
 
Protokół nr Z-3/04/2019 

(kadencja 2018-2022) 
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

w dniu 13.04.2019 r. w Karpaczu 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 23.02.2019 r. 
 

3. Informacja o przebiegu i wynikach Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w 
Siguldzie i Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Krynicy Zdrój (ref. Z. Pocztarek) 
 

4. Informacja o przebiegu i wynikach Mistrzostw Polski Seniorów na torze naturalnym w 
Szelment (ref. K. Orszulik) 
 

5. Informacja o spotkaniach przedstawicieli kierownictwa PZSSan z Marszałkiem 
Województwa Podlaskiego i Prezydentem Suwałk na temat budowy w Szelment 
saneczkowego toru naturalnego (ref. J. Błoński, SG) 
 

6. Ocena sezonu startowego seniorów na torach lodowych 2018/19  
(ref. M. Skowroński) 

 
7. Ocena sezonu startowego juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych 2018/19 

(ref. A. Śmierzchalski) 
 

8. Ocena sezonu startowego juniorów i juniorów młodszych na torach naturalnych 
2018/19 (ref. M. Jędrzejko) 

 
9. Zatwierdzenie regulaminu powoływania zawodników PZSSan do kadr narodowych 

wraz ze szczegółowymi zasadami (ref. SG)  
 

10. Zatwierdzenie składu kadr narodowych na torach lodowych seniorów, juniorów i 
juniorów młodszych (ref. SG) 

 
11. Informacja o tradycji i przebiegu tegorocznej Gali Sportu w Szkole Mistrzostwa 

Sportowego w Karpaczu, stanie prac dot. budowy toru plastykowego oraz 
przygotowaniach do sezonu szkoleniowo-startowego 2019/2020 w SMS (ref. B. 
Kozłowska i T. Koćmierowski)  
 

12. Informacja o obchodach 30-lecia Polskiej Agencji Antydopingowej oraz współpracy w 
sprawach antydopingu, zakupu odżywek i suplementów diety dla członków kadry 
narodowej seniorów na torach lodowych z  Fit Master w Jeleniej Górze (ref. SG) 

 



13.  Przyjęcie Uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sprawozdawczego Delegatów PZSSan na dzień 08 czerwca 2019 r.       

              (ref. J. Błoński) 
 

14.  Sprawy różne 
 

a. Przyjęcie zasad  rozwiązywania doraźnych sprawy wychowawczych na 
przykładzie kadry juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych (ref. J. 
Błoński) 

b. Wniosek trenerów kadry juniorów i juniorów młodszych o zakup alkomatu i 
testów narkotykowych 

c. Wniosek MKS „Karkonosze-Sporty Zimowe” z Jeleniej Góry o dokooptował do 
kadry narodowej juniorów młodszych 2 zawodników 

 
 

 
Ad.1. 

 
Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 
 
Ad.2. 

  
Protokół z posiedzenia w dniu 23.02.2019 r. przyjęto jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad.3. 
 
Zarząd przyjął informację przedłożona przez p. Zofię Pocztarek o przebiegu i wynikach 
Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w Siguldzie i Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w Krynicy Zdrój  
 
Ad.4 
 
Zarząd przyjął informację przedłożona przez p. Krzysztofa Orszulika o przebiegu i wynikach 
Mistrzostw Polski Seniorów na torze naturalnym w Szelment  
 
Ad.5 
 
Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości Informacja złożoną przez p. Jana Błońskiego o 
spotkaniach przedstawicieli kierownictwa PZSSan z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i 
Prezydentem Suwałk na temat budowy w Szelment nowego, profesjonalnego saneczkowego 
toru naturalnego. Udzielił pełnego poparcia dla tej inicjatywy. 
 
Ad.6 
 
Zarząd na podstawie przedłożonej przez trenera głównego kadry seniorów na torach 
lodowych p. Marka Skowrońskiego informacji przyjął ocena sezonu startowego seniorów na 
torach lodowych 2018/19 wraz z wnioskami i propozycjami: 



• Należy kontynuować współpracę  z  Niemiecką Federacją.    

• Musimy zintensyfikować treningi latem na sankorolkach. W zgrupowaniach letnich na 

wieży startowej, lodowisku, sankorolkach i wybranych na torze lodowym powinni brać 

udział zawodnicy z kadry juniorów. 

• Zintensyfikować szkolenie w klubach i kadrach wojewódzkich. 

• Potrzebne jest odbywanie treningów startów i wioseł na tartanie i sali. 

• Kontynuować współpracę z  fizjoterapeutami. 

• Wskazana jest dalsza współpraca z psychologiem, 

• Rozwiązanie, które dałoby nam szansę nawiązania równorzędnej walki z krajami 

„silnymi” to zatrudnienie trenera/mechanika – obcokrajowca, który oprócz pomocy  

w szkoleniu na torze na bieżąco modyfikowałby sprzęt, oraz szkolił trenerów 

krajowych. 

• Należy nadal współpracować z Parkiem Sportowym „Złotnicza” i Fit master w Jeleniej 

Górze, gdzie w minionym sezonie zawodnicy trenowali pod okiem Pawła Zimonia wraz 

ze współpracującymi z nim osobami. 

• Należy nadal współpracować z „Fit master” w Jeleniej Górze w zakresie diet, odzywek 

i suplementów diety dla kadry narodowej seniorów i juniorów na torach lodowych.  

• Należy kontynuować współpracę z Instytutem Sportu oraz panem Zbigniewem 

Staniakiem. 

 
Ad.7 
 
Zarząd na podstawie przedłożonej przez trenera kadry juniorówi juniorów młodszych na 
torach lodowych p. Andrzeja Śmierzchalskiego informacji przyjął ocenę sezonu startowego 
juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych w sezonie 2018/19 wraz z wnioskami i 
propozycjami: 

• u wszystkich zawodników powtarza się problem z techniką startów. Jest to wynik 
słabego przygotowania kondycyjnego do sezonu. W Klubach brakuje trenerów na 
etatach z powodu braku środków finansowych. Dlatego w obecnym okresie 
przygotowawczym do sezonu należy zrezygnować ze zgrupowania po sezonie w  
Siguldzie na korzyść trzech zgrupowań w COSach, aby poprawić siłę i dynamikę u 
zawodników potrzebną do wykonania prawidłowego startu  

• resztę założeń należy realizować już bezpośrednio na obiektach za granicą   

• uściślić współpracę z trenerami SMS i klubowymi, aby udoskonalić letnie 
przygotowanie zawodników do sezonu zimowego 

• zorganizować szkolenia dla trenerów klubowych na temat serwisowania sanek 

 
 

Ad.8 
 
Zarząd na podstawie przedłożonej przez trenera kadry seniorów, juniorów i juniorów 
młodszych na torach naturalnych p. Małgorzaty Jedrzejko informacji przyjął ocenę sezonu 
startowego, seniorów, juniorów i juniorów młodszych na torach naturalnych w sezonie 
2018/19 wraz z wnioskami i propozycjami: 



• należy większy nacisk położyć na systematyczne uczestniczenie wszystkich 
zawodników w akcjach szkoleniowych i  badaniach diagnostycznych, co daję nam 
większą gwarancję właściwego przygotowania poszczególnych zawodników do sezonu 

• zwiększyć ilość treningów na obiektach na których odbywają się imprezy mistrzowskie 

• dążyć do modernizacji istniejących saneczkowych torów naturalnych głównie w 
Mikuszowicach Śląskich, Szczerku-Biłej, Krynicy, Gołdapii oraz budowę nowego toru w 
Szelment.  
 

Ad.9 
 
Zarząd zatwierdził Regulamin powoływania zawodników PZSSan do kadr narodowych na 
torach lodowych i naturalnych wraz ze szczegółowymi zasadami  
 
Ad.10 
 
Zarząd na wnioski trenerów kadr narodowych zatwierdził składy kadr narodowych na torach 
lodowych seniorów, juniorów i juniorów młodszych 
 
 

 

Skład Kadry Narodowej seniorów na torach lodowych w sezonie 2019/20 

 
 
Kobiety 

1. Ewa Kuls-Kusyk 
2. Weronika Kościelniak (rezerwa) 

 
Mężczyźni 

1. Wojciech Chmielewski 
2. Jakub Kowalewski 
3. Maciej Kurowski 
4. Mateusz Sochowicz 
5. Kacper Tarnawski (młodzieżowiec) 
6. Mateusz Żakowicz (rezerwa) 

  

Skład Kadry Trenerskiej: 

1. Marek Skowroński 

2. Trenerzy niemieccy 

3. Fizjoterapeuci: Paweł Zimoń, Patryk Przerywacz, Łukasz Jaworski, Marcin Uram i 

Krzysztof Makasewicz 

4. Psycholog: ośrodek w Jeleniej Górze 

5. Dietetyk: ośrodek Fit master w Jeleniej Górze 

 

 

 

 



 

 

 

Skład Kadry Narodowej juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych w 

sezonie 2019/20 

Juniorzy 

Kobiety 

1. Klaudia Domaradzka 

2. Natalia Jamróz 

3. Natalia Wojnarowska 

4. Weronika Bryk 

 

Mężczyźni 

1. Jakub Karaś 

2. Mateusz Karaś 

3. Dominik Houhoud  
4. Arkadiusz Dybalski 

 

Skład Kadry Trenerskiej: 

1. Andrzej Śmierzchalski 

2. Lesław Poręba 

3. Tomasz Koćmierowski 

4. Przemysław Pochłód 

5. Dariusz Ziarno 

6. Krzysztof Lipiński 

 

 

Juniorzy młodsi 

 

Kobiety 

1. Patrycja Karaś 

2. Anna Bryk 

3. Nikola Domowicz 

4. Dominika Piwkowska 

5. Ewa Białogłowy 

6. Weronika Karnaś 

 

 



Mężczyźni 

1. Marcin Kiełbasa 

2. Stanisław Bielawski 

3. Kacper Imiołek 

4. Łukasz Maćkała 

5. Marek Samek 

6. Kamil Dziedzina 

7. Patryk Niebieski-Pomasiewicz 

8. Marcin Greifenberg  
  

 

Skład Kadry Trenerskiej: 

7. Andrzej Śmierzchalski 

8. Lesław Poręba 

9. Tomasz Koćmierowski 

10. Przemysław Pochłód 

11. Dariusz Ziarno 

12. Krzysztof Lipiński 

 

 

Skład Kadry Narodowej na torach naturalnych w sezonie 2019/20 

 

Kobiety 

1.Płowy Julia- juniorka 
2.Promny Klaudia-juniorka 
3.Dawidowska Oliwia-młodziczka 
5.Kwiecińska Zuzanna -młodziczka 
6.Krawczyk Emilia- junior młodszy 
7.Rinchowska Nina –junior młodszy 
8.Suława Anna-junior młodszy 
 
Mężczyźni 
1.Stano Konrad- junior młodszy 
2.Adamski Kacper-junior młodszy 
3.Malorny Oskar-junior młodszy 
4.Macioch Kamil-junior młodszy 
5. Szymon Majdak-junior 
6. Zuber Mateusz- junior 
7. Adam Jędrzejko-senior 
8. Zasuwa Rafał-senior 
 



 

Skład Kadry Trenerskiej: 

1.Jędrzejko Małgorzata 

2.Ogrodzka Mirosława 

3.Jędrzejko Adam 

 

Ad.11 

 

Zarząd jako cenną uznał tradycję i przebieg tegorocznej Gali Sportu w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Karpaczu. Dobrze służy promocji saneczkarstwa nie tylko w woj. Dolnośląskim 
 
Ad.12 
 
Zarząd przyjął do wiadomości informację Sekretarza generalnego o obchodach 30-lecia 
Polskiej Agencji Antydopingowej oraz współpracy w sprawach antydopingu, zakupu odżywek 
i suplementów diety dla członków kadry narodowej seniorów na torach lodowych z  Fit Master 
w Jeleniej Górze  
 
Ad.13 
 
Zarząd podjął Uchwałę  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczego 
Delegatów PZSSan na dzień 08 czerwca 2019 r.  Wszystkie materiały winny zostać przyjęte na 
posiedzeniu Zarządu PZSSan w dniu 18 maja br i wysłane do delegatów -zgodnie z zapisem 
znowelizowanego Statutu PZSSan - drogą elektroniczną      
 
Ad.14 
 
Sprawy różne 

 
1. Zarząd uznał, że zgłoszone przez członków kadry narodowej juniorów zarzuty wobec 

trenera kadry narodowej juniorów p. Andrzeja Śmierzchalskiego są niepotwierdzone i 
nieprawdziwe. Należy uznać je za bez dowodowe pomówienia, oparte o poszlaki 
inspirowane przez osoby dorosłe. Udzielono trenerowi pełnego poparcia. 
 

2. Zarząd na wniosek wiceprezesa Jana Błońskiego w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny 
PZSSan i Zasady obowiązujące członka Kadry Narodowej w saneczkarstwie na torach 
lodowych i naturalnych udzielił nagany członkowi KN Juniorów Mateuszowi 
Karasiowi za nieakceptowalne i niegodne reprezentanta kraju zachowanie w 
Aparthotelu w Oberhofie (Niemcy).  

 
3. Zarząd wobec groźby zerwania przez Niemiecką Federację Saneczkową współpracy w 

ramach programu partnerskiego „Patenschaft” zaakceptował propozycję 
wystosowania przez SG do Niemieckiej Federacji Saneczkowej, niemieckich trenerów 
kadr narodowych seniorów i juniorów oraz dyrekcji Aparthotelu w Oberfof przeprosin 
za niegodne zachowanie członków polskiej kadry juniorów  na torach lodowych. 

 



4. Zarząd na wniosek trenerów kadry juniorów i juniorów młodszych zaakceptował  zakup 
alkomatu i testów narkotykowych. 
 

5. Zarząd na wniosek MKS „Karkonosze-Sporty Zimowe” z Jeleniej Góry dokooptował do 
kadry narodowej juniorów młodszych: 
 

• Patryka Niebieskiego-Pomasiewicza – rocznik 2004  

• Marcina Greifenberga  -  rocznik 2005 
 

6. Pan Sylwester Poniatowski, członek Komisji Rewizyjnej poruszył problem Jego zdaniem 
nieprecyzyjnej formy powoływania trenerów na stanowiska trenerów kadr 
narodowych. Według niego powinien być zorganizowany konkurs ofert na to 
stanowisko. Zarząd PZSSan po przeanalizowaniu dokumentacji zawierającej informację 
na temat kwalifikacji, planu pracy kandydata, jego wizji sztabu 
trenerskiego,  doświadczenia oraz wszystkich szczegółów dotyczących form i zasad 
prowadzenia kadry, po ew. rozmowie kwalifikacyjnej, głosowałby i zatwierdzał 
kandydaturę. Ta forma wyboru trenera z jednej strony daje wizję przyszłej działalności 
trenera a z drugiej klarowne zasady wyboru. Należy opracować regulamin 
powoływania trenerów kadr narodowych, którego na tę chwilę nie ma. 
 
Zarząd uznał wniosek za zasadny, ale tylko w sytuacji nowych powołań trenerskich w 
czteroletnim cyklu olimpijskim, czyli po ZIO w Pekinie w 2022 roku lub w sytuacji gdy 
zwolni się aktualnie zajmowane stanowisko trenera kadry narodowej seniorów, 
juniorów i juniorów młodszych. Projekt regulaminu powoływania trenera kadry 
narodowej winna opracować nowa Rada Trenerów PZSSan, za którą w ramach 
przydzielonych zadań odpowiada członek Zarządu p. Henryk Pochłód. 

 

 

Opracował:         Zatwierdził: 

 

Janusz Tatera                  Michał Jasnosz 

Sekretarz Generalny           Prezes 


