SPRAWOZDANIE
Zarządu z działalności

Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu
za rok 2018

Gdańsk, czerwiec 2019 r
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1. Władze
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Bobslei i
Skeletonu w grudniu 2017 wybrało Zarząd PZBiS oraz Komisję Rewizyjną PZBiS na kadencję
2017- 2021. Organy działały w 2018 w niezmienionym składzie:
Lp. Imię i nazwisko
1. Szczepan Marek Wiśniowski
2. Przemysław Piesiewicz

Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes d/s ds.
organizacyjnych marketingu i
rozwoju

3. Arkadiusz Sobieraj
4. Michał Kurpas

Wiceprezes ds. sportowych
Skarbnik

5.

Członek Zarządu

Marek Lipiński

Uwagi

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu w 2018 roku
Lp. Imię i nazwisko
Funkcja
1. Anna Masztalerz
Przewodnicząca
2. Andrzej Stępień
Wiceprzewodniczący
3. Dariusz Grabowski
Członek

Zarząd wykonywał swoje podstawowe, zastrzeżone statutem, funkcje omawiając:
• sprawozdania finansowe,
• plany finansowe,
• przygotowania do głównych imprez,
• składy na główne imprezy,
• regulaminy imprez,
• programy imprez,
• regulaminy biura,
• regulaminy komisji
• oraz inne konieczne do bieżącej działalności Związku

Posiedzenia Zarządu w 2018 roku:
Ø Łódź, 05.01.2018
Ø Gdańsk, 09.03.2018
Ø Gdańsk, 23.06.2018
Ø Gdańsk, 26.07.2018
Ø Mikołów, 5-6.10.2018
Ø Łódź, 23.11.2018
Uczestnictwo poszczególnych członków w posiedzeniach Zarządu w 2018 roku:
L.P. Imię i Nazwisko
Obecność
Nieobecność

1.
2.
3.
4.
5.

Marek Wiśniowski
Przemysła Piesiewicz
Arkadiusz Sobieraj
Michał Kurpas
Marek Lipiński

6
5
4
5
5

0
1
2
1
1

1 telekonferencja
1 telekonferencja

Podczas obrad omówiono zagadnienia wcześniej wyznaczone, a także wprowadzono szereg
bieżących spraw. W zebraniach oprócz członków Zarządu udział brali zaproszeni goście m. in.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel sponsorów, prawnik, jak również Kierownik
Wyszkolenia, trenerzy oraz przedstawiciele Komisji PZBiS.
Rejestr uchwał Zarządu PZBiS w 2018 roku:
Lp.
Numer
Data

Treść

Miejsce

1

01/01/2018

05.01.2018

ukonstytuowania Zarządu

Łódź

2

02/01/2018

05.01.2018

uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu

Łódź

3

03/01/2018

05.01.2018

4

04/01/2018

05.01.2018

5

05/01/2018

15.01.2018

6

01/02/2018

07.02.2018

7

02/02/2018

12.02.2018

8

01/03/2018

09.03.2018

9

01/04/2018

04.04.2018

10

02/04/2018

13.04.2018

11

03/04/2018

27.04.2018

12

04/04/2018

27.04.2018

13

05/04/2018

27.04.2018

14

01/05/2018

24.05.2018

15

02/05/2018

29.05.2018

16

01/06/2018

23.06.2018

zakresu obowiązków i kompetencji członków
Zarządu
w sprawie przyjęcia krajowych kryteriów
kwalifikacji do Igrzysk IO PyengChang 2018
w sprawie przyjęcia składu Reprezentacji Polski w
bobslejach na IO 2018
w sprawie kandydata do Komitetu Wykonawczgo
IBSF
w sprawie podziału środku "nagroda za
kwalifikacje ZIO 2018"
w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika
Wyszkolenia
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji
Dyscyplinarnej
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania
stopni trenerskich
w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego
Zgromadzenia
w sprawie podziału środków na zadania do
umowy FRKF z MSiT
w sprawie zatwierdzenia budżetu do umowy
FRKF z MSiT
w sprawie poparcia budowy toru plastikowego w
Nowym Sączu
w sprawie członkostwa w Polsko- Niemieckiej
Izbie Przemysłowo- Handlowej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności i sprawozdania finansowego za 2017
rok

Łódź
Łódź
Gdańsk
Łódź
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

w sprawie przyjęcia KŚ AZS Lubin w poczet
członków Związku
w sprawie regulaminu przyznawania i
pozbawiania licencji
w sprawie powołania komisji sportu wojskowego
i marketingowego IBSF

17

02/06/2018

23.06.2018

18

03/06/2018

23.06.2018

19

01/07/2018

26.07.2018

20

02/07/2018

26.07.2018

21

03/07/2018

26.07.2018

22

04/07/2018

26.07.2018

23

05/07/2018

26.07.2018

24

01/08/2018

01.08.2018

w powołaniu do Kadry Narodowej- Hubert Olczyk

Gdańsk

25

02/08/2018

14.08.2018

w sprawie nominacji do komisji IBSF

Gdańsk

26

03/08/2018

28.08.2018

powołanie do KN- Kamil Popowski

Gdańsk

27

04/08/2018

28.08.2018

28

05/08/2018

28.08.2018

29

01/09/2018

10.09.2018

w sprawie powołania do KN- Rafał Krawczyk

Gdańsk

30

02/09/2018

13.09.2018

w sprawie przyjęcia regulaminów testów
motorycznych dla kandydatów do KN- wersja 2

Gdańsk

31

01/10/2018

11.10.2018

w sprawie powołania KN w monobobach kobiet

Gdańsk

32

02/10/2018

11.10.2018

w sprawie powołania KN w MIO- Lozanna 2020

Gdańsk

33

01/12/2018

05.12.2018

w sprawie wniosku o przystąpienie do PKSN

Gdańsk

w sprawie nominacji do komisji IBSF
w sprawie budowy ścieżki startowej na AWFiS w
Gdańsku
w sprawie o patronat na MP do Prezydenta RP i
MSiT
w sprawie przyjęcia programu przygotowań KN w
kategoriach młodzieżowych

w sprawie przyjęcia regulaminów testów
motorycznych dla kandydatów do KN
w sprawie powołania koordynatora szkolenia
młodzieży

Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

Gdańsk
Gdańsk

2. Biuro
Pracownicy Biura są zobowiązani do przygotowania materiałów informacyjnych i analiz dla
potrzeb Władz Związku, członków PZBiS, MSiT, PKOl. Realizują uchwały Władz Polskiego
Związku Bobslei Skeletonu i zawarte umowy.
W Biurze w 2018 zatrudnione były 2 osoby w tym:
Ø Kamil Skwarczyński- Sekretarz Generalny
Ø Paweł Trynka- pracownik administracyjny ds. logistyki i zakupów

Księgowość realizowana jest poprzez usługi zewnętrzne we współpracy z Pomorską Federacją
Sportu w Gdańsku
Oprócz pracowników biura, na stałych umowach lub kontraktach zatrudnieni są:
Ø Janis Minins- trener bobslei
Ø Oleg Polyvach- trener skeletonu
W związku z realizacja zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umów
zleceń w 2018 ze Związkiem współpracowali: Tomasz Żyła- bobsleje, Jacek Borodtkomechanik juniorzy, Sebastian Eisler- fizjoterapia (bobsleje i skeleton), Roberts Obuldersmechanik (bobsleje). W ciągu roku fizjoterapeutę Sebastiana Eislera zastąpił- Paweł Nowak
oraz po zatrudniliśmy trenera przygotowania motoroczynego- Michała Pietrzaka.
Głównym źródłem przekazu informacji o bieżących sprawach, czy też planowanych działaniach
jest strona internetowa www.pzbis.com, na której zamieszczane są wszystkie ważne
komunikaty. W znaczący sposób publikowanie informacji na stronie Związku stwarza
wszystkim zainteresowanych łatwy i szybki dostęp do informacji na temat naszych dyscyplin.
Jest to też doskonała platforma promocyjna naszych sportów. Można na niej znaleźć bieżące
informacje o wyjazdach Reprezentacji Polski, opisy sukcesów, wyjazdów, składy teamów,
opisy zawodników, podstawowe dokumenty związku jak statut i regulaminy. W prosty sposób,
każdy może się zapisać do związku w charakterze zawodnika, klubu sportowego, czy sponsora.
Strona jest dostępna do przeglądania na urządzeniach mobilnych co bardzo ułatwia dostęp do
informacji w dzisiejszych czasach.
Związku posiada również swoje konta w serwisach społecznościowych- Facebook, Twitter oraz
Instagram, gdzie zamieszcza bieżące informacje, które uzyskują coraz większy zasięg co widać
po statystykach.
Biuro Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu ma dwie lokalizacje biurowe:
Część znajduje się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul.
Czyżewskiego 29, a część mieści się w Domu Sportu Pomorskiej Federacji Sportu przy Al.
Zwycięstwa 51.
Biuro Związku obsługuje coraz większą liczbę zadań
Ø organizuje wyjazdy Reprezentacji Polski w bobslejach i skeletonie
Ø realizuje zakupy sprzętu sportowy według zapotrzebowania działu szkolenia
Ø koordynuje i organizuje przepływ informacji między poszczególnymi osobami
współpracującymi w związku
Ø obsługuje bieżącą korespondencję (w 2018 było to 319 oficjalny pism)
Ø w 2018 zarejestrowano 1278 emaili przychodzące na główny email związku
Ø ze skrzynki email Sekretarza Generalnego w 2018 roku zostało wysłanych 1139 e-maili
Ø w roku 2018 koontynuowano tworzenie bazy danych związku w chmurze, z której
korzystają poszczególne osoby w działach związku. Księgowość ma dostęp do
dokumentów księgowych i rozliczeń, dział szkolenia i trenerzy mają podgląd w bieżące
akcje szkoleniowe, oficjalne regulaminy i dokumenty. Fizjoterapeuta ma dostęp do
bieżących materiałach antydopingowych, badań COMS i bazy medyczno-

fizjoterapeutycznej. Marketing ma dostęp do bieżących materiałów sponsorskich,
umów, logotypów, materiałów promocyjnych, dział prasowy do zdjęć i bieżących
informacji. Dodatkowo budowana jest baza multimedialnych materiałów
szkoleniowych. Odpowiedniej jej skatalogowanie daje dostęp do multimedialnej bazy
wideo ze zjazdów treningowych i na zawodach Reprezentacji Polski. Aktualnie cała
baza elektroniczna liczy 11 działów z czego największy, czyli księgowość liczy ponad
8 700 plików, a drugi pod względem wielkości to „szkolenie” gdzie we wspólnej
bibliotece mamy zgromadzone już ponad 5200 dokumentów (oficjalne regulaminy i
kalendarze IBSF, analizy, druki, informacje o każdej akcji szkoleniowej, plany
szkoleniowej i logistyczne, sprawozdania, wyniki i wiele innych)
Ø w 2018 roku korzystając z narzędzia TeamWork budowany został całkowicie
elektronicznych przepływ informacji. Wszystkie procesy zostały przeniesione online i
tam są tworzone, analizowane, zatwierdzane i realizowane. Z biegiem czasu w planach
jest wdrożenie do użytkowania poszczególnych działów Związku. Da to błyskawiczny
podgląd i dostęp do informacji wyznaczonym osobom oraz wprowadza nowoczesne
metody zarządzania.

3. Finanse
W ramach ogłaszanych konkursów w roku 2018 Polski Związek Bobslei i Skeletonu realizował
zadania zlecone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w programach dofinansowanych z
budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokościach, jakie
przedstawiamy poniżej.
W roku sprawozdawczym był przedstawiany do zatwierdzenia przez Zarząd plan finansowy,
jak również kryteria podziału środków na poszczególne dyscypliny- bobsleje i skeleton. W
okresie sprawozdawczym, Związek składał do Ministerstwa Sportu i Turystyki oferty o
dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem Reprezentacji Polski, a przekazywanie
środków finansowych odbywało się na zasadach i warunkach określonych w zawartych
umowach z MSiT.
W trakcie realizacji programów w roku 2018 w uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia i
trenerami dokonywano aktualizacji planów, w związku ze zgłaszanymi zmianami w
poszczególnych akcjach jednostkowych, aby zapewnić zarówno zawodnikom, jak i kadrze
szkoleniowej najbardziej optymalne warunki szkolenia sportowego. Wszystkie zadania zlecone
zostały rozliczone w terminie i przyjęte przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Umowy z MSiT w 2017-2018 roku
Zadania zlecone/lata
2017
MSiT- seniorzy (BP)
1 000 000
MSiT- sport
niepełnosprawnych
MSiT- sport
340 300
młodzieżowy (FRKF)
MSiT- dodatkowe
280 000
zakupy sprzętu:
Ogółem: 1 620 300

2018
524 000
650 000
76 000
1 250 000

Umowy ze sponsorami i środki własne
Od początku działalności Związek pozyskuje środki z międzynarodowej federacji FIBT/IBSF z
tytułu udziałów w zawodach Pucharu Świata, Pucharu Europy oraz Mistrzostw Świata.
Ponadto w ramach umów barterowych pozyskujemy nieodpłatne świadczenia sprzętowe i
materialne oraz środki od sponsorów Fenicjanin/Thisisme, Gatta Sport, ActivLab oraz Gminy
Karpacz.
Od sezonu 2017/18 sponsorem głównym Związku jest koncern Energa S.A.. W praktyce z
powodów proceduralnych umowa została podpisana w 2018 roku i rozliczona również w
całości w 2018 roku. Co znacząco uzupełniło budżet związku, który był w 2018 roku znacząco
mniejszy ze względu na mniejszą dotację z MSiT. Było to spowodowane rokiem olimpijskim,
czyli zmniejszeniem finansowania dla sportów zimowych, które na początku roku startowały
na Igrzyskach, a resztę roku traktuje się bardziej jako okres przejściowy nstępnego cyklu
olimpijskiego.

4. Działalność sportowa
4.1. Bobsleje
4.1.1. Zawody krajowe
XX Mistrzostwa Polski 2018 w bobslejach, 28.10.2018- Sigulda
Klasyfikacja końcowa:
1. Mateusz Luty/Krzysztof Tylkowski
2. Jakub Stano/Arnold Zdebiak
3. Jakub Zakrzewski/Michał Pietrzak
I Mistrzostwa Polski 2018 w monobobach kobiet, 28.10.2018- Sigulda
1. Smolarek Sylwia
2. Jaźwińska Aleksandra
I Mistrzostwa Polski w startach na ścieżce lodowej w bobslejach, 16.10.2018- Sigulda
Start pilotów:
1. Stano Jakub
2. Zdebiak Arnold
3. Luty Mateusz
4. Zakrzewski Jakub
Start rozpychających z tyłu
1. Tylkowski Krzysztof
2. Zdebiak Arnold
3. Miedzik Łukasz
4. Jakóbczyk Michał
5. Kamiński Adrian
Start rozpychających z boku
1. Tylkowski Krzysztof
2. Kamiński Adrian
3. Zdebiak Arnold
4. Miedzik Łukasz
5. Zakrzewski Jakub
4.1.2. Imprezy główne w roku 2018
Igrzyska Olimpijskie- Pyeongchang (Korea)
Mateusz Luty/Krzysztof Tylkowski (dwójki)- 24 miejsce
Mateusz Luty/Zdebiak Arnold/Miedzik Łukasz/Kossakowski Grzegorz (czwórki)- 13
miejsce
Mistrzostwa Europy- Innsbruck (Austria)
Mateusz Luty/Krzysztof Tylkowski (dwójka)- 17 miejsce
Mateusz Luty/Kamil Masztak, Grzegorz Kossakowski/Łukasz Miedzik (czwórka)- 18
miejsce

Mistrzostwa Świata Juniorów- St. Mortiz (Szwajcaria)
Jakub Stano/Adrian Kamiński (dwójki)- 20 miejsce
Jakub Stano/Jakub Zakrzewski/Adrian Kamiński/Paweł Sarnecki (czwórki)- 18 miejsce
4.1.3. Trenerzy centralnego szkolenia
Seniorzy i juniorzy: Janis Minins
4.2 Skeleton
4.2.1 Imprezy główne w roku 2018
Igrzyska Olimpijskiej- PyeongChang (Korea)
Marta Orłowska- brak kwalifikacji
Michał Jakóbczyk- brak kwalifikacji
Mistrzostwa Świata Juniorów- St. Moritz (Szwajcaria)
Michał Jakóbczyk- 21 miejsce
Vladyslav Polyvach- 24 miejsce
4.2.2 Trenerzy centralnego szkolenia w roku 2017:
Seniorzy i juniorzy: Oleg Polyvach
Asysten trenera: Kamil Karnas
5. Komisje i osoby wspomagające
Komisje i osoby wspierające rozwój w powołanych obszarach przy Polskim Związku Bobslei i
Skeletonu:
Nazwa Komisji
Komisja Dyscyplinarna

Skład
Adw. Wioletta Kazmierczyk – Przewodnicząca
Dariusz Grabowski – Wiceprzewodniczący
Maciej Piela – członek
Piotr Czarnota

Pełnomocnik ds. para sportu
Pełnomocnik ds. budowy polskiego
Mateusz Tomiczek
bobsleja
Koordynator szkolenia młodzieży Rafał Gref
Pełnomocnik ds. medycznych
Marek Lipiński

6. Informacje organizacyjno- szkoleniowe
Rok 2018 był dla Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu rokiem wyzwań związanych w
szczególności z przygotowaniami zawodników Kadry Narodowej do najważniejszej imprezy
czterolecia, jaką były Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang.
Dla PZBiS był to olimpijski debiut gdyż założony w 2013 roku Związek nie przygotowywał startu
na Igrzyskach 2014 roku, a to zgodnie z porozumieniem było to w gestii Polskiego Związku
Sportów Saneczkowych.
W związku z tym większość zasobów została skierowana na zapewnienie dla zawodników
Kadry Narodowej optymalnych warunków szkolenia sportowego i przygotowania do tej
głównej imprezy czterolecia.
Zadaniem postawionym przez Zarząd Związku była kwalifikacja bobslejowej 2ki i 4ki oraz
próba zakwalifikowania jednego skeletonisty.
Bez większych problemów kwalifikację zdobyła dwójka bobslejowa Luty/Tylkowski, a już w
przypadku czwórki trzeba było liczyć na szczęście i to podwójne /rezygnacja z wysłania przez
federację holenderską swojej załogi oraz problemy paszportowe załogi słowackiej /co stało się
faktem i czwórka także zdobyła awans na Igrzyska.
Niewiele także zabrakło do tego, aby na Igrzyska pojechał polski skeletonista .
Sam start na Igrzyskach Olimpijskich w PeyongChang to po pierwsze zdecydowany zawód z
występu naszej eksportowej dwójki Luty/Tylkowski co prawdopodobnie związane było z
syndromem olimpijskiego debiutu - liczyliśmy na walkę w pobliżu 10-tego miejsca, a wyszło 24
miejsce. Za to czwórka występująca w składzie Luty/Zdebiak/Kossakowski/Miedzik po bardzo
szczęśliwym awansie na Igrzyska pokazała tam swoje ogromne możliwości i zajęła najlepsze w
historii polskich bobslejowych startów na Igrzyskach – 13 miejsce naprawdę niewiele
przegrywając do 11 miejsca.
Podsumowując olimpijski debiut na Igrzyskach zarówno Związku jak i jego zawodników
podkreślić trzeba, że pomimo mniej udanego występu w PeyongChang nasza dwójka Mateusz
Luty/Krzysztof Tylkowski w szybkim tempie zbliża się do czołowych miejsc w światowych
rankingach, czego potwierdzeniem były występy w sezonie 2018/19 Pucharu Świata i
Mistrzostw Świata i Europy. Nie udało się natomiast po Igrzyskach utrzymać załogi czwórki,
która tak świetnie wystąpiła w Korei, gdyż dwóch zawodników (Łukasz Miedzik i Grzegorz
Kosakowski) zrezygnowało z dalszych występów ze względów egzystencjonalnych –
konieczność podjęcia pracy zarobkowej.
Miniony sezon obfitował także w inne sukcesy bobsleistów. Obok historycznego występu na
Mistrzostwach Europy w Koenigsse i zajęcia przez dwójkę Luty/Tylkowski 6 miejsca, awans do
Pucharu Świata wywalczył drugi nasz pilot Jakub Stano. Ale to nie koniec. Decyzją
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do programu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022
wlączono konkurencję dla kobiet monoboby. Spowodowało to rozpoczęcie intensywnego
szkolenia w tej nowej konkurencji na całym świecie, ale także w Polsce. Wyniki przyszły
nadspodziewanie szybko – zawodniczka Sylwia Smolarek podczas zawodów Pucharu Europy
zajęła 5 miejsce, a już w kolejce do walki o olimpijski start są następne zawodniczki.
Już w trakcie minionego sezonu na wniosek trenera i kierownika szkolenia podjęliśmy decyzję
o rezygnacji z dalszych startów i szkolenia przez dwójkę skeletonistów – Martę Orłowską i
Michała Jakóbczyka. Sytuacja ta spowodowała, że główny akcent szkolenia w skeletonie
przenieśliśmy na uzdolnioną grupę młodzieży- Zuzanna Klocek, Vladylav Polyvach i Rafał
Krawczyk.

7. Podsumowanie
Chcielibyśmy również podziękować naszym sponsorom i partnerom, których pomoc w 2018
roku była nieoceniona i za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Ogromny wpływ na
realizację zadań, które zaplanowaliśmy w roku 2018 oraz sezonie 2018/19 miała współpraca z
naszymi głównym sponsorem, czyli Energą SA. oraz sponsorami gmina Karpacz, This is me,
Gatta Sport, ActiveLab, Rehasport oraz patronem medialnym TVP Gdańsk i wintersport.pl.
Ponadto jesteśmy niezmiernie wdzięczni i zobowiązani naszemu największemu donatorowi
jakim jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W trakcie roku 2018 udało nam się skompletować profesjonalny zespół biura PZBiS, ale ze
względu na możliwości finansowe i plany życiowe – nie udało się utrzymać wszystkich na
których nam zależało. Dlatego w okrojonym składzie obecny zespół pod wodzą Kamila
Skwarczyńskiego stara się na każdym kroku być pomocnym dla naszych członków i fachowo
wykonywać swoją pracę.
Doceniamy wkład w działalność Związku człowieka, którego działania pozwoliły na przetrwanie
polskich bobslei w latach sześćdziesiątych poprzedniego wieku – zawodnika, a potem trenera i
działacza Andrzeja Żyłę, który gdy tylko jest taka potrzeba służy swoją wiedzą w interesie
Związku.
Niebagatelna rolę w obecnym systemie funkcjonowania klubów i sekcji bobslei i skeletonu
odgrywa były bobsleista i skeletonista Rafał Koszyk. Dzięki jego aktywności i przekonaniu do
naszych dyscyplin działaczy samorządowych w Lublinie duża część zawodników kadry
bobslejowej ma możliwość otrzymywania stypendiów. Środowisko lubelskie aktywnie też
współpracuje w zakresie promocji i pozyskiwania kandydatów na zawodników.
Chcemy bardzo podziękować władzom samorządowym i akademickiego klubu z Lublina,
wszystkim naszym partnerom i działaczom za zrozumienie i pomoc w realizowaniu zadań na
rzecz rozwoju naszych dyscyplin.
Nie zapominamy także o współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim bez, której rozwój
naszych dyscyplin i co prawda na razie w skali mikro sukcesy byłyby niemożliwe.
Szanowni Państwo!
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy. Zarówno dotyczaswoych partnetrów jak i wszystkich
którzy chcą rozwijać nasze olimpijskie dyscypliny w Polsce jakimi są bobsleje i skeleton.

