
Protokół nr   Z-4/05/2019 
(kadencja 2018-2022 ) 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w 
dniu 18 maja 2019 r. 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 13.04.2019 r. 
3. Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PKOL (ref. prezes) 
4. Informacja o naradzie trenerów szkolenia olimpijskiego w Zakopanem i ocena startów 

w sezonie 2018/19 dokonana przez dyr. DSW MSiT (ref. SG) 
5. Zatwierdzenie projektu porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia 

Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 08.06.2019 r.. 
6. Zatwierdzenie projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 
7. Przyjęcie projektu sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Sportów 

Saneczkowych za okres od 14 czerwca 2018  do 18 maja 2019 roku. 
8. Przyjęcie projektu sprawozdania finansowego za okres od 14 czerwca 2018 do 18 maja 

2019 roku i stan finansów Związku od stycznia do 10 maja br. ( ref. Główna Księgowa i 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej). 

9. Informacja o badaniu finansów przez biegłego rewidenta finansowego ( ref. Główna 
Księgowa) 

10. Sprawy różne  
a) informacja o podjętych działaniach dot. Leczenia stawu kolanowego Macieja 

Kurowskiego (ref. SG) 
b) informacja dotycząca sytuacji zawodowej p. Ewy Kuls-Kusyk i absencji w 

zgrupowaniach szkoleniowych ( ref. SG) 
c) projekt zatrudnienia w kadrze narodowej seniorów na torach lodowych 

trenera/mechanika niemieckiego Chrisa Romeisa  ( ref. SG ) 
d) projekt zmiany wysokości stawek wynagrodzenia dla trenerów i rehabilitantów 

(ref. SG) 
 
 
 

Ad.1. 
Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jednogłośnie zatwierdził porządek 

obrad. 
 
Ad.2. 
 
Protokół z posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2019 r. przyjęto jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 3. 
 



Zarząd przyjął informację przedłożoną przez  wiceprezesa PZSSan p. Jana Błońskiego o 
przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PKOL w tym o kalendarium  obchodów 
100-lecia PKOl 

Ad. 4.  
 
Zarząd przyjął informację  przedłożoną przez  Sekretarza Generalnego PZSSan p. 

Janusza Tatery  o naradzie trenerów szkolenia olimpijskiego w Zakopanem podczas, której dyr. 
DSW MSiT Marcin Nowak dokonał oceny startów reprezentantów Polski w olimpijskich 
dyscyplinach sportów zimowych w sezonie 2018/19. Związek został oceniony pozytywnie. 
Podkreślono stabilność adekwatną do naszych aktualnych możliwości  zawodniczych i 
sprzętowych i trafne przewidywanie przez trenera kadry seniorów wyników sportowych.  

Podkreślił, że PZSSan miał w Zakopanem także doroczne spotkanie z kierownictwem 
Departamentu Sportu Wyczynowego  MSiT oraz Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Ocena jak wyżej. Podkreślono znaczenie i wagę współpracy z Instytutem Sportu, 
zwłaszcza w badaniach medyczno-wydolnościowych, nad optymalizacją sprzętu 
saneczkowego, polskich metali i technologicznej odzieży startowej. (Info: PZSSan w 2018 r. 
podpisał z IS-PIB podpisał trzyletnią umową o współracy). 

 
 Ad.5. 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt porządku obrad Walnego Sprawozdawczego 

Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 08.06.2019 r. do 
zatwierdzenia przez Delegatów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
Ad.6. 
 
Zarząd przyjął  jednogłośnie także projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych – do decyzji 
Delegatów. 

 
Ad.7. 
 
Zarząd zatwierdził  jednogłośnie projekt sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego 

Związku Sportów Saneczkowych za okres od 14 czerwca 2018  do 18 maja 2019 roku. 
 
Ad. 8. 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie  sprawozdanie finansowe za okres od 14 czerwca 2018 do 

18 maja 2019 roku i stan finansów Związku od stycznia do 10 maja br.   
 
Ad.9. 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie informację Głównej Księgowej o badaniu finansów przez 

biegłego rewidenta finansowego. 
 
Ad.10. 

 



Sprawy różne  
 

a) informacja o podjętych działaniach dotyczących  leczenia stawu kolanowego 

Macieja Kurowskiego  

P. Janusz Tatera, Sekretarz Generalny PZSSan poinformował o wpłynięciu 
do Biura pisma Macieja Kurowskiego z prośbą o rozważenie możliwości 
dofinansowania zabiegu operacyjnego stawu kolanowego. Chciałby go 
przeprowadzić w prywatnej  klinice „ Reha Sport” w Poznaniu. Wniosek M. 
Kurowskiego popiera trener główny kadry p. marek Skowronski. Sekretarz 
Generalny PZSSan poinformował, że przewidywany koszy operacji to ok. 10 tysięcy 
PLN. Może on wzrosnąć po otwarciu stawu kolanowego. Po operacji przewidywana 
jest 6-9 miesięczna rehabilitacja, którą także chciałby prywatnie przeprowadzić w 
tej klinice (koszty jeszcze nie zostały wyliczone). SG wyraził opinię , że najbardziej 
właściwym rozwiązaniem  powinna być opinia i zaproponowanie trybu leczenia 
przez dyr. Huberta Krysztofiaka, Dyrektora Centralnego Ośrodka Medycyny 
Sportowej na mocy warunków umowy podpisanej z Polskim Komitetem 
Olimpijskim prze LUXMED. Z umowy tej i z leczenia w klinikach objętych w/w 
umową i  wskazanych przez COMS. Otrzymaliśmy informację, że został już 
wskazany termin konsultacji medycznej w Klinice „Carolina” w Warszawie, z której 
korzysta wielu polskich medalistów olimpijskich. Zarząd podzielił te opinie. Dalsze 
decyzje zostaną podjęte po uzyskaniu opinii dyr. COMS-u. 

 
b)   P. Janusz Tatera poinformował , że p. Ewa Kuls-Kusyk przysłała pismo, iż nie może 

wziąć udziału w majowej konsultacji szkoleniowej w Zakopanem i czerwcowej w 
Oberwiesenthal ze względu na  pracę zawodową.  W toku dyskusji członkowie 
Zarządu stwierdzili, że są duże wątpliwości co do przyszłości tej zawodniczki. Jeśli 
nie przepracuje ona dobrze okresu letniego, trudno będzie  oczekiwać dobrych 
wyników w sezonie zimowym. Ponadto może być ponownie narażona na kontuzje. 

                  
c) SG przedstawił treść pisma p. Marka Skowrońskiego z wnioskiem o zatrudnienie 

niemieckiego mechanika- trenera.  Temat był konsultowany z MSiT. Propozycja 

spotkała się z pozytywnymi opiniami członków Zarządu, jednakże należy 

przeanalizować szczegóły zarówno finansowe jak i logistyczne. Zarząd upoważnił 

sekretarza generalnego PZSSan do przeprowadzenia rozmowy z dyr. DSW MSiT z 

Marcinem Nowakiem i wynegocjowania uzyskania dodatkowego celowego 

dofinansowania. 

    d). uczestniczący w posiedzeniu p. Sylwester Poniatowski – członek Komisji Rewizyjnej 
PZSSan  zgłosił wniosek o rozważenie możliwości ufundowania członkini kadry 
narodowej  Klaudii Domaradzkiej uznaniowego stypendium w wysokości 400 - 200 
zł miesięcznie  ( x 8 miesięcy ) , gdyż startując w kadrze seniorów nie wystartowała 
w Olimpiadzie Młodzieży a w konsekwencji nie otrzymała gratyfikacji. P. Jan 
Błoński  wyraził opinię, że tematu tego Zarząd nie rozstrzygnie. P. Orszulik wskazał 
na możliwość wystąpienia klubu do władz samorządowych w Jeleniej Górze.   (info: 
stypendia z środków MSiT otrzymują tylko zawodnicy, którzy zajęli do 8 miejsca na 
MŚ lub ME: E.Kuls-Kusyk, M. Sochowicz, W. Chmielewski i Jakub Kowalewski). 

 



Opracował: Zbigniew Kumidor 


