
 
21. 03. 2009r. / Klub Olimpijczyka „Sokół”  w Raciborzu/ 

                                                  ul. Klasztorna 9   

 
Protokół 

z posiedzenia Komisji Szkół Sportowych 
 

Porządek posiedzenia Komisji Szkół Sportowych. 
 
1/  Powitanie / słowo wstępne /  
 
2/  Przyjęcie porządku narady. 
 
3/  Ukonstytuowanie się komisji - przydział funkcji. 
 
4/  Informacja z działalności Komisji w minionej kadencji.  
                                 Analiza  wniosków złożonych na Walnym Zjeździe PZP. 
 
5/ Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na lata 2009 – 2012  i rok 2009. 
 
6/  Sprawy bieżące.  
 
7/  Dyskusja, postanowienia i wnioski. 
 
8/ Uchwały, postanowienia i wnioski. 
 
~ godz. 1330- 1430   - zamknięcie obrad i obiad. 
 

 
Ad.1  Powitanie / słowo wstępne /  
 

Słowo wstępne wygłosił wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, przewodniczący 
Komisji Szkół Sportowych – Wojciech Nazarko. 

 
 
Ad.2  Przyjęcie porządku narady. 
 
Przyjęcie porządku narady – jednogłośnie. 
 
 
● Głos zabrał Prezes PZP – Krzysztof Usielski 
– podziękował za pracę Komisji w poprzedniej kadencji, z uwzględnieniem jej członków 
– zaproponował członkom Komisji w nowym składzie osobowym, by znaleźć sobie „pole” 
   aktywności i tę na wybranym „polu” przejawiać 
– zwrócił uwagę na wzmocnienie porozumienia na linii trener – rodzice 
– podkreślił, by ze zgłaszanych wniosków wybrać kilka głównych i doprowadzić ich 
   problematykę do końca 
 
 
 
 



Ad.3  Ukonstytuowanie się komisji – przydział funkcji. 
 
           Przewodniczący komisji W. Nazarko poinformował członków o pracy komisji. 
Podziękował obecnym za wyrażenie zgody na współpracę do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, 
ponieważ tak się będzie kończyć bieżąca kadencja nowego Zarządu PZP.  

Pogratulował wszystkim członkom poparcia jednogłośnego wszystkich kandydatów do 
Komisji Szkół przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i przedstawicieli szkół 
sportowych i SMS.  

Następnie zaproponował funkcje i zakres obowiązków, które członkowie przyjęli 
jednogłośnie bez uwag. / jak niżej/ 

 
●  Wojciech Nazarko            - przewodniczący Komisji 
●  Jan Wiederek                    - wiceprzewodniczący d/s Szkół Mistrzostwa Sportowego 
●  Janusz Świtecki                - wiceprzewodniczący d/s Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
●  Jan Kuczko                       - wiceprzewodniczący d/s współpracy z trenerami i rodzicami 
●  Ewa Lewandowska           - sekretarz   doradca d/s współpracy z samorządami i pozyskiwania  
                                                 środków zewnętrznych 
●  Włodzimierz Olszewski     - członek honorowy Komisji /doradca/ 
● Wiesław Cichecki              - członek, d/s kontaktów z samorządami. 
●  Maria Jakóbik                   - członek d/s współpracy z kadrą  juniorów                                           
●  Jolanta Kocjan                  - członek d/s współpracy ze szkołami podstawowymi 
●  Kazimierz Woźnicki           - członek łącznik d/s kontaktów z ośrodkami akademickimi 
●  Włodzimierz Pajor             - członek d/s szkół podstawowych i gimnazjów, oraz interpretacji  
                                                  aktów prawnych. 
●  Sławomir Anioł                  - członek  
 
Ad.4  Informacja z działalności Komisji w minionej kadencji.  
 
Analiza  wniosków złożonych na Walnym Zjeździe PZP. 
 
● informację przekazał Wojciech Nazarko, który przekazał również bieżące informacje 
  dotyczące organizacji tegorocznych mistrzostw: 
  - za całość organizacji Mistrzostw Polski Szkół Sportowych i Konferencji Szkół Sportowych 
    odpowiedzialny jest całkowicie Klub Olimpijczyka „Sokół” 
  - tegoroczne mistrzostwa współorganizuje Arkadiusz Tylka - dyrektor ZSOMS w Raciborzu 
  -  za przeprowadzenie konferencji – odprawy mistrzostw dla trenerów i kierowników ekip 
    odpowiedzialny jest Sławomir Szwed – naczelnik zawodów 
  - za przygotowanie obiektów do przeprowadzenia mistrzostw odpowiedzialni są: 
*   Arkadiusz Tylka        - w ZSOMS 
*   Andrzej Ciesielski     -  w SP 15 
*  Maria Gołąb              - pełnomocnik Rektora PWSZ w Raciborzu 
- dyplomy dla trzech pierwszych zawodnikach – posiadają na odwrocie  trzy różne informacje, 
   zwycięzcy otrzymują dodatkowo dyplom uznania dla rodziców 
- koszulki – nie wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali, ze względu na fakt, że nie wszyscy 
   potwierdzili, w odpowiednim czasie swój udział podając rozmiar. 
 
 
Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na lata 2009 – 2012  i rok 2009. 
 
– praca Komisji odbywać się będzie w trzech zespołach 
– podjęte zostaną działania w celu opracowania programu  autorskiego dla  szkół sportowych 
– Komisja spotka się jeszcze raz w br. 
 
 
 



Ad.6  Sprawy bieżące.  
 
Informacja p. Wojciecha Nazarko o możliwości wykorzystania materiałów dotyczących 
narkomanii. 
W sprawach bieżących omówiono również wnioski zgłaszane podczas Konferencji Szkół 
Sportowych z udziałem dyrektorów i trenerów, z dnia 20.03.2009 r. - do realizacji wybrano 
poniżej zamieszczone. 
 
Ad.7  Dyskusja. 
 
Jan Kuczko – nt. propozycji współpracy rodziców i trenerów; 
główne cele – by rodzice nie kontrolowali trenerów (lecz z nimi współpracowali), 
a kontrolowali więcej swoje dzieci. 
Podjęta zostanie próba opracowania materiału na w/w temat we współpracy z trenerami: 
Łukaszem Drynkowskim (Warszawa), Michałem Dereweckim (Koszalin) oraz Grzegorzem 
Mazurkiem  (Kraśnik) występującym również w roli rodzica. 
W dyskusji podjęto temat docenienia i nagradzania pracy nauczycieli nauki pływania, trenerów z 
tzw. „ pracy u podstaw”, którzy przekazują zawodników do dalszego szkolenia, a także trenerów 
klubowych szkolących zawodników, a następnie przekazujących ich bądź to do szkół sportowych, 
bądź do innych szkoleniowców – w konsekwencji dyskusji wypracowany zostanie wniosek do 
Zarządu PZP..  
Wypracowany zostanie  wniosek do Zarządu PZP. (Ewa Lewandowska) 
Poruszono też problem przekazywania zawodników do SMS-ów. 
Zwrócono uwagę na procedury pozyskiwania środków finansowych np. dla UKS-ów (od 
sponsorów i z innych źródeł) – padła propozycja, by kwestię tę omówić z rodzicami np. podczas 
MP 12 latków w Ostrowcu Świętokrzyskim (odpowiedzialny za kontakty z rodzicami – Jan 
Kuczko) 
Wiesław Cichecki poruszył problem punktacji za starty zawodników podczas MP - proponował, 
by zmienić ją tak, żeby przyznawać po 1 punkcie zawodnikom do 16 miejsca, w celu możliwości 
dofinansowania zawodników nieco słabszych. Zobowiązał się opracować ten wniosek. 
 
Ad.8  Uchwały, postanowienia i wnioski. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Jolanta Kocjan 
Janusz Świtecki 
Ewa Lewandowska 
proponuje rozważyć przez Zarząd PZP do realizacji następujące postanowienia i wnioski: 
 
- Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek narady. 
 
- Jednogłośnie bez uwag przyjęto funkcje w Komisji zaproponowane przez przewodniczącego  
  Wojciecha Nazarko – ukonstytuowanie Zarządu. (skład w załączeniu)  
 
- Bez uwag przyjęto uzgodniony zakres obowiązków członków komisji.  
 
- Bez uwag przyjęto informację przewodniczącego o wnioskach złożonych na Walnym Zjeździe   
  Sprawozdawczo Wyborczym.  (wnioski w materiałach zjazdowych - w załączeniu) 
 
- Jednogłośnie przyjęto plan pracy Komisji na lata 2008 – 2012. ( w załączeniu ) 
 
- Jednogłośnie przyjęto plan pracy Komisji na 2009r. ( w załączeniu ) 
 
- W pracy Komisji uwzględniono wnioski zgłoszone na konferencji dyrektorów szkół. 
 
-  Koniecznie poprawić komunikację z rodzicami zawodników, w celu zabezpieczenia im 



    dalszego planowego szkolenia. (Prezes Krzysztof Usielski) 
 
-  Utrzymać ciągłość systemu szkolenia w pływaniu w oparciu o działalność szkół sportowych 
   i mistrzostwa sportowego (Jan Wiederek) 
 
-  Powołać zespół d/s trenerów i rodziców przy PZP w ramach działającej Komisji Szkół 
   Sportowych (Jan Kuczko) 
 
-  Wprowadzić w SMS-ach racjonalny system żywienia głównie dla zawodników 
   mieszkających w internacie – wskazana współpraca z intendentem. ( PZP ) 
 
-  Opracować we współpracy ze specjalistami, dla celów racjonalnego żywienia, w stołówkach 
   internackich SMS, przykładowego zestawu jadłospisów, dostosowanych do obowiązujących 
   stawek żywieniowych. ( PZP ) 
 
-  Przekazywać podstawową wiedzę, dotyczącą suplementacji podczas treningu, na linii: 
   trener (ew. odnowa biologiczna) – zawodnik (dotyczy gł. problemu odwonienia 
   i związanego z tym spadku wydolności organizmu – wg. wykładu dr Dariusza Błachnio) 
   ( kluby i szkoły o raz OZP ) 
 
-  Organizować dla zawodników cykl szkoleń dotyczących wspomagania, suplementacji i  
   racjonalnego żywienia podczas uprawiania pływania ( w miarę możliwości, w tym  
   finansowych). ( PZP, OZP, SMS, kluby i szkoły ) 
    
-  Dążyć do usystematyzowania przepisów dotyczących szkół sportowych w całym kraju 
   poprzez prowadzenie rozmów z Ministerstwem Edukacji i organami prowadzącymi 
   placówki. ( PZP ) 
 
-  Zwrócić uwagę na konieczność zatrudnienia psychologa w SMS-ach. ( SMS-y ) 
 
- Dążyć do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji i   
  Ministerstwa Zdrowia w sprawie organizacji opieki medycznej dla dzieci i młodzieży  
   uprawiającej sport, oraz współpracy w zakresie szkolenia.  ( PZP ) 
 
-  W rozporządzeniu dotyczącym szkół sportowych dopisać, że organ prowadzący może 
   finansować badania lekarskie ze środków własnych. ( PZP, MEN, MSiT ) 
 
- Włączyć się do przygotowań 90-lecia Polskiego Związku pływackiego 
 
- Na stronie PZP umieścić „A PEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI” 
 
- Kontynuować współpracę z Raciborskim Klubem Olimpijczyka „Sokół” w zakresie  
  propagowania sportu pływackiego, ruchu olimpijskiego, oraz organizacji szkolnych zawodów  
  pływackich, konferencji i seminariów. 
 

 
                    Sekretarz                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                                                           
           Ewa Lewandowska                                                                                            Wojciech Nazarko 
 

 


