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UCHWAŁA Nr 4/6/2022 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego  
Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

z dnia 25.06.2022 roku 
w sprawie budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój i Dusznikach-Zdrój 

 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Sportów 
Saneczkowych z siedzibą w Warszawie  stwierdza, że: 
 

1. Najważniejszym przedsięwzięciem dla olimpijskich dyscyplin bobslei, saneczkarstwa  i 
skeletonu jest budowa wspólnego toru lodowego, sztucznie mrożonego, o olimpijskich 
parametrach, którego nie posiadamy w Polsce, co powoduje, że nie możemy poszerzać 
ilości obejmowanej szkoleniem uzdolnionej młodzieży, organizować imprez krajowych 
i międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski w kraju, a nie na „obczyźnie”. Brak toru 
i prestiżowych imprez międzynarodowych takich jak mistrzostwa świata i Europy 
seniorów i juniorów, to brak transmisji telewizyjnych promujących dyscypliny i 
trudności w pozyskaniu sponsorów. 
 

2. Saneczkarstwo zaczęło rozwijać się w Krynicy-Zdrój, gdzie w 1929 roku wybudowano 
pierwszy tor saneczkowo-bobslejowy naturalnie mrożony. Marzenia o budowie 
pierwszego toru lodowego, sztucznie mrożonego zaczęto ponownie realizować w 
Krynicy-Zdrój. W 2008 roku rozpoczęto na Górze Parkowej budowę nowoczesnego 
toru lodowego, w śladzie wcześniej istniejącego. Opracowano ceniony w środowisku 
saneczkarskim projekt, uzyskano wszystkie pozwolenia. Wykonano wiele prac 
ziemnych, w tym budowę mostów i drogi transportu sanek, wydając na prace kilka 
milionów PLN z budżetu planowanego na poziomie do 80 milionów PLN.  

 
3. Jedną z lokalizacji lokalizacją dla tej inwestycji jest posiadająca bogatą historię 

uprawiania tych olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu, rozpoznawalna w świecie 
Krynica-Zdrój. Dlatego też popieramy starania władz miasta Krynicy-Zdrój zmierzające 
do dobudowy toru lodowego sztucznie mrożonego na Górze Iwonka, nowej lokalizacji 
wolnej od potencjalnych protestów tzw. „środowisk ekologicznych”. Według wyliczeń 
Biura Projektowego PERBO z Krakowa koszt budowy toru lodowego sztucznie 
mrożonego w Krynicy-Zdrój, przy uwzględnieniu wysokości średniej rocznej wysokości, 
wzrostu kosztów robocizny i materiałów budowlanych nie powinien przekroczyć kwoty 
120 milionów złotych. 
 

4. Celowym jest powrót do koncepcji ponownego powołania w Krynicy-Zdrój Ośrodka 

Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu. Rozwiązałoby to także 

problem finansowania budowy toru lodowego i jego utrzymania z środków z Budżetu 

Państwa za pośrednictwem MSiT oraz COS. 
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5. Planowana budowa Wieży startowej sztucznie mrożonej przy Hali Lodowej w Krynicy-
Zdrój zyskuje pełne poparcie delegatów PZSSan. Umożliwi to nie tylko treningi dla kadr 
narodowych, i klubów saneczkowych z Polski, ale także krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. Uniezależni nas od treningów na wieżach startowych poza granicami 
Polski. Umożliwi organizację zawodów na tzw. torze krótkim sztucznie mrożonym. 
 

6. Popieramy również zamiar budowy drugiego toru lodowego sztucznie mrożonego w 

powołanym w roku ubiegłym w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Centralnego 

Ośrodka Sportu w Dusznikach-Zdrój uwzględniając aktualną liczbę torów lodowych 

sztucznie mrożonych na świecie (19) i trudnościami w rezerwacji treningów dla wielu 

reprezentacji nie posiadających w swoich krajach w/w torów jest także uzasadniona i 

ma realne szanse na rozwój i pełne obłożenie.  
 

7. Według naszej wiedzy koszt budowy obu torów w Krynicy-Zdrój i Dusznikach-Zdrój 

wg. wyliczeń Biura Projektów PERBO Kraków mieści się w kwocie zarezerwowanej 

w Budżecie Państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

 

 Przewodniczący Obrad                        Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

 

       Dr Zdzisław Ingielewicz 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    


