
 
Protokół nr Z-1/01/2019 
(kadencja 2018-2022) 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
w dniu 12.01.2019 r. w Warszawie 

 
 

Porządek obrad 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 06.10.2018 r. 
3. Informacja o odpowiedzi MSiT na raport NIK o dyscyplinach zimowych (ref. SG) 
4. Informacja o przebiegu spotkań dot. powrotu do projektu budowy w Polsce Toru 

Lodowego sztucznie mrożonego (ref. M. Jasnosz i J. Błoński) 
5. Informacja o realizacji ugody z Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu (ref. J. 

Błoński) 
6. Informacja o znowelizowanym tekście Strategii Rozwoju Sportów 

Saneczkowych na lata 2018-2020 (ref. SG) 
7. Informacja dot. Raportu Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego 

w sprawie rezultatów badań nt. optymalizacji miski saneczkowej (ref. SG) 
8. Przyjęcie informacji o przebiegu sezonu szkoleniowo-startowego 2018/2019 na 

torach lodowych i naturalnych.  (ref. SG) 
9. Zatwierdzenie protokołu Komisji ws. wyboru dostawcy sprzętu 

fizjoterapeutycznego do odnowy biologicznej dla kadry narodowej seniorów (ref. 
J. Błoński) 

10. Informacja wstępna o realizacji budżet PZSSan w 2018 r. i pozyskanych 
środkach na 2019 r. (ref. Główna Księgowa M. Wielgus) 

11. Informacja o zakupach sprzętu sportowego z dodatkowych środków MSiT (ref. 
S.G.)  

12. Zatwierdzenie projektu podziału środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej przyznanych na rok 2019 przez MSiT  (ref. SG) 

13. Zatwierdzenie projektu podziału środków na Sport Dzieci i Młodzieży w sportach 
zimowych na 2019 r. (ref. Zb. Kumidor) 

14. Zatwierdzenie Regulaminu Mistrzostw Polski Seniorów na Torze Lodowym w 
Siguldzie (Łotwa) w dniach 15 – 17.03.2019 r. (ref. Z. Pocztarek) 

15. Zatwierdzenie Regulaminu Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów na Torze 
Naturalnym w Gołdapi (Szelment) w dniach 01 – 03.03.2019 r.  

      (ref. K. Orszulik) 
16.  Zatwierdzenie Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze w 

Krynicy-Zdrój (ref. Z. Pocztarek) 
17.  Sprawy różne 

17.1 Informacja w sprawie zawodnika UKS Smyk Bielsko-Biała na torach 
naturalnych Patryka Budnego ( (ref. S.G.)  
17.2  Zatwierdzono wniosek MKS „Karkonosze” – Sporty Zimowe o 
przeniesienie zawodników (Marcin Greifenberg, Gracjan Zabłocki i Dawid 
Mysłek) do wyższej kategorii wiekowej juniora młodszego (ref. SG) 



17.3 Informacja dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (SMS) w Karpaczu 
Bogusławy Kozłowskiej dot. spraw wychowawczych w kadrze narodowej 
juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych 
17.4 Zatwierdzenie propozycji organizacji posiedzenia Zarządu PZSSan 
podczas zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krynicy Zdrój w dniu 
23.02.2019 r. (ref. S.G) 
 
 
 

Ad.1. 
Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jednogłośnie zatwierdził porządek 
obrad. 
 
Ad.2. 
Protokół z posiedzenia w dniu 12.01.2019 r. przyjęto jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad.3. 
Sekretarz Generalny przedłożył do wiadomości informację o treści odpowiedzi MSiT 
na raport NIK o wynikach kontroli wspierania wyczynowego uprawiania sportów 
zimowych. Zarząd jednogłośnie zatwierdził przygotowaną przez SG Janusza Taterę i 
trenera głównego kadry Marka Skowrońskiego informację o  funkcjonujących aktualnie 
torach lodowych sztucznie mrożonych na świecie i zasadach ich finansowych. 
Wyrażono zgodę na opublikowanie przyjętej informacji na stronie internetowej Związku 
i wykorzystania tego stanowiska podczas spodziewanych obrad Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.  
 
Ad4. 
Zarząd przyjął do aprobującej wiadomości informację złożoną przez prezesa Michała 
Jasnosza i wiceprezesa Jana Błońskiego o przebiegu spotkań dot. powrotu do 
koncepcji projektu budowy w Polsce Toru Lodowego Sztucznie Mrożonego. Zarząd 
poparł sugestię dot. promowania koncepcji powrotu do budowy toru w Krynicy Zdrój. 
 
Ad.5. 
Wiceprezes Jan Błoński poinformował o realizacji ugody z Polskim Związkiem Bobslei 
i Skeletonu. W wyniku porozumienia PZSSan otrzymana do swojej dyspozycji 
przekazane w formie barteru: bieliznę termiczną, walizki pokładowe z nadrukiem 
PZSSan i torby sportowe z logiem PZSSan. Zarząd zaakceptował koncepcję rozdziału 
sprzętu dla kadry juniorów, juniorów młodszych na torach lodowych i kadry na torach 
naturalnych. Walizki pokładowe zostaną przeznaczone na nagrody i cele promocyjne. 
Otrzymają je także trenerzy kadr narodowych. 
 
Ad.6. 
Sekretarz Generalny poinformował o znowelizowanym tekście-zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Kodeksie Dobrego Zarządzania w PZS - Strategii Rozwoju Sportów 
Saneczkowych na lata 2018- 2022. Został on przesłany do Gabinetu Politycznego 
MSiT. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad.7. 
Sekretarz Generalny przekazał informację dot. opracowanego przez Instytut Sportu-
Państwowy Instytut Badawczy i Politechnikę Warszawską Raport w sprawie rezultatów 



badań nt. optymalizacji kształtu miski saneczkowej. Postanowiono opublikować tekst 
raportu na stronie internetowej PZSSan. i przesłać do wiadomosci trenerom i 
instruktorom saneczkarstwa. 
 
Ad.8. 
Sekretarz Generalny poinformował w oparciu o materiały trenerów kadr narodowych o 
przebiegu sezonu szkoleniowo-startowego 2018/2019 na torach lodowych i 
naturalnych. Zarząd zalecił rozważenie możliwości we współpracy z Instytutem Sportu 
i Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach organizacji trzydniowej konferencji 
szkoleniowej połączonej z praktycznymi zajęciami warsztatowymi. 
 
Ad.9. 
Wiceprezes Jan Błoński przedstawił Protokół Komisji ds. wyboru mobilnego sprzętu 
fizjoterapeutycznego do odnowy biologicznej dla kadr narodowych seniorów i juniorów 
na torach lodowych, który został zakupiony z dodatkowych środków na sprzęt 
sportowy ze środków publicznych, przekazanych za pośrednictwem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  
Kadra seniorów i juniorów na torach lodowych otrzymała na początku grudnia 2018 r. 
najnowszej generacji sprzęt fizjoterapeutyczny do odnowy biologicznej mobilny Urto 
Six  fala uderzeniowa 6 Bar., GameReady  PRO 2.1 kompresja & chłodzenie, 
Theragun terapia wibracyjna przenośna,   Recovery Pump system Lite,  R mankiet 
biodro / udo ,  Weron - System TRX,  Reebok - Duży Dysk Powietrzny Stabilizujące, 
Weron - Trener Równowagi BOSU.    W okresie przygotowania letniego w/w sprzęt 
będzie wykorzystany przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.  
 
Zarząd wyraził uznanie Sekretarzowi Generalnemu i pracownikom biura za podjęte 
skuteczne działania związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na 
zakup w/w sprzętu, który znacznie przyśpieszy doraźne leczenie urazów i odnowę 
biologiczną podczas akcji szkoleniowych i zawodów na torach lodowych. Na wniosek 
SG informacja o w/w sprzęcie zostanie upubliczniona na stronie internetowej Związku. 
 
Ad.10. 
Główna Księgowa Monika Wielgus przedłożyła informację o realizacji budżetu PZSSan 
w 2018 roku i pozyskanych środkach na 2019 r. Zarząd przyjął ją do akceptującej 
wiadomości. 
 
Ad.11. 
Sekretarz Generalny poinformował o dokonanych zakupach sprzętu sportowego z 
dodatkowych środków MSiT dla  kadr narodowych seniorów i juniorów na torach 
lodowych. 
Zarząd zatwierdził przedłożoną koncepcję zakupu dodatkowego sprzętu sportowego. 
 
Ad.12. 
Na wniosek Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego Zarząd zatwierdził projekt 
podziału przyznanych przez MSiT środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na 2019 rok. 
 
Ad.13. 
Na wniosek Sekretarza Generalnego Zarząd zatwierdził projekt podziału środków na 
Sport Dzieci i Młodzieży w sportach zimowych na 2019 r. przyznanych przez MSiT. 



 
Ad.14. 
Na wniosek skarbnika Zofii Pocztarek Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski 
Seniorów na Torze Lodowym w Siguldzie (Łotwa) w dniach 15 – 17.03.2019 r. 
 
Ad.15 
Na wniosek Krzysztofa Orszulika Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski 
Seniorów i Juniorów na Torze Naturalnym w Gołdapi (Szelment) w dniach 01 – 
03.03.2019 r.  
 
Ad.16 
Na wniosek skarbnika Zofii Pocztarek Zarząd zatwierdził Regulamin Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Krynicy-Zdrój, w dniach 01 – 03.03.2019 r. 
 
Ad.17. Sprawy różne 
 
Ad.17.1 
Sekretarz Generalny przedłożył przygotowaną przez Radę Trenerów na torach 
naturalnych informację w sprawie zawodnika UKS Smyk Bielsko-Biała Patryka 
Budnego. Rada zaproponowała do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy zawieszenia 
Patryka Budnego w charakterze członka kadry narodowej. Zarząd przychylił się do 
tego wniosku. 
 
Ad.17.2  
Zarząd PZSSan na wniosek Prezesa MKS „Karkonosze”-Sporty Zimowe z Jeleniej 
Góry o podjął decyzję o przeniesieniu zawodników klubu: Marcina Grefenberga ur. 
2005 r.,nr lic. 1237/2-17, Gracjana Zabłockiego ur. W 2005 r., nr lic. 1236/2017 i 
Dawida Mysłka ur. W 2005 r., nr lic. 1238/2017 do grupy wiekowej juniora 
młodszego. 
 
Ad.17.3 
Zarząd wysłuchał informacji dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (SMS) w 
Karpaczu Bogusławy Kozłowskiej dot. spraw wychowawczych w kadrze narodowej 
juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych. Zarząd zobowiązał Sekretarza 
Generalnego do przeprowadzenia rozmów wyjaśniających z trenerami kadry 
narodowej juniorów i juniorów młodszych. 
 
Ad.17.4 
Zarząd zatwierdził propozycję organizacji następnego posiedzenia Zarządu PZSSan 
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krynicy Zdrój, w dniu 23.02.2019 r. 
(sobota) 
 
 
 
Opracowali:                                                                              Zatwierdził 
Zofia Pocztarska       Michał Jasnosz 
Janusz Tatera             Prezes 


