SPRAWOZDANIE
Zarządu z działalności

Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu
za rok 2019

Gdańsk, czerwiec 2020 r

1.
2.
3.
4.
5.

Słowo wstępu- Prezes
Władze
Biuro
Finanse
Działalności sportowa
5.1.Bobsleje
5.1.1. Zawody krajowe
5.1.2. Imprezy główne
5.1.3. Trenerzy centralnego szkolenia
5.2.Skeleton
5.2.1. Imprezy główne
5.2.2. Trenerzy centralnego szkolenia
6. Komisje i osoby wspomagające
7. Kontakty z IBSF i Federacjami zagranicznymi
8. Rozwój infrastruktury sportowej
9. Działalność marketingowa i promocyjna
10.Selekcja i nabór do bobslei i skeletonu
11.Zadania na 2020
12.Podsumowanie
13.Sprawozdanie finansowe

1. Słowo wstępu- Prezes
Zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu oraz wymogami
ustawy o sporcie spotykamy się na podsumowaniu rocznej działalności Zarządu PZBiS.
Okresie sprawozdawczy, czyli rok 2019 był bez wątpienia najlepszym w historii polskich bobslei
i skeletonu.
Ø 6 miejsce na Mistrzostwach Europy seniorów bobslejowej dwójki męskiej Mateusz
Luty-Krzysztof Tylkowski (najwyższe w historii)
Ø 9 miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata dwójki Luty-Tylkowski (najwyższe
w historii)
Ø 14 miejsce dwójki Luty-Tylkowski na Mistrzostwach Świata seniorów (najwyższe w
historii)
Ø 6 i 7 miejsce pilota Jakuba Stano ma Mistrzostwach Europy juniorów
Ø awans pilota Jakuba Stano do rywalizacji w Pucharze Świata
Ø 5 miejsce w pierwszych w historii zawodach monobobów kobiet pilotki Sylwii
Smolarek
Ø awans na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie- Lozanna 2020 wywalczony przez pilota
monoboba Oskara Langowskiego, a niewiele zabrakło, żeby awans wywalczył także
drugi pilot Łukasz Kulus
Ø awans na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie- Lozanna 2020 skeletonistki Zuzanny
Klocek
Ø awans na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie to pierwsze w historii PZBiS
uczestnictwo w tych zawodach
Ø pod koniec roku 2019 pierwsze starty w dwójkach kobiet, dwóch pilotek- Sylwii
Smolarek i Lindy Weiszewski
Wszystkie te niewątpliwe sukcesy sportowe powodowały nasze oczekiwania, że finansowanie
Związku, a w zasadzie kadr PZBiS na rok 2020 znacznie się zwiększy.
Takie były zawsze deklaracje naszego głównego sponsora Ministerstwa Sportu- zastosujemy
algorytm, którzy uwzględni progres w osiąganych przez związki wynikach sportowych na
najważniejszych imprezach Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach
Europy. Tymczasem zamiast oczekiwanego zwiększenia środków budżetowych i z FRKF
dostaliśmy ponad 30% mniej niż w roku poprzednim, czyli w zasadzie tyle ile w pierwszych latach
działalności Związku, w którym posiadaliśmy tylko jeden team bobslejowy, który zajmował
odległe miejsce w światowych rankingach.
Teraz te same środki czyli około 1 mln złotych miały wystarczyć na finansowanie dwóch męskich
teamów bobslejowych z prawem startu w Pucharze Świata, MŚ seniorów i juniorów, ME
seniorów i juniorów, teamów żeńskich- Puchary Europy w dwójkach i monoboby, kwalifikacji i
startu pilotów bobslejowych w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz skeletonistów
startujących w PE i MŚ juniorów, ME seniorów i juniorów oraz kwalifikacjach i startach w
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz dalsze szkolenie młodych pilotów.
Sytuację pogorszył też fakt, iż w trakcie przygotowań do sezonu 2019/20 rezygnację z funkcji
trenera głównego kadry bobslejowej złożył twórca zauważalnych w świecie awansów
sportowych naszych zawodników- Janis Minins wraz ze współpracującym mechanikiem, także
Łotyszem Robertem Obludersem.
Bezpośrednią przyczyną odejścia Janisa Minnisa był wielokrotnie wyższa finansowo propozycja
z federacji chińskiej, ale też niezrealizowane obietnice wsparcia polskich bobslei przekazane

podczas konferencji w Zakopanem przez osoby decyzyjne w departamencie sportu
wyczynowego Ministerstwa Sportu.
Podjęte rozmowy z nielicznymi trenerami nie będącymi jeszcze związanymi z innymi
federacjami uświadomiły nam, że poziom ich oczekiwań to kwota znacznie przekraczająca nasze
możliwości, a ewentualny kontrakt za sezon pochłonąłby budżet roczny całego PZBiS.
Działając pod presją czasu, otoczenia oraz zawodników wykonaliśmy wiele działań, aby
utrzymać załogę Mateusza Lutego w dwójkach i czwórkach, zwłaszcza w aspekcie rozpoczętego
planu przygotowań do Mistrzostw Świata 2020 na torze w Altenbergu, gdzie zakładaliśmy
osiągnięcie dobrego wyniku, gdyż to ulubiony tor Mateusza, na którym osiągał znaczące
rezultaty.
Pomimo spotkań i rozmów o sytuacji w jakiej się znaleźliśmy w wyniku zmniejszenia
finansowania na 2020 rok oraz przedstawianych koncepcji wariantu zmiany pilota i ograniczeniu
liczby startów, a także zaangażowania na okres przygotowań do MŚ holenderskiego trenera
Arenda Glassa- nie udało się przekonać do tego większości zawodników z Mateuszem Lutymwobec czego zawiesiliśmy finansowanie męskiej drużyny bobslei.
Przed rozpoczęciem sezonu – z przygotowań i startów ze względów zdrowotnych zrezygnował
drugi pilot Jakub Stano. W tej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do wdrożenia planu
oszczędnościowego- zaangażowania polskiego trenera Norberta Foltina bez doświadczenia w
prowadzeniu zawodników na wysokim poziomie sportowym, rezygnacji z przygotowań do
sezonu i startów większości zawodników oraz rezygnacji ze współpracy z trenerem
przygotowania motorycznego oraz fizjoterapii.
Z perspektywy czasu okazało się, że nasze decyzje były trafione, a postępy młodych zawodniczek
zaczynają dostrzegać w światowej rodzinie bobslei i skeletonu.
Istotnym elementem pracy Zarządu było wdrożenie i przyjęcie zmian w statucie dostosowujące
go do ustawy o sporcie oraz Kodeksu Dobrego Zarządzania.
Mam nadzieję, że przygotowane Sprawozdanie, a także rzeczowa, merytoryczna
i niepozbawiona krytycznego spojrzenia dyskusja podczas Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Programowego pozwolą nam na rzetelna ocenę naszej wspólnej pracy.
W imieniu Zarządu PZBiS chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, którzy
pomagali nam w działalności na rzecz polskich bobslei i skeletonu.
Szczepan Marek Wiśniowski
Prezes PZBiS

2. 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 2019 roku:
Ø Gdańsk, 29.01.2019
Ø Stryków, 05.04.2019
Ø Gdańsk, 15.06.2019
Ø Stryków, 20.09.2019
Ø Gdańsk, 04.11.2019
Ø Łódź, 20.11.2019
Uczestnictwo poszczególnych członków w posiedzeniach Zarządu w 2019 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
6
4

0
1
2
0
1

2 telekonferencja
2 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, trenerzy oraz
przedstawiciele Komisji PZBiS.
Rejestr uchwał Zarządu PZBiS w 2019 roku:
Lp.
Numer
Data
Treść
zatwierdzenie planów do umowy BP z MSiT
1
1/01/2019
29/1/2019
na 2019 roku
zatwierdzenie podziału środków do
2
2/01/2019
29/1/2019
programu FRKF z MSiT na 2019 rok
zatwierdzenia wniosku o stypendium MSiT
3
3/01/2019
29/1/2019
za wyniki 2ki na ME 2019 Koenigssee
kredytu obrotowego na finansowanie
4
4/01/2019
29/1/2019
działalności bieżącej
w sprawie finansowanie skeletonu w
5
5/01/2019
29/1/2019
kategorii seniorów
zatwierdzenie planów do umowy FRKF z
6
6/1/2019
29/1/2019
MSiT na 2019 roku
w sprawie powołania do KN w
7
1/3/2019
7/3/2019
monobobach kobiet- Linda Weiszewski
8
2/3/2019
27/3/2019
w sprawie składu delegacji na WZS PKOl
w sprawie składu delegacji na WZC AHK
9
1/4/2019
3/4/2019
2019
10
2/4/2019
5/4/2019
zwołanie WZD PZBiS 2019
w sprawie składu delegacji na WZD PKSN
11
1/5/2019
18/5/2019
2019
w sprawie zatwierdzenie regulaminu
12
2/5/2019
26/5/2019
Komisji Skeletonu
w sprawie przyjęcia podziału nagrody IBSF
13
3/5/2019
28/5/2019
2018/19
w sprawie zatwierdzenie składu Komisji
14
4/5/2019
30/5/2019
Skeletonu
w sprawie przedawnionych należności i
15
1/6/2019
5/6/2019
zobowiązań
w sprawie powołania do KN w bobslejach
16
2/6/2019
21/6/2019
kobiet
17
3/6/2019
21/6/2019
w sprawie powołania do KN na MIO 2020
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości
18
4/6/2019
21/6/2019
PZBiS

Miejsce
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Stryków
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

19

1/7/2019

21/7/2019

w sprawie poparcia budowy toru
bobslejowo- saneczkowo- skeletonowego
w Krynicy- Zdroju

20

2/7/2019

21/7/2019

w sprawie powołania do KN na MIO 2020

Gdańsk

21

1/8/2019

19/8/2019

Gdańsk

22

2/8/2019

19/8/2019

23

3/8/2019

21/8/2019

24

4/8/2019

21/8/2019

25

5/8/2019

24/8/2019

26

6/8/2019

24/8/2019

27

1/10/2019

14/10/2019

28

1/11/2019

4/11/2019

29

2/11/2019

20/11/2019

30

3/11/2019

20/11/2019

31

4/11/2019

20/11/2019

w sprawie licencji IBSF- Mark Chadason
w sprawie przyjęcia AZS KU Politechniki
Opolskiej w poczet członków Związku
w sprawie powołania do KN na MIO 2020
w sprawie powołania do KN - bobsleje
kobiet
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
bobslei i skeletonu w Polsce- lipiec 2019
w sprawie przyjęcia regulaminu członka
wspierającego
w sprawie MP w bobslejach kobiet i MMP
2019 Lillehammer
w sprawie zatrudnienia na stanowisku
trenera kadry bobslei sen - Rudi Lochner
w sprawie rozwiązania umowy z Rudi
Lochner
w sprawie podpisania umowy o współpracy
z Federacją Niemiecką
w sprawie zgłoszeni dr Wiktora Cajsel do
Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy
PKOl

Gdańsk

Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Łódź
Łódź
Łódź

3. Biuro
Od ponad 5 lat Sekretarzem Generalnym i Dyrektorem biura Związku jest Kamil Skwarczyński.
Jego praca i zaangażowanie pozwalają na zapewnienie Związkowi bezpieczeństwa w obszarze
realizacji zadań wynikających z podpisanych umów z Ministerstwem Sportu, a także
przestrzegania przepisów i obowiązków wynikających z ustawy o sporcie oraz ustawy o
stowarzyszeniach.
Kamil, jest ponadto inicjatorem wielu działań pozwalających na rozwój bobslei i skeletonu oraz
powiększaniu urządzeń, sprzętu i trenażerów niezbędnych w szkoleniu.
Ze względów oszczędnościowych, ale przede wszystkich w związku z posiadanymi
kwalifikacjami w obszarze teorii i praktyki w sporcie- pełni on także obowiązki kierownika
wyszkolenia Związku.
Zarząd PZBiS bardzo wysoko ocenia jego pracę i zaangażowanie i wyraża podziękowanie za
stabilizację, którą pomimo zmniejszenia finansowania potrafimy zachować.

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 2019 na pełen etat zatrudniona były 1 osoba:
Ø Kamil Skwarczyński- Sekretarz Generalny
Księgowość w 2019 realizowana była poprzez usługi zewnętrzne z Biurem Rachunkowym
„Ekspert-O” z siedzibą w Gdańsku.
Oprócz pracowników biura, na stałych umowach lub kontraktach zatrudnieni 2019 byli:
Ø Janis Minins- trener bobslei, następnie Norbert Foltin, krótko Arend Glas
Ø Łukasz Miedzik- trener bobslei kobiet, następnie Norbert Foltin
Ø Michał Pietrzak- trener przygotowania motorycznego
Ø Jakub Cieniawski- fizjoterapeuta
Ø Oleg Polyvach- trener skeletonu
W związku z realizacja zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umów
zleceń w 2019 ze Związkiem współpracowali: Roberts Obulders- mechanik (bobsleje), Paweł
Nowak (fizjoterapeuta), Gintz Dzerve (trener jazy- skeleton), Martin Galiker (trener bobsleje).
W ramach umów wolontariatu: Michał Sulikowski (serwisant bobsleje), Henryk Pach (trener
bobsleje).
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 2019 było to 272 oficjalne pisma)
Ø w 2019 zarejestrowano 1077 emaili przychodzące na główny email związku
Ø ze skrzynki email Sekretarza Generalnego w 2019 roku zostało wysłanych 1116 e-maili
Ø w roku 2019 kontynuowano 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 medycznofizjoterapeutycznej. 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 10 działów z czego największy, czyli księgowość liczy ponad
10 100 plików, a drugi pod względem wielkości to „szkolenie” gdzie we wspólnej
bibliotece mamy zgromadzone już ponad 6800 dokumentów (oficjalne regulaminy i
kalendarze IBSF, analizy, druki, informacje o każdej akcji szkoleniowej, plany
szkoleniowej i logistyczne, sprawozdania, wyniki i wiele innych)
Ø w 2019 roku korzystając z narzędzia AirTable budowana zostały bazy danych z różnych
dziedzin. Od księgowości, po marketing. Systematycznie będziemy tam przenosić dane,
tak aby tworzyć spójne i dostępne dla zainteresowanych bazy danych. 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.
Ø Prowadziliśmy systematyczny monitoring social mediów z cyklicznym raportowaniem,
pomiarem parametrów i analizą. Z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
internetowych powstają pełne raporty i kolejna baza danych aktywności w Internecie.

4. Finanse
W ramach ogłaszanych konkursów w roku 2019 Polski Związek Bobslei i Skeletonu realizował
zadania zlecone przez Ministerstwo Sportu 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 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 2019 w uzgodnieniu z Sekretarzem Generalnym 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.
Umowy z MSiT w 2017-2019 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 i inne:
Ogółem: 1 620 300

2018
524 000

2019
700 000

-

-

650 000

730 000

76 000

100 000

1 250 000

1 530 000

Umowy ze sponsorami i środki własne
Od początku działalności Związek pozyskuje środki z międzynarodowej federacji (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.
Niestety mimo rozwoju i przygotowanej umowy trzyletniej do Igrzysk Olimpijskich 2022 ze
sponsorem głównym Związku, którym był koncern Energa S.A, umowa nie została
zatwierdzona przez Zarząd koncernu przez co nie weszła w życie. To znacznie ograniczało
możliwości rozwoju Związku.

5. Działalność sportowa
5.1. Bobsleje
5.1.1. Zawody krajowe
II Mistrzostwa Polski 2019 w monobobach kobiet, 17-18.10.2019- Lillehammer
1. Smolarek Sylwia
2. Linda Weiszewski
I Mistrzostwa Polski 2019 w bobslejach kobiet, 17-18.10.2019- Lillehammer
1. Smolarek Sylwia/Julia Słupecka
2. Linda Weiszewski/Aleksandra Byczkowska
I Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2019 w monobobach mężczyzn, 17-18.10.2019Lillehammer
1. Oskar Langowski
2. Łukasz Kulus
5.1.2. Imprezy główne w roku 2019
Mistrzostwa Świata seniorów- Whistler (Kanada)
Mateusz Luty/Krzysztof Tylkowski (dwójki)- 14 miejsce
Mistrzostwa Europy- Koenigssee (Niemcy)
Mateusz Luty/Krzysztof Tylkowski (dwójki)- 6 miejsce
Mateusz Luty/Arnold Zdebiak/Jakub Zakrzewski/Paweł Sarnecki (czwórka)- 13 miejsce
Mistrzostwa Świata Juniorów- Koenigssee (Niemcy)
Jakub Stano/Hubert Olczyk (dwójki)- 26 miejsce
Jakub Stano/Adrian Kamiński/Hubert Olczyk/Jakub Zakrzewski- 19 miejsce
Mistrzostwa Europy Juniorów- Sigulda (Łotwa)
Jakub Stano/Adrian Kamiński (dwójki)- 6 miejsce
Mistrzostwa Europy Juniorów- Igls (Austria)
Jakub Stano/Arnold Zdebiak/Paweł Sarnecki/Jakub Zakrzewski- 7 miejsce
5.1.3. Trenerzy centralnego szkolenia
Seniorzy i juniorzy: Janis Minins (pod koniec roku Arend Glas)
5.2. Skeleton
5.2.1 Imprezy główne w 2019 roku
Mistrzostwa Europy seniorów- Igls (Austria)
Marta Orłowska- 16 miejsce

Mistrzostwa Świata juniorów- Koenigssee (Niemcy)
Vladyslav Polyvach- 21 miejsce
Mistrzostwa Europy juniorów- Sigulda (Łotwa)
Vladyslav Polyvach- 14 miejsce
5.2.2 Trenerzy centralnego szkolenia w roku 2019:
Seniorzy i juniorzy: Oleg Polyvach
6. Komisje i osoby wspomagające
Komisje i osoby wspierające rozwój w powołanych obszarach przy Polskim Związku Bobslei i
Skeletonu:
Nazwa Komisji
Komisja Dyscyplinarna

Komisja ds. skeletonu

Skład
Adw. Wioletta Kazmierczyk – Przewodnicząca
Dariusz Grabowski – Wiceprzewodniczący
Maciej Piela – członek
Agata Tomaszewska- Przewodnicząca
Mateusz Lubecki- Zastępca Przewodniczącego
Sebastian Bednarczyk- Członek komisji
Piotr Czarnota

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

7. Kontakty z IBSF i Federacjami zagranicznymi
W roku 2019 przedstawiciele PZBiS- Marek Wiśniowski i Kamil Skwarczyński, uczestniczyli w
kongresie IBSF w Pradze.
Niewątpliwym sukcesem dyplomatycznym Związku w jest, pierwszy raz w historii uczestnictwo
w Kongresie Polaka- Przemysława Piesiewicza, jako członka egzekutywy IBSF. Dodatkowo
czterech przedstawicieli z Polski działa w komisjach statutowych IBSF:
Prof. Marek Lipiński - komisja medyczna i antydopingowa
Michał Kurpas - komisja etyki
Piotr Czarnota - komisja para-sportu
Marek Wiśniowski - komisja Rozwoju
Zarząd PZBiS utrzymuje dobre i bardzo dobre kontakty z IBSF, a częste spotkania robocze
pozwalają na maksymalne wykorzystywanie ich pomocy w bieżącym działaniu. Przedstawiciele
Związku zapraszani są do pracy w komisjach zadaniowych IBSF.
Dobrze i bardzo dobrze układa się także współpraca z innymi federacjami krajowymi, ale
zwłaszcza chcę podkreślić współpracę z federacją łotewską której zarówno działacze Związku

jak i zawodnicy są częstymi gośćmi (nie tylko z uwagi na tor i ścieżkę startową). Ze strony tej
federacji otrzymujemy pomoc szkoleniową i sprzętową zwłaszcza w skeletonie.
Warto dodać, że w 2019 roku udało się podpisać historyczną umowę o współpracy z Federacją
Niemiecką. Gwarantuje to nam dostęp do najlepszych trenerów i możliwość transferu wiedzy
od najbardziej utytułowanej federacji na świecie w naszych dyscyplinach.
8. Rozwój infrastruktury sportowej
Jednym ze strategicznych celów PZBiS jest rozbudowie infrastruktury sportowej. Władze
Związku spotykały się z przedstawicielami Ministerstwa Sportu, władzami regionu
podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Związek popiera
inicjatywy regionalne rozbudowy torów w Nowym Sączu i Karpaczu, a także budowy toru
sztucznie mrożonego w Krynicy.
9. Działalność marketingowa i promocyjna
Pomimo bardzo aktywnej działalności i skierowaniu wielu ofert współpracy do większości
polskich firm aktywnych na rynku marketingu sportowego (zarówno bezpośrednio przez Zarząd
oraz wyspecjalizowane firmy), na dzień dzisiejszy Polski Związek Bobslei i Skeletonu nie posiada
produktów (zawodnicy, impreza, wyniki), które pozwoliłyby zaangażować się finansowo we
współpracę ze Związkiem sponsorom sportu.
Niewątpliwym sukcesem Związku było przekonanie władz telewizji Polsat Sport do odkupienia
od Infrontu praw telewizyjnych - pokazywania w mediach wszystkich najważniejszych imprez
bobslejowych i skeletonowych.
Zaistnienie naszych dyscyplin, a zwłaszcza ich stosunkowo duża oglądalność (wg. raportu
Infrontu 4-5 miejsce w Europie) umożliwi nam skuteczniejsze działania marketingowe w celu
pozyskiwania sponsorów.
10. Selekcja i nabór do bobslei i skeletonu
Związek we współpracy ze swoimi członkami i partnerami prowadzi od wielu lat nabory
zawodników do bobslei i skeletonu w postaci ogólnodostępnych testów. Pomimo dość dużego
zainteresowania udziałem w testach, brak środków finansowych uniemożliwia kontynuowanie
sprawdzania wybranych zawodników na ścieżkach lodowych i torach.
W związku z tym postanowiliśmy skoncentrować się na ścisłej współpracy z sekcjami i klubami
prowadzącymi sekcje LA, rugby, kolarstwa torowego itp., aby mieć możliwość popularyzacji
naszych dyscyplin pośród zawodników nie rokujących w wymienionych sportach, a
posiadających predyspozycje do bobslei i skeletonu.
Warto dodać, że jako pierwszy Związek w Polsce podpisaliśmy porozumienie z Instytutem
Sportu- Państwowym Instytutem Badawczym na wykorzystanie danych gromadzonych w
Narodowej Bazie Talentów. Opracowany algorytm pozwala wychwytywać osoby o parametrach
predysponujących do naszych sportów olimpijskich. Z uwagi na ochronę danych osobowych
skomplikowany i nieefektywny okazał się mechanizm zapraszania na testy potencjalnych
kandydatów. Jednak mamy już pewne pomysły, które wspomogą ten proces w przyszłym roku.

11. Zadania na 2020
Ø zakup dwóch bobslei monobobów w aspekcie podjęcia kwalifikacji do IO 2022
Ø zakup minimum 2 skeletonów
Ø budowa i umiejscowienie najlepiej na terenie AWFiS Gdańsk ścieżki startowej
Ø dalsze działania marketingowe i promocyjne w celu pozyskania sponsorów i partnerów
PZBiS
Ø modyfikacja niektórych elementów Strategii
Ø pozyskanie i szkolenie kandydatów na trenerów Skeletonu
Ø działania na rzecz poparcia inicjatywy budowy toru sztucznie mrożonego w Krynicy oraz
plastikowego do szkolenia Skeletonu
Ø pozyskiwanie nowych osób do działania w Związku i komisjach tematycznych
Ø rozpoczęcie szkolenia w para-bobslejach i para-skeletonie
Ø podjęcie starań o organizację Mistrzostw Świata w startach bobslejowych w 2023 roku
(Gdańsk/Toruń/Lublin)
Ø kontynuacja współpracy z ośrodkiem w Lublinie oraz klubami WKS Flota Gdynia i AZS
Politechnika Opole
Ø kontynuowanie system testów kwalifikacyjnych do Bobslei i Skeletonu
Ø rozpocząć realizowanie projekt wydania monografii - „Bobsleje i Skeleton w Polsce”
Ø dalsza aktywność naszych przedstawicieli we władzach IBSF i jej komisjach tematycznych
Ø działania na rzecz rozgrywania militarnych mistrzostw świata i doprowadzenia do
możliwości uzyskania etatów wojskowych na potrzeby zawodników kadr bobslei i
skeletonu
Ø aktualizacja regulaminu dyscyplinarnego Związku
12. Podsumowanie
Chcielibyśmy również ̇ podziękować naszym sponsorom i partnerom, których pomoc w 2019
roku była nieoceniona i za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Współpraca z This is me,
Gatta Sport, ActiveLab oraz partnerowi medialnemu TVP Gdańsk. Ponadto dziękujemy
naszemu największemu donatorowi jakim jest Ministerstwo Sportu.
Szanowni Państwo!
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy. Zarówno dotychczasowych partnerów jak i
wszystkich którzy chcą rozwijać nasze olimpijskie dyscypliny w Polsce jakimi są bobsleje i
skeleton.

