
Protokół nr Z-8/10/2019 
(kadencja 2018-2022) 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
w dniu 26.10.2019 r. w Warszawie 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 08.06.2019 r. 
 

3. Stan prawny PZSSan po śmierci prezesa Michała Jasnosza (ref. J. Błoński) 
 

4. Przyjęcie informacji o stanie finansów PZSSan na dzień 30 września 2019 r. (ref. Główna 
Księgowa M. Wielgus) 
 

5. Zatwierdzenie projektu koncepcji działania Rady Patronackiej PZSSan (ref. Z. 
Ingielewicz) 
 

6. Przyjęcie informacji o spotkaniu delegacji FIL i PZSSan z burmistrzem miasta Krynica-
Zdrój dot. wznowienia budowy toru bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego sztucznie 
mrożonego na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój (ref. J. Błoński) 
 

7. Informacja o organizacji i funkcjonowaniu Stoiska Informacyjnego UM Krynicy-Zdrój, 
PZSSan i PZBiS podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój (ref. SG) 
 

8. Przyjęcie informacji o przebiegu IV  Memoriału im. „Mariusza Warzyboka” w Jeleniej 
Górze-Sobieszowie. (ref. Zb. Kumidor) 

 
9. Informacja o zatwierdzeniu w dniu 06.09.2019 r. przez Krajowy Sąd Rejestrowy zmian 

w KRS r. (ref. SG) 
 

10. Zatwierdzenie informacji o zmianach personalnych i przygotowaniach do sezonu 
startowego kadr narodowych. (ref. SG) 

 
11. Zatwierdzenie projektu przekazania do tworzącego się Ośrodka Sportów 

Saneczkowych w Krynicy-Zdrój drugiego kompletu trenażerów saneczkowych (ref. SG) 
 

12.  Przyjęcie informacji o badaniach naukowych dot. II etapu badań nad optymalizacją 
miski saneczkowej oraz nad optymalizacją strojów startowych   (ref. SG) 

 
13.  Przyjęcie informacji o szkoleniu w ramach Akademii Zarządzania w PZS (ref. SG) 

 
14.  Sprawy różne 



 
14.1 Zatwierdzenie składu na Szkółkę FIL w Siguldzie (2019r.) 
             Tory lodowe (ref. SG) 
 
14.2 Uzupełnienie składu kadry narodowej na torach naturalnych (ref. SG) 
 
14.3     Zatwierdzenie składu na Szkółkę FIL w Winterleiten (AUT)  
             (12-16.12.2018 r. tory płaskie (ref. SG) 
 
14.4     Zatwierdzenie koncepcji zlecenia Instytutowi Sportu-Państwowemu 
             Instytutowi Badawczemu w Warszawie podjęcie prac badawczych 
             nad strukturą metali na płozy saneczkowe. (ref SG) 
 
14.5 Przyjęcie nowelizacji regulaminu o klasach sportowych PZSSan (ref. SG) 
 
 

Ad.1. 
 
Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 
 
Ad.2. 
 
Protokół z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 08.06.2019 r. przyjęto jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad.3 
 

1. Wiceprezes Jan Błoński rozpoczął obrady od przypomnienia drogi życiowej zmarłego w 
dniu 29.09.br prezesa PZSSan Michała Jasnosza oraz przebiegu uroczystości 
pogrzebowej. Członkowie Zarządu uczcili pamięć zmarłego chwilą ciszy. 
 

„…Na kameralnym cmentarzu parafialnym w Tyliczu zmarłego Michała Jasnosza pożegnało 
bardzo liczne grono przyjaciół, działaczy i zawodników Polskiego Związku Sportów 
Saneczkowych, Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, przedstawicieli Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, członków kierownictwa Światowej Federacji Saneczkowej, przedstawicieli 
świata polityki, działaczy samorządowych, przedsiębiorców Ziemi Sądeckiej, sąsiadów i 
znajomych. Żegnano go z wielkim żalem po pełnej pasji wędrówce przedsiębiorczym, 
politycznym, samorządowym i sportowym szlakiem, niezmordowanego społecznika, wzór 
zaangażowania w popularyzacji sportów zimowych, człowieka wielkiej dobroci i pasji 
działania, który nie odmawiał pomocy ludziom potrzebującym. Michał Jasnosz w naszej 
pamięci pozostanie jako dobry człowiek kochającym rodzinę i troskliwy dziadek, 
przedsiębiorczy, pomocny, inicjatywny, który od wielu lat czynił starania o wznowienie budowy 
na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój toru bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego sztucznie 
mrożonego, aby przywrócić to piękne miasto na światowe salony sportów zimowych. 
Spoczywaj w pokoju” 
 

2. W związku ze śmiercią prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Michała 

Jasnosza Zarząd PZSSan , zgodnie z par. 24 ustęp 5 zatwierdzonego przez Ministra 



Sportu i Turystyki w dniu 9 sierpnia 2018 roku  Statutu PZSSan, na posiedzeniu w dniu 

26 października 2019 r. powierzył pełnienie funkcji Prezesa PZSSan  do najbliższego 

Walnego Zjazdu Delegatów PZSSan wiceprezesowi Janowi Błońskiemu. Uchwała nr 

1/10/2019 w zał. została przyjęta jednogłośnie) 

 
Ad.4 

Główna Księgowa związku p. Monika Wielgus przedłożyła informację o stanie finansów PZSSan 

na dzień 30 września 2019 r. Informacja została przyjęta bez uwag. 

Sekretarz Generalny poinformował o pozyskaniu z MSiT dodatkowych środków na udział w 

rywalizacji międzynarodowej w IV kwartale b.r. oraz badań naukowych nad optymalizacją 

miski saneczkowej i ułożenia zawodnika na sankach (II etap) oraz strojów startowych (PZSSan 

jako jedyny pzs uzyskał dofinansowanie dwóch badań naukowych). Zarząd na wniosek 

wiceprezesa J. Błońskiego wyraził SG uznanie i podziękowanie za zakończone sukcesem 

starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 

Ad.5 

Pan Zdzisław Ingielewicz, działacz polskiego ruchu olimpijskiego,  przedstawił założenia 

koncepcji programowo-organizacyjnej Rady Patronackiej PZSSan, jako zespołu doradczego 

Zarządu PZSSan.  Dokonał rozwinięcia wniosku jaki przedłożył na Walnym Sprawozdawczym 

Zgromadzeniu Delegatów PZSSan w dn. 08.06.2019 r. Zarząd podziękował za inicjatywę i 

przedłożoną koncepcję. Przyjął uchwałę o powołaniu Rady Patronackiej i upoważnił 

pomysłodawcę do organizacji Rady, której regulamin, założenia programowe i skład zostanie 

zatwierdzony na następnym posiedzeniu Zarządu (uchwała w zał.). 

Uchwała nr 2: Realizując wniosek Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów PZSSan  z dnia 08 czerwca 2019 roku w związku z koniecznością 

zintensyfikowania działań związanych z rozwojem sportów saneczkowych w Polsce, budowy 

torów saneczkowych, promocji związku i rozszerzeniem działań mających na celu pozyskiwanie 

sponsorów i partnerów PZSSan  Zarząd PZSSan , zgodnie z par. 27 ustęp 3 zatwierdzonego 

przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 9 sierpnia 2018 roku  Statutu PZSSan, na posiedzeniu 

w dniu 26 października 2019 r. podjął decyzję o  utworzeniu Rady Patronackiej PZSSan. Zarząd 

upoważnia pomysłodawcę pana Zdzisława Ingielewicza, działacza polskiego ruchu 

olimpijskiego, do organizacji Rady. 

Ad.6 

Pan Jan Błoński poinformował Zarząd o spotkaniu delegacji FIL z burmistrzem Krynicy-Zdrój 

W dniu 4 października br burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba w towarzystwie dyr. Wydziału 

Inwestycji UM Jacka Oleksy spotkał się z delegacją Światowej Federacji Saneczkowej 

sekretarzem generalnym Einarsem Fogelisem i dyrektorem generalnym Christopherem 

Schweigerem. Towarzyszyli im członkowie kierownictwa Polskiego Związku Sportów 

Saneczkowych: wiceprezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera i członek Zarządu 

Zbigniew Czoch. Tematem wiodącym spotkania była problematyka wznowienia starań o 



zatrzymaną w 2009 roku budowę toru bobslejowo-saneczkowo-skeletenowego sztucznie 

mrożonego na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój. 

Ad.7 

SG przedłożył informację o funkcjonowaniu Punktu Informacyjnego UMiG Krynica-Zdrój, 

PZSSan i PZBiS podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój 

W dniach 3 - 5 września 2019 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Urząd Gminy i 
miasta Krynica wspólnie z Polski Związkiem Sportów Saneczkowych i Polskim Związkiem 
Bobslei i Skeletonu zaprezentowali koncepcję powrotu do przerwanej w 2009 roku budowy 
Toru Lodowego sztucznie mrożonego na Górze Parkowej. Ekspozycja trzech olimpijskich 
dyscyplin sportu na torach lodowych wraz z projektem toru lodowego spotkała się z dużym 
zainteresowaniem uczestników Forum. 
 

Ad.8 

Pan Zbigniew Kumidor przekazał informację o przebiegu IV Memoriału im. Mariusza 

Warzyboka. Zasugerowano aby w przyszłości wpisywać tę cenną saneczkarską inicjatywę do 

programu Dnia Sportu pod patronatem MSiT, korzystając m.in.  z dostępnych narzędzi 

promocyjnych. Zarząd wyraził uznanie za inicjatywę i poziom organizacyjny p. Monice Pawlak-

Warzybok. 

IV edycja została zorganizowana w dniach 20 – 21 września br. na asfaltowej drodze przy  Transgranicznym 
Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Była to bardzo duża  popularyzacja saneczkarstwa w 
każdej kategorii wiekowej. 
Organizator : MKS Karkonosze Sporty Zimowe -Jelenia Góra   
                         Inicjatywa i b.duży wkład  organizacyjny : Pani Monika Pawlak – Warzybok  
Dofinansowanie   Polski Związek Sportów Saneczkowych (4.000 PLN) 
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Pana Jerzego  Łużniaka 
W zawodach wzięło udział ponad stu uczestników w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior,senior i masters. 
Zawodnicy oddawali dwa ślizgi. O zajętym miejscu decydował łączny czas przejazdów. Dystans ok. 250 m. Odbyły 
się też zawody dla małych dzieci. Na zawody przyjechali też seniorzy kadry narodowej Wojciech Chmielewski, 
Jakub Kowalewski, Mateusz Sochowicz, Kacper Tarnawski i Klaudia Domaradzka.  
W zawodach wzięli udział zawodnicy z klubów   

a) MKS Karkonosze Sporty Zimowe -Jelenia Góra, 
b) Śnieżka Karpacz, 
c)  UKS Nowiny Wielkie, 
d)  UKS Tajfun Nowy Sącz 
e) uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 15 z Jeleniej Góry – Sobieszowa.  

Zmagania młodych saneczkarzy zaszczycił swą obecnością Pan Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, który 
wręczał nagrody. MKS Karkonosze – Sporty Zimowe skierował uroczyste podziękowanie  słynnemu trenerowi 
Edwardowi Maziarzowi za wieloletnią pracę trenerską i wyszkolenie ogromnej rzeszy zawodników olimpijczyków 
i mistrzów Polski. Po zakończeniu kariery  podziękowanie otrzymał też Maciej Kurowski za reprezentowanie MKS 
Karkonosze - Sporty Zimowe na arenie Polski i świata. Następna piąta już edycja memoriału odbędzie się w trzeci 
weekend 2020 roku. 

Mariusz   Warzybok   1974 -2011 
Zawodnik klubu sportowego   Śnieżka Karpacz 
Wraz ze swoim partnerem saneczkowym Arturem Petyniakiem zdobyli : 
I miejsce  na  Spartakiadzie Młodzieży 
III miejsce na  Mistrzostwach Polski  juniorów 
III miejsce na   Mistrzostwach Polski  seniorów 
VII miejsce na Mistrzostwach Świata  juniorów 



Ad.9 

SG poinformował o zakończeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.09.2019 r. postępowania związanego z 

aktualizacją wpisu-zmiany danych w KRS o numerze 0000010280. W związku ze śmiercią 

prezesa PZSSan Michała Jasnosza biuro wystąpi z wnioskiem o dokonanie kolejnej aktualizacji 

zapisu w KRS. 

Ad.10 

Sekretarz Generalny i Wiceprezes PZSSan poinformowali o aktualnym stanie kadr narodowych 

seniorów, juniorów i juniorów na torach lodowych i przebiegu akcji szkoleniowych do sezonu 

startowego 2019/2020, które są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Wyrażono zaniepokojenie zbyt skromną osobowo kadrą seniorów i juniorów, które utrudniają 

kompletowanie sztafet na wszystkie zawody i zmniejszają szanse na zdobycie punktowanych 

miejsc na zawodach mistrzowskich gwarantujących otrzymanie stypendiów sportowych. 

Zarząd postanowił przedyskutowanie zauważonego problemu z trenerami kadr narodowych. 

 Zatwierdzono propozycję organizacji Mistrzostw Polski na torze lodowym w Siguldzie (Łotwa), 

w terminie13-15 marca 2020 roku. 

Pani Małgorzata Jędrzejko-trener kadry narodowej na torach naturalnych przedłożyła 

informację o stanie przygotowań do sezonu startowego 2019/2020. Wystąpiła z wnioskiem o 

poszerzenie składu i dokonanie korekt w kadrze narodowej (w zał). Przedłożyła również 

skorygowany preliminarz do końca 2019 roku. Zarząd zatwierdził zmiany personalne w kadrze 

narodowej saneczkarzy na torach naturalnych oraz przyjął do wiadomości terminy i miejsca 

treningów i zawodów. Zatwierdzono propozycję organizacji Mistrzostw Polski na torze 

naturalnym w Szelment k/Suwałk w marcu br. (szczegółowy termin zostanie podany po 

zakończeniu negocjacji z dyr. WOSTiR). 

Ad.11 

SG poinformował o koncepcji utworzenia Ośrodka Sportów Saneczkowych w Krynicy-Zdrój i 

Nowym Sączu. Zaproponował aby po powołaniu Ośrodka i wznowieniu działalności przez Klub 

„Parkowa” docelowo komplet specjalistycznych trenażerów  przekazać do Krynicy-Zdrój. Przy 

braku wskazania lokalizacyjnego wolny komplet trenażerów należy  przekazać na potrzeby 

tworzących się klas sportowych ze specjalizacją saneczkarską w Zespole Szkół w Nowym Sączu 

(jest zgoda dyrekcji na przekazanie pomieszczenia) i klubów saneczkowych w tym mieście. W 

przypadku  uzyskania dodatkowych środków finansowych należy zamówić u producenta trzeci 

komplet trenażerów. Zarząd PZSSan zatwierdził zgłoszone przez SG propozycje. 

Ad.12 

Przyjęto informację SG o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z MSiT na badania 

naukowe we współpracy z Instytutem Sportu-Państwowym Instytutem Badawczym, 

Politechniką Warszawską, Instytutem Włókienniczym w Łodzi i Instytutem Wdrożeń Nowych 

Technologii VICTORY w Pabianicach nad optymalizacją miski saneczkowej, właściwego ułożeni 

zawodnika na sankach oraz jako jedyny polski związek sportowy nad optymalizacją 



saneczkowych strojów startowych na torach lodowych i naturalnych. Zarząd wyraził uznanie 

dla SG za skuteczne ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z MSiT. 

Info: rozpoczął się  proces wdrożenia nowej technologii badań nad uzyskaniem optymalnych wyników 

sportowych poprzez dobór technologicznie zaawansowanych o parametrach zmniejszających opory 

powietrza strojów startowych oraz  dopasowanie ich do sylwetki każdego z  zawodników z 

uwzględnieniem  indywidualnych rozwiązań technicznych. Podczas pobytu zawodników  w Instytucie 

Sportu - PIB zostały dokonane dokładne pomiary sylwetek zawodników, wstępna konsultacja odnośnie 

kolorystyki strojów i prezentacja materiałów. Dyskusja z zawodnikami na temat charakteru wysiłku i 

specyficznych wymagań dyscypliny stała się inspiracją do wdrożenia nowych rozwiązań mogących 

poprawić warunki pierwszej fazy rywalizacji. W tej fazie programu badawczego następuje  wybór 

materiału z jakiego mają być wykonane stroje zjazdowe zachowujące najwyższe światowe parametry 

fizyczne i biofizyczne w zmiennych warunkach klimatycznych.  Kompleksowe  badania uszytych i 

dopasowanych indywidualnie strojów będą prowadzone m.in. w tunelu aerodynamicznym. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  zaaprobowało ten program badawczy, który jest realizowany wraz z 

Instytutem Sportu – PIB, Instytutem Włókienniczym w Łodzi, Politechniką Warszawską oraz  zespołem 

doświadczonych partnerów badawczych i  produkcyjnych (VICTORY-GROUP) w oparciu o program 

„zaawansowanej personalizacji”.  Otrzymaliśmy specjalną dotację na ich wdrożenie. Głównym celem 

podjętych prac naukowych jest wybranie technologicznie zaawansowanych materiałów, które powinny 

pozwolić reprezentantom naszego kraju na uzyskanie większych prędkości zjazdu, (a myślimy o 

„urywaniu” tysięcznych ułamków sekundy). Podjęte prace nad optymalizacją strojów startowych i 

wcześniej prowadzone badania przez Instytut Sportu i Politechnikę Warszawską związane z 

optymalizacją kształtu miski saneczkowej i aerodynamicznego ułożenia zawodnika na sankach mają na 

celu zmniejszenie technologicznej przewagi jaką nad nami mają  aktualnie czołowi zawodnicy świata, 

dysponujący sprzętem najnowszej generacji. Kolejne badania – o które zabiegamy - powinny dotyczyć 

wyprodukowania konkurencyjnych polskich metali na płozy saneczkowe. W perspektywie chcielibyśmy 

produkować własne polskie sanki wyczynowe, co przyczyniłoby się także do rozwoju dyscypliny w kraju, 

który nie posiada własnego toru lodowego sztucznie mrożonego dla trzech olimpijskich dyscyplin 

sportu: bobslei, saneczkarstwa i skeletonu. Optymistycznie patrząc w przyszłość liczymy na pomoc i 

zaangażowanie zdolnych polskich naukowców, kreatywnych producentów metali i wyrobów 

kompozytowych. Możemy stać się w nieodległej perspektywie czasowej także eksporterem liczącego 

się saneczkowego sprzętu startowego. 

Ad.13 

SG poinformował o przebiegu tegorocznych szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Sportem 

Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego oraz uzyskanych certyfikatach, które 

potwierdzają przygotowanie kadry zarządzającej pzs do nowych standardów MSiT zawartych 

w Kodeksie Dobrego Zarządzania w PZS. 

Ad.14 

14.1. Zatwierdzono na drodze elektronicznej skład na Szkółkę FIL w Siguldzie (13-20.10.2019 

r. na torach lodowych)- w zał. 

14.2 Na wniosek p. Małgorzaty Jędrzejko zatwierdzono zmodyfikowany skład kadry 

narodowej na torach naturalnych (w zał.) 

14.3 Przyjęto informację przedłożoną przez p. Grażynę Foryś o przeprowadzonym spisie z 

natury sprzętu będącego w dyspozycji trenerów kadr narodowych na torach lodowych w 



Krynicy-Zdrój. Zatwierdzono wniosek o konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń 

(wejście, okna), które  umożliwią ubezpieczenie magazynu. 

14.4 SG zaproponował kontynuowanie badań naukowych we współpracy z Instytutem 

Sportu-Państwowym Instytutem Badawczym nad doskonaleniem sprzętu saneczkowego. W 

uzgodnieniu z trenerem głównym kadry Markiem Skowrońskim zaproponował podjęcie starań 

o uzyskanie środków finansowych z MSiT na badania nad polskimi metalami na płozy 

saneczkowe. Zarząd przyjął ten wniosek jednogłośnie. 

14.5 SG zaproponował nowelizację regulaminu o klasach sportowych PZSSan poprzez 

określenie terminu ważności klas sportowych (tekst w zał.). 

 

 

Opracowali: 

Zofia Pocztarek i Janusz Tatera 


