
Informacja 
Komisji Szkół Sportowych na Zarząd PZP 

w Warszawie 27.09.2010r 

  
Przewodniczący zaproponował obecnym propozycję wniosków do dyskusji, i 

realizacji wg kompetencji. 

UUCCHHWWAAŁŁYY  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  II  WWNNIIOOSSKKII  
 
a/ Komisja w roboczym składzie rozpatrzyła problem startu podczas Mistrzostw Polski Szkół 
w Raciborzu nieuprawnionej zawodniczki z Warszawy.  

Rozpatrzono protest UKS „Rekin” Warszawa w sprawie Gimnazjum nr. 92 w 
Warszawie dotyczącego startu zgłoszonej zawodniczki /nie będącej uczennicą tej szkoły/ w 
Finale  Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Raciborzu.  

Prezydium jednogłośnie zdecydowało nagłośnić ten incydent poprzez umieszczenie 
informacji na str. PZP, www.polswim.pl  jako naganny i przestrogę na przyszłość.  
 
b/ Przewodniczący Komisji zaproponował dokooptowanie do składu kol. Macieja 
Rojowskiego członka Zarządu Śląskiego OZP z Radlina, który wyraził zgodę na propozycję 
pracy społecznej w Komisji. 

 PoniewaŜ w składzie Komisji jest kilku trenerów, którzy wyrazili zgodę na społeczną 
działalność lecz praca trenerska w klubie i z kadrą PZP nie zawsze pozwala im uczestniczyć 
w spotkaniach Komisji dlatego jest potrzebna osoba z doświadczeniem i mająca czas. 

 Taką osobą jest kol. Maciej Rojowski nauczyciel – trener, członek Zarządu Śląskiego 
OZP mieszkający niedaleko Raciborza z doświadczeniem wieloletniej pracy w OZP, szkole i 
klubie. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
- komisja zgodziła się Ŝeby w 2010r. organizację planowanej konferencji szkoleniowej dla 
trenerów szkół sportowych z udziałem dyrektorów SMS połączyć z konferencją org. w 
Krakowie przez członka komisji kol. Kazimierza Woźnickiego w miesiącu listopadzie.  
                       Inicjatywa została zmieniona na propozycję Prezesa PZP Ŝeby konferencję 
poszerzyć o trenerów nie tylko szkół sportowych. W związku z organizacją konferencji 
podobnej przez środowisko Krakowskie odbędzie się ona w m-cu listopadzie z udziałem 
wybitnych postaci ze świata nauki i sportu z kraju i zagranicy pod patronatem PZP.  
/zrezygnowano z trenerów Węgierskich/. 

W konferencji wezmą udział takŜe trenerzy szkół sportowych. Szkoda Ŝe zrezygnowano z 
udziału wybitnych trenerów Węgierskich z którymi wcześniej nawiązano kontakt podczas 

seminarium w Budapeszcie /2009r/. 
 

- zaproponowano organizację planowanej konferencji szkoleniowej dla trenerów z udziałem 
trenerów kadry pływackiej Węgier i dyr. szkół sportowych w roku 2011. 
 /Propozycja programu konferencji wraz z preliminarzem została przekazana do PZP na 
początku 2010r, naleŜy uaktualnić program i preliminarz konferencji po akceptacji 
Prezesa/. 
 

- Przewodniczący poinformował Ŝe trwają prace zespołu pod przewodnictwem Kazimierza 
Woźnickiego, na temat programu szkolenia w poszczególnych kategoriach wiekowych, który 



ma być uzupełniony o film szkoleniowy.  
 Do opracowania tych materiałów będzie wykorzystany materiał z konferencji 
szkoleniowej w Krakowie / listopad – 2010r /.  
Kolega K. Woźnicki zobowiązał się przedstawić Zarządowi skład osobowy zespołu 
przygotowujący program i przewidywany terminem zakończenia materiału do druku. 
 

- zatwierdzono na kolejne lata zmiany regulaminu Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych. W 
miejsce sztafety 4x50m st. zm, wprowadzono sztafety 8x100m st. zm, im. Jana Jaworskiego w 
układzie na zmianę 1 dziewczynka / 1 chłopak, start ze słupka (od stylu motylkowego, grzb, 
klas, kraul), zostały przyjęte bez uwag.  
 

- materiał / statystyka wyników/ opracowany przez kol. Jana Wiederka na temat szkolenia w 
SMS, w pływaniu.  
 Członkowie Komisji po zapoznaniu się z materiałem informującym o ilości 
zawodników szkolonych w SMS-ach i ich udziale w imprezach międzynarodowych, przyjęli 
informację jako bardzo dobrze opracowaną, mówiącą o aktualnej sytuacji w SMS.  
 UwaŜają  Ŝe wydział szkolenia i Rada Trenerów winny wyciągnąć 
odpowiednie wnioski a materiał powinien być przekazany zainteresowanym SMS-om z 
uwagami dotyczącymi szkolenia. 

    

- Komisja ponownie proponuje przyjęcie patronatu nad wystawą medali sportowych pod  
   tytułem: 

 - IGRZYSKA OLIMPIJSKIE w NUMIZMATYCE 
 - MEDALE SPORTOWE OKRESU DO ROKU 1939 

 - MEDALE SPORTOWE PO ROKU 1939 
z duŜym akcentem pływackim autorstwa kol. Kazimierza Niewiteckiego w Muzeum w 
Raciborzu, na przełomie 2011 / 2012 roku, rozpoczynającą jubileusz cyklu spotkań 
jubileuszowych z okazji 90 – lecia PZP i 30-lecia Klubu Olimpijczyka „Sokół”. 
               Uzupełnieniem wystawy medali, była by wystawa fotograficzna uzupełniona o nowe 
zdjęcia. Przewodniczący przedstawił sprawę 2-krotnie na Zarządzie. 
 

- Komisja wnioskuje o wprowadzenie do kalendarza 2-ch imprez: 
 * zorganizowania Mistrzostw Polski Międzyszkolnych Klubów Sportowych 
wprowadzając imprezę do kalendarza PZP na 2011r.  
 Pierwsze w Raciborzu a kolejne w mieście Mistrza Polski MKS. / aktualnie jest 
w Polsce około 30 MKS /.  
 *oraz druŜynowe MP Okręgowych Związków Pływackich / reprezentacja 
okręgu Open/ z okazji 90-lecia PZP / 2012r/.  Programy imprez powinny opracować wydział 
szkolenia i Rada Trenerów.  
 

- został opracowany  przez Komisję apel do samorządów i Posłów RP . Apel ukaŜe się na 
stronie głównej PZP i zostanie skierowany do samorządów i do Parlamentu ponownie po 
zatwierdzeniu przez Zarząd.  
 

RóŜne. 
-    przewodniczący uczestniczył w pogrzebie Prezesa PKOl Piotra Nurowskiego z pocztem 
     sztandarowym KO „Sokół”  
   
 -    przewodniczący Komisji uczestniczył w uroczystości związanych z nadaniem i   
      poświęceniem nowego sztandaru w SMS Wrocław i spotkaniu z olimpijczykami 
      L.Górskim, D. Wolnym i M. Zychowiczem absolwentami SMS  Racibórz 
 



 -    wiceprezes PZP między Zarządami uczestniczył w Mistrzostwach Polski Masters,  
       Międzynarodowym Mityngu w Raciborzu oraz w GP Polski w Oświęcimiu i Gliwicach 
       gdzie wspólnie z Prezesem PZP i Śląskiego OZP spotkali się z władzami Gliwic i  
       Ośrodka TUR w sprawie org. Mistrzostw Polski, oraz dalszej współpracy. 
 
- wiceprezes PZP W. Nazarko z Prezesem Krzysztofem Usielskim, olimpijką Otylią 
Jędrzejczak i radną Sejmiku Śląskiego Ewą Lewandowską uczestniczyli w przekazaniu SMS-u 
Racibórz ze Starostwa do Urzędu Marszałkowskiego. / pływalnia zniszczona przez powódź/ 
Osobiste zaangaŜowanie radnej, byłej zawodniczki MKS „Viktorii” Racibórz, rekordzistki 
Polski w pływaniu doprowadziło do zmiany organu prowadzącego SMS Racibórz. 
 

Uchwały, postanowienia i wnioski skierowane do: 
 

Posłów RP: 
 

1/ Apel o wspieranie szkolnictwa sportowego i uwzględnienie w nowej Ustawie o kulturze 
Fizycznej działalności Szkół Mistrzostwa Sportowego. / Apel w załączeniu na str. PZP – 
zakładka Komisji Szkół / 
 
 MEN i MSiT: 
 

1/ Potraktować Szkoły Mistrzostwa Sportowego jako Centralne Ośrodki Szkolenia pod 
nadzorem finansowym i szkoleniowym Polskich Związków Sportowych. 
 

2/ Wprowadzić opiniowanie kadry kierowniczej i szkoleniowej w Szkołach Mistrzostwa 
Sportowego, w szczególności dyrektora ds. sportowych i trenera koordynatora przez Polski 
Związek Sportowy /w komisji konkursowej na dyrektora SMS powinien uczestniczyć 
przedstawiciel związku sportowego /. 
 

3/ Przywrócić niezbędną ilość godzin szkoleniowych w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. 
/zgodnie z zatwierdzonym planem szkolenia PZP czy innego związku sportowego/. 
 

4/ Zwrócić uwagę na stale zmniejszającą się ilość klubów nie szkolnych w Polsce z powodu 
braku środków finansowych w samorządach na rozwój kultury fizycznej.  
Uwaga: 
W pływaniu na ponad 300 klubów 80% to kluby szkolne, gdyŜ tam jest najtańsza baza 
sportowa , dobrze przygotowani trenerzy i gwarancja stabilnej pracy. 
 

5/ Uregulować status trenerów pracujących w szkołach sportowych. /finansowanie kadry 
trenerskiej/. 
 

6/ Zwiększyć subwencje lub w inny sposób dofinansować Szkoły Mistrzostwa Sportowego i 
szkoły sportowe na realizację planów szkoleniowych wymaganych przez Polskie Związki 
Sportowe. 
 

7/  Rozwiązać problem badań lekarskich młodzieŜy uprawiającej sport.  
 / w SMS-ach i szkołach sportowych/. 
 
8/ Zabezpieczyć w SMS etaty dla trenerów odnowy biologicznej i psychologa. 
 

9/ Zabezpieczyć środki finansowe na indywidualny tok nauczania dla wybitnych uczniów 
sportowców Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
 



Władz samorządowych: 
 

Gmin, które posiadają kryte pływalnie: 
 

1/ Apel o wspieranie nauki pływania, klas sportowych i szkół sportowych, oraz umoŜliwienie 
dostępu do obiektów sportowych dzieciom i młodzieŜy chętnej do uprawiania sportu. /Apel w 
załączeniu/. 
 

Miasta Wrocławia: 
 

1/ Podziękowanie za utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. 
2/ Prośba o kontynuowanie działań w zakresie rozbudowy przy szkole bazy sportowej i  
    internatu dla uczniów sportowców. 
 

Polskiego Związku Pływackiego: 
 

1/ Wspierać działalność Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
2/ Wysłać do Parlamentu, MEN i MS wnioski z narady. 
3/ Przekazać Apele do samorządów i Parlamentu. 
4/ Zakończyć prace pod. kier. kol. Kazimierza Woźnickiego nad programami szkoleniowymi w 
szkołach sportowych i SMS-ach przed 90-leciem PZP, zaproponowane przez Komisję Szkół 
Sportowych.  
Wydanie ksiąŜkowe programów zatwierdzić w MEN i MS. 

 

Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego: 
 

1/ Wspierać organizacyjnie nową SMS we Wrocławiu. 
2/ Pomóc w naborze do SMS Wrocław. 

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu: 
 

1/ Zachowywać barwy klubowe uczniów przychodzących do SMS. 
2/ Kontynuować działania w zakresie poprawienia bazy sportowej i budowy internatu / lub  
    adaptacji pomieszczeń szkolnych na internat/. 
3/ Poszerzyć nabór o zawodników ze wszystkich szkół i klubów Dolnego Śląska. 
4/ Kontynuować współpracę z WKS „Śląsk” Wrocław, oraz ze szkołami Wrocławia  
    posiadającymi własne pływalnie.  
 

WKS „Śląsk” Wrocław: 
 

4/ Kontynuować współpracę z SMS  Wrocław, w zakresie szkolenia pływaków i udostępnienia   
     pływalni do treningu. 
 
Wnioski główne: 
 

                 Wspierać budowę kompleksu pływalni o wymiarach olimpijskich przy Akademii 
Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z przeznaczeniem na 
szkolenie kadry olimpijskiej w pływaniu. 
  DąŜyć do wypracowania narodowego programu kultury fizycznej od 
przedszkola w celu podniesienia ogólnej sprawności fizycznej Polaków i przeciwdziałania 
rozszerzającej się patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy. / narkotyki, alkohol, 
papierosy itp./ 



  Wspierać powstawanie Szkół Mistrzostwa Sportowego w województwach 
gdzie jest duŜo sekcji pływackich i działają szkoły sportowe podstawowe i gimnazja przy 
dobrej bazie sportowej i kadrze trenerskiej. Przy dobrze funkcjonujących SMS-ach tworzyć 
MłodzieŜowe Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia w pływaniu. 
  Wprowadzić do drugiej klasy szkoły podstawowej narodowy program nauki 
pływania jako przeciwdziałanie w zastraszający sposób zwiększającej się ilości młodzieŜy z 
wadami postawy. 
  Uczulić samorządy terytorialne do maksymalnego wykorzystania istniejącej 
bazy sportowej przez dzieci, młodzieŜ i dorosłych, stwarzając warunki do jej dostępu. 
 
  Na wzór programu budowy zielonych „Orlików” kontynuować program 
budowy niebieskich „Orlików” ( krytych pływalni w kaŜdej gminie). 
 
 

Informacje bieŜące oraz powyŜsze postanowienia i wnioski zostały omówione i 
złoŜone na piśmie do potokołu : 

 

na posiedzeniu Zarządu PZP w Warszawie dnia 27. 09. 2010r. i umieszczone za na stronie 
PZP za zgodą Zarządu. 

  

 

Sekretarz                                                                                                     Przewodniczący 
Komisji Szkół Sportowych                                                                                  Komisji Szkół Sportowych   

                                                                                                            
    mgr Ewa Lewandowska                                                                                    mgr Wojciech Nazarko 

 

 

 


