Wystąpienie Prezesa PZSSan Michała Jasnosza
na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu
Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
Warszawa dnia 8 czerwca 2019 roku
Szanowni Delegaci,
Drodzy Goście i Sympatycy Saneczkarstwa

Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie.
Walne Sprawozdawczo Zgromadzenie Delegatów naszego Związku jest
ważnym wydarzeniem, podczas którego dokonamy podsumowania naszej rocznej
działalności w nowej czteroletniej kadencji i wytyczymy najważniejsze,
strategiczne kierunki rozwoju naszej dyscypliny sportu do Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w roku 2022 w Pekinie.
Szczegółowe omówienie naszych działań posiadacie Państwo w
dostarczonych materiałach. W sprawozdaniu zawarliśmy szczegółowy wykaz
spraw jakimi zajmował się Zarząd na swoich 6 posiedzeniach w okresie od
naszego ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w 2018 roku.
Czuję się więc zwolniony z konieczności ich omawiania.
Niemniej jednak chciałbym na niektóre sprawy zwrócić szczególną
Państwa uwagę.
1. Zarząd PZSSan w kadencji pracował w składzie początkowo 7 osobowym,
a rezygnacji z przyczyn osobistych p. Bogusławy Kozłowskiej w składzie
6-osobowym. Z przyjemnością informuję, że udało nam się zapewnić
stabilne finansowanie działalności Związku, i optymalne warunki
finansowo-organizacyjne

przygotowań

naszej

kadry seniorów

do

rywalizacji międzynarodowej w sezonie 2018/19. W imprezie wiodącej –
Mistrzostwach Świata Seniorów w Winterberg sztafeta uplasowała się na
b. dobrym siódmym miejscu, w górnych granicach naszych aktualnych
możliwości. Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i
Turystyki podczas narady trenerów szkolenia olimpijskiego w Zakopanem
pozytywnie ocenił ten start i realne prognozy trenera kadry pana Marka
Skowrońskiego.
2. Nie mamy żadnego zadłużenia ani kredytów bankowych. Corocznym
problemem jest natomiast stabilne przetrwanie w sytuacji braku
finansowania na przełomie roku z budżetu Państwa, kiedy nie mamy
jeszcze podpisanych nowych umów z MSiT. Prowadziliśmy w tej sprawie
wiele rozmów.
3. Zarząd przez całą kadencję pracował intensywnie i systematycznie.
Podejmowaliśmy wiele działań służących budowie w Polsce długo
oczekiwanego Toru lodowego sztucznie mrożonego, torów z tworzywa
sztucznego (Karpacz, Nowy Sącz) i torów naturalnych ( zwłaszcza na
terenie tzw. „Garbatych Mazur” w Gołdapi i Szelment k/Suwałk). Służyły
temu spotkania z kierownictwem Polskiego Związku Bobslei i Skeletony,
Ministerstwa

Sportu

i

Turystyki,

z

Marszałkiem Województwa

Podlaskiego, Prezydentem Suwałk, Burmistrzami Krynicy Zdrój, Karpacza
i Gołdapi.

4. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków treningowych i rehabilitacji
dla członków kadry narodowej seniorów i juniorów na torach lodowych
odbyliśmy spotkania z kierownictwem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w
Karpaczu, kierownictwem Centrum Sportowego „Złotnicza” i „Fit master”
w Jeleniej Górze, dyrektorem Sanatorium KRUZ w Szklarskiej Porębie.

5. Obiecujące rozmowy dot. planowanych inwestycji infrastrukturalnych
przeprowadziliśmy z kierownictwem Światowej Federacji Saneczkowej w
Bertensgarden.

6. Doprowadziliśmy do wykonania na nasze zlecenie dwóch par
specjalistycznych trenażerów saneczkowych. Pierwszy komplet został
przekazany do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Drugi jest
przygotowany do przekazania Ośrodkowi Przygotowań Olimpijskich w
Szczyrku.

7. Podpisaliśmy

3-letnią

umowę

Instytutem

Badawczym

na

z

Instytutem

prowadzenie

Sportu-Państwowym

badań

nad

sprzętem

saneczkowym. Pierwszy raport z badań nad kształtem miski saneczkowej
prowadzonej przy pomocy naukowców Politechniki Warszawskiej
otrzymaliśmy w tym roku. Jest opublikowany na stronie internetowej
Związku. Następne badania będą dotyczyć m.in. polskich metali na płozy i
ubrań startowych.

8. Dla kadry seniorów i juniorów zakupiliśmy nowy sprzęt startowy, a także
bardzo nowoczesny mobilny sprzęt do rehabilitacji i odnowy biologicznej.
Będzie on także wykorzystany latem przez szkołę Mistrzostwa Sportowego
w Karpaczu.

9. Nowy sprzęt startowy, a także system elektronicznego pomiaru czasu
przejazdu zakupiliśmy dla kadry narodowej na torach naturalnych. Było to
największe wsparcie sprzętowe od wielu lat.

10.Podejmowaliśmy wiele wysiłków w celu pozyskania sponsorów

i

partnerów naszego związku. Sprawa oczywiście jest trudna. Wynika to
głównie z dwóch powodów: braku medalowego wyniku na Igrzyskach
Olimpijskich i braku w Polsce Toru Lodowego sztucznie mrożonego. Brak
homologowanego przy FIL obiektu uniemożliwia pozyskanie prawa do
organizacji zawodów rangi Mistrzostw Europy, Świata i Pucharów Świata,
które mogłyby przyciągnąć media, w tym zwłaszcza telewizyjne i
internetowe. Brak transmisji to brak zainteresowania sponsorów. Stąd też
nasza determinacja w szukaniu sojuszników do budowy toru lodowego w
naszym kraju. Nie chcemy już organizować Mistrzostw Polski na
obczyźnie, a przede wszystkim chcemy stworzyć warunki do szkolenia
młodzieży, umożliwiając tym samym większą pozytywną selekcję.
Robimy realnie dużo aby ten krąg niemożliwości wreszcie przerwać.
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zmodernizowaną, atrakcyjną w formie, stronę internetową Związku, które
mogą otworzyć nam nową ścieżkę rozmów z potencjalnymi partnerami i
sponsorami. Logo i atrakcyjna strona internetowa to narzędzia do
ewentualnego potencjalnych partnerów biznesowych.
11.Długo oczekiwana inwestycja – budowa toru lodowego sztucznie
mrożonego to sprawa finansów i czasu. Odczuwamy dużą zmianę po
wyborach samorządowych. Cieszymy się, że wygrali je popierani przez nas
kandydaci, którzy podejmują razem z nami wysiłek zabiegania o budowę
jedynego, brakującego w Polsce obiektu do uprawiania trzech olimpijskich
zimowych dyscyplin sportu. Na dzień dzisiejszy – o czym Państwa
informowaliśmy (patrz przesłany do Państwa i opublikowany na stronie
internetowej Związku materiał) – najbliżej realizacji tego pomysłu jest

koncepcja powrotu do budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w
Krynicy Zdrój oraz torów plastykowych w Karpaczu i Nowym Sączu.
Posiadamy

poparcie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i

Turystyki oraz Naczelnej Izby Kontroli. Coraz więcej zrozumienia dla
potrzeby podjęcia takich inicjatyw wykazuje także Ministerstwo Sportu i
Turystyki.

12.Rozpoczęliśmy starania o zatrudnienie niemieckiego mechanika, który
mógłby nam także pomóc w szkoleniu polskiej kadry instruktorskotrenerskiej. Zabiegamy o zakup nowoczesnych sanek dla kadry seniorów.
Finanse, dzięki pomocy MSiT, nie stanowią już istotnej bariery.

13.Bardzo cenimy sobie współpracę ze Światową i Niemiecką Federacją
Saneczkową. Uzyskujemy od nich realną, wymierną finansowo pomoc
(patrz sprawozdanie).
Szanowni Państwo,
Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu Zarządowi za współpracę.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Panów

V-ce Prezesa Jana

Błońskiego i Sekretarza Generalnego Janusza Tatery. Serdecznie dziękuję za
współprace także Komisji Rewizyjnej, trenerom kadr seniorów, juniorów i
juniorów młodszych na torach lodowych i naturalnych za wkład pracy jaki
włożyli w rozwój Związku, szkolenie zawodników i osiągnięte wyniki sportowe.
Bardzo dziękuję za zaangażowaną i twórczą postawę pracownikom Biura
Związku. Zmiana jakości pracy jest odczuwalna.

Dziękuję za wsparcie i za okazywana pomoc Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz
Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Dziękuję Światowej i Niemieckiej
Federacji Sportu, dzięki którym możemy zrealizować nasze plany szkoleniowe na
torach lodowych i naturalnych.
Drodzy Delegaci,
Liczę na Państwa dalszą aktywną współpracę. Jestem przekonany, że jeszcze w
tej kadencji doczekamy się rozpoczęcia budowy nowych obiektów dla
saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych. Liczę, że razem sprostamy
nowym wyzwaniom które nas czekają, i doprowadzą do dalszego rozwoju
saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych.
Dziękuję za uwagę.

Michał Jasnosz
Prezes Zarządu

