Protokół nr Z-2/02/2020
(kadencja 2018-2022)
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
w dniu 27.02.2020 r. w Murzasichle
W dniu 27 lutego br. w Murzasichle obradował Zarząd PZSSan z udziałem Komisji Rewizyjnej
i trenerów obecnych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Starym Smokowcu. Obradom
przewodniczył p.o. prezesa PZSSan Jan Błoński.
Projekt porządku obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 27.02.2020 r.
3. Przyjęcie informacji o spotkaniach kierownictwa PZSSan w Krynicy-Zdrój, Nowym
Sączu i Marcinkowicach (ref. J. Błoński + SG)
4. Przyjęcie informacji o starcie saneczkarzy w Mistrzostwach Świata Seniorów na torze
lodowym w Soczi (Rosja), Mistrzostwach Świata Juniorów na torze lodowym w Oberhof
(Niemcy) i Mistrzostwach Europy na torze naturalnym w Moskwie (Rosja) (ref. A.
Śmierzchalski, L. Poręba + SG)
5. Przyjęcie informacji o stanie przygotowań do pierwszego posiedzenia Rady
Patronackiej PZSSan w dniu 23 marca br. w Warszawie (ref. przewodniczący Rady
Zdzisław Ingielewicz)
6. Przyjęcie informacji o stanie przygotowań do Mistrzostw Polski na torach lodowych
seniorów w Siguldzie, Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Starym Smokowcu i na torze
naturalnym w Szelment (ref. Z. Pocztarek, K. Orszulik, SG).
7. Przyjęcie informacji o założeniach programowo-organizacyjnych tegorocznego
Memoriału im. Mariusza Warzyboka w Jeleniej Górze-Sobieszowie (ref. M. PawlakWarzybok)
8. Przyjęcie
Uchwały
o
zwołaniu
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan na dzień 30 maja 2020
r., uzupełnionego o wybór prezesa PZSSan i członka Zarządu (ref. J. Błoński)
9. Forum dyskusyjne trenerów „Przyszłość szkolenia w PZSSan - sprzyjające rozwojowi
dyscypliny”
10. Sprawy różne
Zarząd:
Ad1.
Przyjął jednogłośnie porządek obrad
Ad2.
Przyjął jednogłośnie Protokół z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 25.01.2020 r.

Ad3.
Przyjął informację o spotkaniach kierownictwa PZSSan w Krynicy-Zdrój, Nowym Sączu
i Marcinkowicach)
a) O aktualnym stanie prac przygotowawczych nad realizacją marzeń dotyczących
wznowienia budowy toru bobslejowo-saneczko-skeletonowego sztucznie
mrożonego rozmawiano podczas spotkania w dniu 24 lutego br. w Krynicy Zdrój
przedstawicieli kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z
władzami miasta. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Piotr Ryba, zastępca
burmistrza Paweł Maślanka, dyrektor Wydział Inwestycji i Mienia Jacek Oleksa, a ze
strony PZSSan: p.o. prezesa Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera, członek
Zarządu PZSSan Zbigniew Czoch i Leszek Michalik – wielki przyjaciel saneczkarstwa.
Burmistrz Piotr Ryba poinformował, że prace formalno-prawne związane z projektem
wznowienia zatrzymanej w 2009 roku budowy toru bobslejowo-saneczkowoskeletonowego na Górze Parkowej w Krynicy -Zdrój prowadzone są zgodnie z
przyjętym harmonogramem. Podjęto prace w sprawie zmiany studium
zagospodarowania przestrzennego. Skompletowano zespół naukowców, który ma
wspomagać projektantów toru aby rozwiązania projektowe w żaden sposób nie
zaszkodziły zasobom wód mineralnych. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła
uchwałę w której poparła starania burmistrza o powrót do wznowienia budowy toru
sztucznie mrożonego na Górze Parkowej. Poinformował, że Zarząd miasta utrzymuje
kontakt operacyjny z biurem projektowym, które jest autorem projektu
architektonicznego toru wymagającego praktycznie tylko aktualizacji . Na zakończeniu
burmistrz poinformował o pierwszych pracach porządkowych w śladzie starego
saneczkowego toru naturalnego, z którego już wczesną wiosną będą mogli korzystać
m.in. rowerzyści górscy. Planuje się także budowę nowych miejsc parkingowych.
Zaawansowane są również prace koncepcyjne nad budową obwodnicy miasta, która
odciąży jego centrum i okolic planowanego toru od nadmiernego ruchu
samochodowego. Przedstawiciele PZSSan poinformowali o otrzymanym poparciu i
chęci udzielenia wszechstronnej pomocy przy realizacji budowy toru przez Światową
Federację Saneczkową (FIL). Przypomnieli o podjętej w 2019 roku uchwale Zarządu
PZSSan dot. zasad finansowania oraz komercyjnym wykorzystaniu istniejących w
Europie torów saneczkowych. W wielu przypadkach są one w Europie w znacznej
mierze samofinansujące się (czytaj niżej). Zarząd PZSSan zaproponował
wprowadzenie do projektu rozwiązań proekologicznych i maksymalnego
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym powstającego przy rozprężaniu
płynnego gazu sprowadzanego do Terminala gazowego w Świnoujściu chłodu i wolnej
energii elektrycznej.Ustanowiliśmy plan dalszych skoordynowanych, wspólnych
działań.
b) W dniu 26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podpisano
porozumienie między Zespołem Szkół im. Władysława Orkana w
Marcinkowicach, a Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych i Powiatem
Nowosądeckim jako organem prowadzącym dla szkoły dot. utworzenia w
Zespole Szkół (woj. małopolskie) od września br. nowej klasy o profilu
sportowym, ze specjalnością sportów saneczkowych.
Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta
Antoni Koszyk, dyrektor Zespołu Szkół w Marcinkowicach Wiesław Gródek oraz
przedstawiciele Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: prezes Jan Błoński,
sekretarz generalny Janusz Tatera i członek Zarządu Zbigniew Czoch. W ramach
porozumienia, Polski Związek Sportów Saneczkowych pomoże między innymi przy
opracowaniu specjalistycznego programu kształcenia, organizacji obozów
treningowych, a także wyposaży szkołę w dwa specjalistyczne trenażery
saneczkarskie przeznaczone do wzbogacenia bazy treningowej.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski oświadczył „….to świetna informacja dla
młodych ludzi, którzy chcą uprawiać sport. Przypomnę, że Zespół Szkół w
Marcinkowicach wzbogaci się o pełnowymiarową halę sportową wraz ze strzelnicą. Nie
jest wykluczone, że przy wsparciu PZSS udałoby się wybudować naturalnie lub
sztucznie mrozony tor saneczkowy. Jestem wielkim zwolennikiem uprawiania sportu i
rozwoju młodych ludzi właśnie przez takie zajęcia. Dają one nie tylko poczucie
przynależności do grupy, budują tężyznę fizyczną, uczą rywalizacji fair play, ale też
wpływają na kształtowanie charakter.
Dyrektor szkoły Wiesław Gródek i wicedyrektor Iwona Sikorska m.in. stwierdzili „….to
wielka szansa dla uczniów z całego Powiatu Nowosądeckiego – przekonują. – Nasza
szkoła słynie z klas mundurowych, teraz otworzymy klasę sportową. Mamy nadzieję,
że nie będzie problemu z naborem, tym bardziej, że zapewniamy profesjonalną kadrę
i sprzęt treningowy…..”
p.o. Prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Jan Błoński m.in.
powiedział”… to ważny moment dla rozwoju saneczkarstwa nie tylko w woj.
małopolskim. Znakomicie wpisuje się w strategię rozwoju Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych do 2022 roku. Podobnymi inicjatywami chcemy powrócić do korzeni
polskiego saneczkarstwa, które posiada w Polsce długie tradycje, a jego reprezentanci
odnieśli w nieodległej przecież przeszłości znaczące sukcesy sportowe. Tor naturalnie
mrożony w Krynicy Zdrój był wówczas także „perełką” światowego saneczkarstwa”.
Mamy nadzieję, że Marcinkowice wychowają wielu reprezentantów nie tylko regionu,
ale także naszego kraju. Przed nimi prosta droga w przyszłości na olimpijskie tory
saneczkowe. Chciałbym także w tym miejscu podziękować inicjatorom tego
zamierzenia panu Zbigniewowi Czochowi i Kamilowi Malickiemu. Bardzo dziękuje
dyrekcji szkoły za podjęcie wyzwania, a Panu Staroście Nowosądeckiemu Markowi
Kwiatkowskiemu za poparcie i deklarację pomocy…”
c) O rozwoju saneczkarstwa z wójtem gminy Chełmiec Bernardem Stawiarskim, któremu
towarzyszył dyrektor ZOEAS Radosław Potoczek rozmawiali podczas spotkania w dniu
25 lutego br. przedstawiciele kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych:
Janusz Tatera- sekretarz generalny i Zbigniew Czoch-członek Zarządu.
Głównym tematem spotkania, było zaproszenie gminy do współpracy w projektach,
które będą realizowane na jej terenie, a dotyczyć miałaby min. uruchomienia pod
patronatem Związku ogniska/sekcji sportowego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Marcinkowicach oraz młodzieży z terenu gminy, w zakresie sportów saneczkowych ale
i dyscyplin ogólnorozwojowych. Gmina Chełmiec granicząca z Nowym Sączem
posiada sprzyjające warunki m.in. do uprawiania sportów zimowych, w tym
saneczkarstwa. Stąd też przedstawiciele PZSSan poinformowali, że Polski Związek
Sportów Saneczkowych dostrzega szansę na rozwój saneczkarstwa na torach
naturalnych i sztucznie mrożonych w oparciu o powstającą bazę w Zespole Szkół im.
Władysława Orkana w Marcinkowicach (woj. małopolskie) i graniczącej Szkole
Podstawowej. Poinformowano, że PZSSan zadba o doposażenie powstającej klasy
sportowej o specjalności saneczkarskiej m.in. w specjalistyczne trenażery treningowe.
Istnieją szanse na posadowienie na terenie należącym do obu szkół saneczkarskiej
ścieżki startowej, a w przyszłości toru saneczkowego. Wójt gminy Chełmiec wyraził
zadowolenie z projektów rozwoju saneczkarstwa w gminie, gdzie rekreacja fizyczna i
sport są czynnie uprawiane przez mieszkańców. Ma nadzieję na powodzenie
powyższych przedsięwzięć i jeśli będzie taka potrzeba będzie je wspierał w ramach
swoich możliwości.
Ad4.
Przyjął informację o dokonanej przez trenerów kadr narodowych M. Skowrońskiego, A.
Śmierzchalskiegi i Małgorzatę Jędrzejko oceny startu saneczkarzy w Mistrzostwach Świata
Seniorów na torze lodowym w Soczi (Rosja), Mistrzostwach Świata Juniorów na torze
lodowym w Oberhof (Niemcy) i Mistrzostwach Europy na torze naturalnym w Moskwie (Rosja).

Szczegółowe oceny zostały wysłane do DSW Ministerstwa Sportu i Instytutu Sportu-PIB.
Ad5.
Przyjął informację o stanie przygotowań do inaguracyjnego posiedzenia Rady Patronackiej
PZSSan w dniu 24 marca br. w Warszawie (14 osób).
Ad6.
Przyjął do aprobującej wiadomości informację o stanie przygotowań do Mistrzostw Polski
seniorów w Siguldzie (13-15.03.2020 – Z. Pocztarek), Młodzieżowych Mistrzostw Polski w
Starym Smokowcu (21-22.03.2020 – Z. Pocztarek), Mistrzostw Polski juniorów i seniorów w
Starym Smokowcu (21-22.03.2020 - K. Orszulik). Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do
możliwości rozegrania zawodów na torach lodowych sztucznie mrożonych. Dodatnia
temperatura nie wpłynie znacząco na równomierne warunki startu dla wszystkich zawodników
zgłoszonych do Mistrzostw. Postanowiono w trakcie uroczystości zakończenia MP w Siguldzie
pożegnać kończących karierę reprezentacyjną: Ewę Kuls-Kusyk, Natalię Wojtuściszyn i
Macieja Kurowskiego. Biuro PZSSan jest przygotowane logistycznie do przeprowadzenia tych
zawodów.
Ad7.
Przyjął informację o założeniach programowo-organizacyjnych tegorocznego Memoriału im.
Mariusza Warzyboka w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Na wniosek p. M. Pawlak-Warzybok
Zarząd postanowił dofinansować organizację tegorocznej imprezy w kwocie 5.000 PLN oraz
w miarę posiadanych możliwości w materiały promocyjne.
Ad8.
Przyjął uchwałę o organizacji Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów PZSSan połączonego z wyborem Prezesa PZSSan w dniu 30 maja 2020 r. w
Warszawie (Torwar I, sala B). I termin – godz. 11:00, II termin – godz. 11:30.

Ad9.
Forum dyskusyjne trenerów „Przyszłość szkolenia w PZSSan - sprzyjające rozwojowi
dyscypliny”
Główne wnioski podejmowane w dyskusji (zapis roboczy):
➢ Należy opracować nowy system szkolenia zawodników, poczynając od juniorów
młodszych do seniorów, z zaangażowaniem większej liczby trenerów Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, instruktorów i trenerów klubowych;
➢ Każdorazowo zwalniane miejsce przez trenera kadry powinno uruchomić proces
wyboru następców w drodze otwartych konkursów ogłaszanych m.in. na stronie
internetowej związku;
➢ Kadra juniorów powinna zostać oddzielona od juniorów młodszych. Kadra YOG
powinna zostać utworzona po centralnie przeprowadzonym Międzynarodowym Teście
Sprawności Fizycznej, do udziału w którym zgłoszenia kandydatów powinny nadsyłać
OZSS i kluby saneczkowe. Test mógłby zostać przeprowadzony w terminie
maj/czerwiec 2020 r. na obiektach SMS w Karpaczu. Wyselekcjonowani kandydaci
powinni utworzyć oddzielną grupę szkoleniową do IV Zimowych Młodzieżowych
Igrzysk Olimpijskich w Korei Płd. w 2024 roku. Kadra szkoleniowa winna zostać
wybrana w drodze konkursu. Wybór trenerów powinien być poprzedzony
przedłożeniem na piśmie założonych celów, koncepcji szkoleniowej i czteroletnich
planów szkoleniowych;
➢ Grupa YOGi powinna być prowadzona przez wzorcowych trenerów. Wydaje się
zasadnym aby częściej wykorzystywać trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w
Karpaczu. Należałoby tak powiązać plany szkolenia szkoły z kadrą YOG, aby można
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zaplanować wspólne zgrupowania, gdzie jeden z trenerów SMS pełniłby rolę trenera
głównego, a drugi pomocniczego. Dodatkowo do pomocy (duża grupa zawodników)
mógłby jechać trener klubowy (wybierany po konsultacji między nimi) zawodników
zakwalifikowanych do zgrupowania (tu też przydałoby się kadra A i B). Plusy takich
zgrupowań to głównie profesjonalna opieka trenera głównego połączona z działaniami
bliskiego zawodnikom trenera klubowego - ten duet powinien zabezpieczyć pełnię
szkolenia ogólnorozwojowego i ukierunkowanego czy specjalistycznego, jak również
da efekty wychowawcze. Plusem będzie również dzielenie się własnym
doświadczeniem trenerów SMS z trenerami pomocniczymi, co podniesie jakość
trenerów klubowych i spełni rolę działań szkoleniowych związku;
Każda kadra powinna składać się z grupy A i B, aby była między nimi rywalizacja.
Najlepsi z kadry juniorów powinni na dogodnych torach startować w seniorskim
Pucharze Narodów. Kadry powinny się zazębiać, aby zapewnić zaplecze i dać
motywację do treningu - jednym i drugim;
Trenerzy poszczególnych grup wiekowych powinni przekazywać zawodników pod
szkoleniową opiekę trenerów wyższych grup;
Zmiana trenera w drodze konkursu powinna następować w momencie zwolnienia
miejsca lub uzyskaniem negatywnej oceny pracy szkoleniowej dotychczasowego
trenera;
Należy wprowadzić zasadę powoływania uzdolnionej młodzieży na zawody
międzynarodowe starszych grup wiekowych aby mogli zdobywać „startowe obycie”
wśród najlepszych zawodników i zdobywać doświadczenie w startach przy większych
prędkościach na torze lodowym sztucznie mrożonym;
Wskazane jest zorganizowanie kursu dla nowych kandydatów na instruktorów i
podwyższenie kategorii do poziomu trenera saneczkarstwa. Program kursu powinien
obejmować także zajęcia z obsługi sprzętu saneczkowego.

Opracowanie:
Zofia Pocztarek, Janusz Tatera

p.o. Prezesa PZSSan
Jan Błoński

