie przy współpracy z Instytutem Sportu będą mogły być organizowane po 
opracowaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sportach Saneczkowych (opisanie standardów 
kwalifikacji trenerów i instruktorów). Pozwoli to na wpisanie uzyskanych kwalifikacji trenersko-
instruktorskich w sportach saneczkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który 
potwierdzi posiadanie umiejętności trenersko-instruktorskich na polskim i zagranicznym rynku 
pracy. PZSSan jest na etapie podpisania umowy z Instytutem Badań Edukacyjnych na 
opracowanie opisów standardów kwalifikacji z udziałem wytypowanych trenerów z naszego 
saneczkowego środowiska. IBE posiada kompetencje przygotowania takich ram. Prace zostaną 
sfinansowane z środków UE 

-  wprowadzenie zasady w sytuacji wolnych miejsc na akcjach szkoleniowych KNJ- po 
konsultacji z trenerem głównym kadry narodowej juniorów młodszych -  wyboru  najbardziej 
utalentowanych zawodników KNJMł i ich włączenia do akcji szkoleniowych kadry narodowej 
juniorów na torach lodowych sztucznie mrożonych.  

Info: Zarząd przychylił się do tego wniosku zobowiązując trenera głównego kadry narodowej 
seniorów i juniorów do koordynowania działań 

-  przy braku toru lodowego sztucznie mrożonego w kraju i braku mroźnych zim należy 
rozważyć czasową rezygnację z organizacji  Mistrzostw Polski za granicą 

Info: Zarząd nie podzielił tej opinii 

-  stworzenie rezerwy kadrowej w  kadrze narodowej seniorów spośród najzdolniejszych 
juniorów. Na sezon 2021/22 sugeruje się uwzględnienie Jakuba i Mateusza Karaś oraz Anny 
Bryk i zgłoszenie ich jako potencjalnych kandydatów na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 
do BOCOG  

Info: decyzją Zarządu wprowadzono w/w juniorów do rezerwy kadrowej seniorów na sezon 
2021/22). 

-   zabezpieczenie środków finansowych na akcje szkoleniowe juniorów młodszych 

Info: Zarząd postanowił z otrzymanej w br. dotacji FRKF sfinansować pierwszy obóz 
szkoleniowy dla zatwierdzonej kadry narodowej juniorów młodszych w OPO COS w Cetniewie 
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w terminie 10 - 20.06.2021 r. Pozostałe propozycje akcji szkoleniowych w II półroczu br. 
zostaną rozpatrzone po wystąpieniu do MKDNiS z wnioskiem o pozyskanie dodatkowego 
dofinansowania szkolenia kadry narodowej juniorów młodszych (FRKF – jedna/ dwie akcje 
szkoleniowe na torze lodowym w Oberhof i z programu „Mały Wielki Polak-nadzieje 
olimpijskie” – na dwie/trzy  akcje krajowe i zakup sprzętu) .  

-  podjąć starania o rezerwację toru w Starym Smokowcu, (ew. Smerzowce lub przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych na częściowo odbudowanym torze w Krynicy-
Zdrój) na organizację tegorocznej OOM w sportach saneczkowych 

Info: Zarząd podzielił zgłoszoną opinię upoważniając członka Zarządu Zofię Pocztarek do 
koordynowania działań 

- podjąć decyzję, po tegorocznym spisie z natury, o przekazaniu zbędnego kadrowego sprzętu 
sportowego dla klubów saneczkowych 

Info: Zarząd zatwierdził wniosek.  Tegoroczny spis z natury zostanie dokonany komisyjnie, na 
czele której stanie członek Zarządu Zbigniew Czoch. Do komisji zostanie zaproszony także 
przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz główna księgowa związku Monika Wielgus i specjalista 
księgowo-administracyjna Grażyna Foryś. Komisja opracuje również projekt nowelizacji 
regulaminu sprzętowego i zasad związkowej polityki magazynowej 

-  zobowiązać trenera głównego kadry juniorów młodszych do przekazania wyników 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, będącego jednym z kryterium powołania do 
kadry narodowej juniorów młodszych dla trenerów klubowych 

Info: Zarząd zobowiązał trenera głównego kadry juniorów młodszych Przemysława Pochłóda 
do wysłania wyników MTSF do wszystkich zainteresowanych trenerów 

-  Termin organizacji OOM 2022 powinniśmy ze względu na pogodę oraz terminy zawodów 
międzynarodowych należy mieć ruchomy i móc wcześniej zorganizować zawody np. 1-
6.02.2022 r. (koniec lutego kiedy jest planowana OOM może znowu trafić na odwilż). 

Info: Zarząd podzielił zgłoszoną opinię, upoważniając członka Zarządu Zofię Pocztarek do 
koordynowania działań 

 

Ad 13. 

Zarząd postanowił z dotacji FRKF sfinansować pierwszy obóz szkoleniowy dla zatwierdzonej 
kadry narodowej juniorów młodszych w OPO COS w Cetniewie w terminie 10 - 20.06.2021 r. 
Pozostałe propozycje akcji szkoleniowych w II półroczu br. zostaną rozpatrzone po 
wystąpieniu do MKDNiS z wnioskiem o dodatkowe dofinansowanie szkolenia kadry narodowej 
juniorów młodszych. 

 

Ad 14. 

Zatwierdził datę Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan na dzień 4 
września 2021 r. w Warszawie (COS Torwar I)  

 

Ad 15. 

Zarząd zatwierdził termin MP seniorów na torach lodowych w Oberhof (Niemcy) w terminie 
16 – 17 października 2021  
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Ad 16. 

Zarząd zatwierdził termin MP seniorów i juniorów na torze naturalnym na nakładkach letnich  
w  Gołdapii  (woj. warmińsko-mazurskie) w dniach 2 – 3  października 2021 roku. 

 

Ad 17. 

Zarząd wyraził zgodę na propozycję objęcia honorowym patronatem VI Memoriału im. 
Mariusza Warzyboka w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Przyznał także dofinansowanie w kwocie 
5.000 PLN (słownie; pięć tysięcy złotych). Propozycję podniesienia rangi Memoriału, podczas 
którego można uzyskiwać klasy sportowe w saneczkarstwie skierowano do dalszych uzgodnień 
z MKDNiS. 

 

Ad 18. 

Zarząd w oparciu o uzyskane wyniki podczas tegorocznej OOM w Karpaczu przez zawodnika 
UKS 15 z Jeleniej Góry Karola Warzyboka (pierwsze miejsce w  drużynie) przyznał mu I klasę 
sportową w saneczkarstwie lodowym 

 

Ad 19. 

Zarząd zatwierdził aneks do Regulaminu Pracy Biura PZSSan w sprawie dofinansowania przez 
pracodawcę – zgodnie z Kodeksem Pracy i rozporządzeniem Rady Ministrów – określający 
wysokość dopłaty do zakupu szkieł korekcyjnych przy pracy przy komputerze w biurze PZSSan 
w kwocie do  520 PLN. 

 
Ad 20. 
 20.1 Wniosek p. Moniki Pawlak-Warzybok o uwzględnienie Memoriału im. M. 
Warzyboka na sankorolkach w kalendarzu imprez ogólnopolskich podczas których można 
uzyskać klasy sportowe. Wniosek został skierowany do dodatkowych konsultacji 
merytorycznych. 
Info: W kwestii możliwości włączenia imprez letnich (na sankorolkach) do Systemu Sportu 
Młodzieżowego i wywalczania w nim dodatkowych punktów w klasyfikacji SSM, należy wystąpić 
pismem do DSW z "prośbą o włączenie do SSM letnich zawodów na sankorolkach z uzasadnieniem 
dotyczącym ilości osób startujących i że jest to alternatywa (także szkoleniowa) przy coraz słabszych 
warunkach zimowych".  Procedura po tym jest taka, że DSW zwraca się do Zespołu Metodycznego o 
opinię w tej sprawie, następnie proponowane przez PZSSan imprezy (np. Puchar Warzyboka" ) dostaje 
statut imprezy / dyscypliny obserwowanej (teoretycznie w następnym roku po zgłoszeniu, które musi 
nastąpić do 31 października 2021, ale jeśli zgłosimy to w najbliższym miesiącu to istnieje szansa , że 
możemy dostać  status obserwowanej dyscypliny jeszcze teraz i tegoroczny puchar nie będzie jeszcze 
liczony ale następny w przyszłym roku już może być normalnie punktowany. 

 
 20.2 Wniosek członka Zarządu PZSSan Zbigniewa Czocha o dokonanie nowelizacji 
Regulaminu sprzętowego związku został skierowany do dalszych konsultacji i prac Zarządu. 
Maja one na celu nie tylko nowelizację obowiązującego Regulaminu, ale także dokonanie 
pełnej, komisyjnej inwentaryzacji posiadanego sprzętu sportowego. W pierwszej kolejności 
zbędny dla kadry seniorów i juniorów sprzęt ma być przekazany kadrze juniorów młodszych a 
w następnej kolejności klubom. Cały sprzęt powinien być przechowywany w Centralnym 
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Magazynie PZSSan w Krynicy-Zdrój, dostosowanym do przechowywania profesjonalnego 
sprzętu saneczkowego. Należy stworzyć system jego oznakowania i wydawania trenerom kadr 
narodowych.  
 

20.3  Na wniosek członków Zarządu Zofii Pocztarek i Henryka Pochłóda należy podjąć 
starania o organizację kursu sędziowskiego i trenerskiego po spełnieniu kryteriów formalno-
prawnych  

Info: wcześniejsza konieczność  stworzenie opisów standardów kwalifikacji trenersko-instruktorskich 
w saneczkarstwie spełniających kryteria Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sportu Saneczkowego. Jest 
to dokument z którym występuje związek do operatora SRK (np. Instytutu Sportu- PIB) i w którym 
określa zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jakie musi posiadać kandydat na 
poszczególne stopnie instruktorskie czy trenerskie). Więcej info w Ad.12 

 
 20.4 Sekretarz Generalny poinformował o ustaleniach z COMS w sprawie szczepień 
kadr narodowych. Zarząd przychylił się do sugestii zachęcenia trenerów kadr narodowych 
szkolenia centralnego i grupowego do przeprowadzenia rozmów wyjaśniających i 
motywacyjnych z zawodnikami, uzasadniając celowość poddania się szczepieniom. 
Najprawdopodobniej będzie to wymóg FIL przy startach nie tylko w krajach UE. 
 

 

 

Opracowali:       Za Zarząd PZSSan 

 

1. Janusz Tatera                          dr Zdzisław Ingielewicz 

2. Zbigniew Kumidor                           Prezes 

 


