Protokół nr Z-3/09/2020
(kadencja 2018-2022)
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
w dniu 03.09.2020 r. w Karpaczu

W dniu 03 września br. w siedzibie Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w Warszawie
obradował Zarząd PZSSan z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i
przewodniczącego Rady Patronackiej. Obradom przewodniczył p.o. prezesa PZSSan Jan
Błoński.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 25.02.2020 r. oraz posiedzeń Zarządu PZSSan
na drodze elektronicznej w dn. 04.04, 16.04, 27.05, 18.06, 26.8.2020 r.
3. Przyjęcie informacji o spotkaniach p.o. prezesa i sekretarza generalnego PZSSan w KrynicyZdrój, Tyliczu, Międzybrodziu Bialskim, Karpaczu, Smerzovce i Jeleniej Górze-Sobieszowie (ref.
J. Błoński)
4. Przyjęcie informacji o pracach Rady Patronackiej PZSSan (ref. Z. Ingielewicz)
5. Przyjęcie informacji o stanie przygotowań do Seminarium szkoleniowego trenerów i
instruktorów PZSSan w Karpaczu (ref. SG)
6. Przyjęcie informacji o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie budowy kompozytowych torów
Saneczkowych w Karpaczu i Jeleniej Górze-Sobieszowie (ref. Z. Czoch i SG)
7. Przyjęcie informacji o stanie przygotowań do Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia
Delegatów PZSSan w dniu 12 września br. (ref. SG)
8. Przyjęcie informacji o zgłoszeniach kandydatów na stanowisko prezesa PZSSan (ref. J. Błoński)
9. Zatwierdzenie propozycji organizacji zaległych Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze
lodowym i Mistrzostw Polski na torze naturalnym w Starym Smokovcu (Słowacja) na przełomie
października i listopada br. Termin uzależniony od daty wylodzenia toru (ref. Z. Pocztarek i K.
Orszulik)
10. Zatwierdzenie koncepcji zapewnienia środków transportu osobowo-towarowego dla kadr
narodowych na sezon startowy 2020/21 (ref. J. Błoński, Zb. Czoch)
11. Zatwierdzenie założeń konkursu na wybór kadry szkoleniowej dla grupy juniorów młodszych
(ref. SG)
12. Zatwierdzenie Regulaminu zmian barw klubowych zawodników PZSSan (ref. SG)
13. 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)
Ad4.
Przyjął informację przewodniczącego Rady Patronackiej PZSSan o przesuwanym kilkakrotnie
ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 o pierwszym posiedzeniu Rady:
W dniu 25 sierpnia br. w siedzibie Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w Warszawie
odbyło się - kilkakrotnie przesuwane terminowo ze względu na pandemię koronawirusa inauguracyjne posiedzenie Rady Patronackiej PZSSan, która została utworzona decyzją
Zarządu PZSSan z dnia 26 października 2019 r, w oparciu o par. 27 ustęp 3 zatwierdzonego
przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 9 sierpnia 2018 roku Statutu PZSSan.
Zarząd PZSSan na tym posiedzeniu powołał pomysłodawcę projektu pana dr Zdzisława
Ingielewicza, działacza polskiego ruchu olimpijskiego, na Przewodniczącego Rady Patronackiej
i upoważnił do jej organizacji.
W skład Rady weszli: p.p. prezes zarządu Fundacji „Polskie Maki” Mirosław Banach, właściciel
BUKSA TRAVEL Janusz Buksa, prezes zarządu ICENTIS Capital Igor Chalupec, prezes zarządu
SORGA dr Waldemar Dobrzyński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKOL Zenon Hajduga,
burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, partner w Kancelarii Prawnej BBK mec. Michał Kuliński,
główny projektant PERBO Group arch. Piotr Łabowicz, burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba,
prezes zarządu firmy EBA kompozyty polimerowe Edward Szkarlat, poseł na Sejm RP Patryk
Wicher i doradca POT dr Adam Zaborowski.
Otwierając posiedzenie Rady p.o. prezesa PZSSan Jan Błoński przypomniał najważniejsze daty
z historii polskiego saneczkarstwa i największe sukcesy reprezentantów Polski, odniesione na
Mistrzostwach Świata, Europy i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Polska jeszcze w latach 50
i 60 XX wieku była organizatorem Mistrzostw Świata i Europy w saneczkarstwie na torach w
Krynicy-Zdrój, Karpaczu i Szczyrku-Biłej. Wprowadzenie torów lodowych sztucznie mrożonych
dokonały rewolucji w sportach saneczkowych, a brak śnieżnych i mroźnych zim
zahamowało rozwój saneczkarstwa w naszym kraju. Niestety do dnia dzisiejszego jesteśmy
zmuszeni „niepatriotycznie” do wydawania pieniędzy polskiego podatnika na szkolenia i
organizację Mistrzostw Polski za granicą.
Na wniosek przewodniczącego dr Zdzisława Ingielewicza uznano, że Rada Patronacka jest
ciałem otwartym także na nowe propozycje i nowych członków, którzy chcieliby pomóc w
realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Poinformował, że
głównymi celami i zadaniami Rady są: doradzanie i wyrażanie opinii dla Zarządu PZSSan w
sprawach dotyczących dalszego rozwoju saneczkarstwa w Polsce, wspieranie budowy toru
lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój i budowy torów z tworzywa sztucznego w
Karpaczu, Jeleniej Górze Sobieszowie, Mikuszowicach Śląskich, Marcinkowicach k/Nowego

Sącza, Muszynie-Złockie oraz na Warmii i Mazurach w Kurzętniku i Gołdapi i na Podlasiu w
Szelment, pomoc w uruchomieniu produkcji w Polsce sprzętu saneczkowego, pozyskiwanie
sponsorów i partnerów PZSSan.
W trakcie posiedzenia burmistrz Krynicy-Zdrój p. Piotr Ryba, któremu towarzyszyli p. zastępca
burmistrza Paweł Maślanka i dyr. Wydz. Inwestycji i Mienia UM Jacek Oleksa, poinformował
o działaniach mających na celu pobudzenie zainteresowania saneczkarstwem w Krynicy-Zdrój,
wznowienie działalności klubu saneczkowego UMKS „Parkowa” i powrót do starań budowy
bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego toru lodowego sztucznie mrożonego, ostatniej
inwestycji trzech olimpijskich zimowych dyscyplin sportu, które nie posiadają w kraju
własnego obiektu służącego do treningu i organizacji najbardziej prestiżowych zawodów
międzynarodowych. Rozważane są alternatywne do Góry Parkowej propozycje lokalizacji toru.
Nowe technologie pozwalają na budowę takich obiektów także na południowych, bardziej
nasłonecznionych zboczach. Planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym
fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i rozprężania gazu ziemnego,
dostarczanego statkami do Portu w Świnoujściu (przy jego rozprężaniu uzyskuje się prawie bez
kosztowo duże ilości zimna i energii elektrycznej, wystarczającej do wylodzenia toru i
lodowiska) co znacznie obniży koszty eksploatacyjne. Poseł na Sejm RP Patryk Wicher
zapewnił o swoim wsparciu władz samorządowych miasta w staraniach związanych z
podejmowanymi pracami badawczymi na terenach planowanej inwestycji, która ma przywróci
Krynicę-Zdrój do grona „światowych salonów sportów zimowych” oraz przyśpieszeniu prac
formalno-prawnych.
Projektant PERBO Group z Krakowa Marcin Kulpa zaprezentował projekt pierwszej inwestycji
dla bobslei i saneczkarstwa w Krynicy-Zdrój – bobslejowo-saneczkowej ścieżki startowej.
Ad5.
Przyjęto informację sekretarza generalnego Janusza Tatery o przygotowaniach do seminarium
szkoleniowego trenerów i instruktorów saneczkarstwa w Karpaczu (uzupełnienie po
zakończeniu seminarium).
Myśl o zorganizowaniu przez Polski Związek Sportów Saneczkowych Seminarium dla trenerów
i instruktorów w saneczkarstwie zrodziła się wiele miesięcy temu podczas wspólnego
spotkania członków Zarządu PZSSan. z trenerami i instrukturami -opiekunami ekip
uczestniczących w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Murzasichle.
W wyniku inspiracji Zarządu PZSSan, trener Marek Skowroński podjął starania, by do Polski
przyjechali wybitni eksperci – wykładowcy z Niemieckiej Federacji Sportów Saneczkowych
Jan Eichhorn- szef trenerów z Oberhof i Robert Eschrich - mechanik Niemieckiej Federacji
Sportów Saneczkowych. Wsparcia finansowego udzielił Polski Komitet Olimpijski w ramach
światowego programu Solidarności Olimpijskiej i Światowa Federacja Saneczkowa FIL.
Zaproszenie – za zgodą Dyrektor Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego dr
Urszuli Włodarczyk - przyjęli prelegenci z Instytutu Sportu- Państwowego Instytutu
Badawczego dr Tomasz Grzywacz przedstawiciel Zespołu Metodycznego i opiekun PZSSan w
IS-PIB i Piotr Marek – koordynator Akademii Trenerskiej. Ponad czterdziestu uczestników
seminarium przyjechało do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Karpacza. Trzydniowe
seminarium szkoleniowe w dniach 3-5 września br. przyniosło nie tylko możliwość pogłębienia
wiedzy merytorycznej, ale też dało impuls do wymiany poglądów i integracji trenerów
saneczkarstwa poza oficjalnymi wykładami i warsztatami. Prelegenci z Niemiec przeprowadzili
wykłady m.in. nt. saneczkarstwa dzieci w Niemczech, naboru i szkolenia młodzieży, metodyki
nauczania techniki i jazdy na torze lodowym, zasad budowy i dopasowania sanek dla

zawodnika oraz obróbek nakładek metalowych. Odbyły się także wielogodzinne praktyczne
zajęcia warsztatowe ukierunkowane na przygotowanie sanek do zawodów na najwyższym
światowym poziomie.
Seminarium wzbudziło zainteresowanie naszych kadrowiczów Wojciecha Chmielewskiego,
Jakuba Kowalewskiego, Kacpra Tarnawskiego i Natalii Jamróz którzy też uczestniczyli w części
zajęć – być może w przyszłości także kandydaci na szkoleniowców.
Na zakończenie seminarium z prezentacją wystąpił p. Grzegorz Borkowski z Polskiej Agencji
Antydopingowej „POLADA”. Przekazał wiele interesujących informacji na temat zapobiegania
dopingu w sporcie. Na zakończenie seminarium wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty
uczestnictwa. Goście z Niemiec nie szczędzili pozytywnych słów o walorach seminarium i o
potencjale jaki ma Karpacz w kontekście rozwoju saneczkarstwa. Deklarowali dalszą
współpracę szkoleniową, także podczas akcji szkoleniowych naszych reprezentantów w
Niemczech.
Ad6.
Przyjęto informację o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie budowy kompozytowych
torów saneczkowych w Karpaczu i Jeleniej Górze-Sobieszowie.
Ad7.
Przyjęto informację sekretarza generalnego o stanie przygotowań do Zwyczajnego
Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan planowanego na dzień 12 września br.
Ad8.
Przyjęto do wiadomości informację p.o. prezesa PZSSan Jana Błońskiego, że w terminie
określonym w Statucie PZSSan wpłynęły zgłoszenia na jednego kandydata na prezesa PZSSan
– dr Zdzisława Ingielewicza, przewodniczącego Rady Patronackiej PZSSan, działacza Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, byłego prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Ad9.
Na wniosek p. Zofii Pocztarek i Krzysztofa Orszulika zatwierdzono propozycje przeprowadzenia
Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torach lodowych i Mistrzostw Polski na torach
naturalnych w dniach 14 – 15 listopada 2020 r. na lodowej ścieżce startowej w Starym
Smokowcu (Słowacja).
Ad10.
Podjął decyzję o przełożeniu dyskusji nad koncepcją zapewnienia środków transportu osobowotowarowego dla kadr narodowych na sezon startowy 2020/21 na następne posiedzenia Zarządu
PZSSan.

Ad11.
Podjął decyzję o przełożeniu dyskusji nad projektem założeń konkursu na wybór głównego trenera
kadry juniorów młodszych (YOG) na torach lodowych na następne posiedzenia Zarządu PZSSan.

Ad12.
Zarząd rozpoczął dyskusję na temat konieczności nowelizacji Regulaminu zmiany barw
klubowych zawodników PZSSan. Temat został wywołany pismami MKS Karkonosze-Sporty
Zimowe w Jeleniej Górze-Sobieszowie i Okręgowego Związku Sportów Saneczkowych w
Karpaczu i wypowiedziami na posiedzeniu Zarządu: trenera OZSSan i SMS w Karpaczu

Przemysława Pochłóda, trenera SMS Tomasza Koćmierowskiego , członka zarządu Henryka
Pochłóda. Poruszyli problem niezgodnej z obowiązującym przepisami zmiany barw klubowych
zawodników. Posłużyli się przykładem propozycji przejścia zawodników MKS KarkonoszeSporty Zimowe w Jeleniej Górze-Sobieszowie do AZS AWF w Katowicach bez wcześniejszej
konsultacji z macierzystym klubem i braku propozycji rekompensaty za wyszkolenie
zawodników. Zarzucili trenerowi głównemu kadry Markowi Skowrońskiemu, który równolegle
kieruje pracami sekcji saneczkowej AZS AWF w Katowicach, nie przestrzeganie
obowiązującego Regulaminu PZSSan. Na zgłoszone problemy także na piśmie odniósł się
trener Marek Skowroński, który przedstawił swoje stanowisko i nie zgodził się ze stawianymi
mu zarzutami. Dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego
będzie dyskutowany również projekt nowelizacji Regulaminu zmiany barw klubowych
zawodników PZSSan.

Decyzje Zarządu podjęte na drodze elektronicznej (pandemia COVID-19)
04.04.2020 r.
Zarząd PZSSan:
1. Na wniosek sekretarza generalnego zatwierdził propozycję przyznania trenerom kadry
juniorów młodszych: Andrzejowi Śmierzchalskiemu i Lesławowi Porębie z środków
własnych wynagrodzenia za pracę na Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach
Olimpijskich w St. Moritz (Szwajcaria), nie uwzględnianych w kalendarzach
Ministerstwa Sportu i dofinansowywanych z FRKF przyznawanych PZSSan na sezon
2020 r. w wysokości po 3300 PLN brutto.

16.04.2020 r.
Zarząd PZSSan:
1. Zatwierdził na wniosek Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu dołączenia do
szkolenia Jako przykład (FRKF) Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wiktora Pęczaka
Nazwisko

Imię
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Wiktor

Rok
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Numer
Licencji
1425/2020

Klub

Miasto

MKS Karkonosze Jelenia Góra

Klasa
Sport.
II

27.05.2020 r.
Zarząd PZSSan:
1. Wyraził zgodę na przeprowadzenie Walnego Zwyczajnego Sprawozdawczego Zgromadzenia
Delegatów PZSSan połączonego z wyborem nowego prezesa związku w dniu 12 września br.
w Warszawie (sobota).
2. Zaakceptował projekty sprawozdań: organizacyjnego, sportowego i finansowego (info:
materiały finansowe zostały przekazane wybranej przez Komisję Rewizyjną biura biegłego
rewidenta finansowego celem uzyskania niezależnej opinii).
3. Zaakceptował projekty Regulaminu i Porządku Obrad WSZD PZssan

4. Zatwierdził składy kadr narodowych na torach lodowych i naturalnych na sezon 2020-2021

Skład kadry seniorów na torach lodowych
w sezonie 2020 - 2021
Zawodnicy:
1/ Klaudia Domaradzka – jedynki kobiet
2/ Natalia Jamróz – jedynki kobiet*
3/ Sochowicz Mateusz - jedynki
4/ Chmielewski Wojciech - dwójki
5/ Kowalewski Jakub – dwójki
6/ Tarnawski Kacper- jedynki
Rezerwa:
1/ Żakowicz Mateusz – jedynki mężczyzn
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)
*zawodniczka wyraziła chęć kontynuacji kariery sportowej. Przeprowadzono rozmowę z
zawodniczką, w której poinformowałem ją na jakich zasadach może być brana pod uwagę do
szkolenia w kadrze seniorów. Myślę, że ze względu na brak zawodniczek w bezpośrednim zapleczu
(poza Klaudią Domaradzką) powinniśmy wyrazić zgodę na umieszczenie jej w kadrze pod
warunkiem realizacji programu szkolenia. Stan jej wytrenowania i postępów będzie monitorowany
przez grupę współpracującą z Parku Sportowego „Złotnicza” w Jeleniej Górze.

Propozycja składu kadry seniorów na sezon 2020/21.
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 Kwicińska
2/ Oliwia Dawidowska- dwójka
3/ Kwieciński Wojciech
4/ Dawidowski Nikolas
Info: Możliwość zwiększenia składu o podanych zawodników przez innych trenerów.
Trenerzy:
Małgorzata Jędrzejko,
Mirosława Ogrodzka,
Adam Jędrzejko
Projekt kadry narodowej juniorów na torach lodowych sztucznie mrożonych w sezonie
2020-2021
Zawodnicy:
1. Anna Bryk
2. Patrycja Karaś
3. Nikola Domowicz
4. Dominika Piwkowska
5. Jakub Karaś
6. Mateusz Karaś
7. Marcin Kiełbasa
8. Kacper Imiołek
9. Łukasz Maćkała
10. Marek Samek
11. Kamil Dziedzina

2002
2002
2002
2003
2001
2001
2002
2002
2003
2002
2002

Trenerzy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lesław Poręba
Maciej Kurowski
Dariusz Ziarno
Krzysztof Lipiński
Natalia Wojtuściszyn
Andrzej Śmierzchalski – mechanik, serwis techniczny

19.06.2020
Zarząd PZSSan:
1. Zatwierdził w ramach programu szkolenia sportowego dla oddziałów szkół sportowych

oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego w
saneczkarstwie lodowym projektu Regulaminu szkolenia w klasie o profilu
saneczkarskim w Zespole Szkół im. „Władysława Orkana” w Marcinkowicach. Materiał
ten musimy przekazać do Ministerstwa Sportu w terminie do 30 czerwca br. (w
załączeniu).
2. Warunkowo, alternatywnie zatwierdził - w przypadku niemożliwości ze względu
na możliwy powrót do wzrostu zachorowań na koronawirusa wczesną jesienią
br.- organizacji Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów PZSSan połączonego
z wyborem Prezesa PZSSan, (zatwierdzonego decyzją Zarządu na dzień 12 września br.
w Warszawie), w trybie głosowania tajnego z wykorzystaniem techniki elektronicznej.
Podjęcie z wyprzedzeniem takiej decyzji umożliwi nam podjęcie prac nad wyborem
systemu podejmowania decyzji w głosowaniu tajnym na drodze elektronicznej,
podobnie jak uczynił to m.in. Polski Związek Biathlonu.

09.08.2020 r.
Zarząd PZSSan:
1. Na wniosek przewodniczącego MOZSSan Dariusza Ziarno wyraził zgodę na włączenie do kadry
narodowej juniorów na sezon 2020/21 zawodnika UKS Tajfun Nowy Sącz Jakuba Wójsa, ur.
2003 r.

26.08.2020 r.
Zarząd PZSSan:
1. Na wniosek trenera Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, w uzgodnieniu z trenerem
kadry juniorów na torach lodowych Lesławem Porębą podjął decyzję o dołączenie do składu
kadry narodowej juniorów dwóch zawodników:
Karola Warzyboka
rok urodzenia 2006
Nikodema Szeflińskiego
rok urodzenia 2006

Opracowali:
1. Zofia Pocztarek
2. Janusz Tatera

Za Zarząd PZSSan
Jan Błoński
p.o.Prezesa

