
 
 
 
 
 
 

Warszawa dn. 21. 05. 2007r. 
 
 
 

Ministerstwo Sportu 
 

Szanowny Pan Minister 
Tomasz Lipiec 

 
 
 
 
                                                           W imieniu Polskiego Związku Pływackiego  
upoważniam Wiceprezesa kol. Wojciecha Nazarko Przewodniczącego Komisji 
Szkół Sportowych PZP do przedstawienia niżej wymienionych propozycji i 
wniosków na naradzie w dniu 21 maja 2007r.  

Dyscyplina nasza po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach została oceniona 
bardzo wysoko. Sukces nie jest przypadkowy, ponieważ jest wynikiem 
wypracowanego programu szkolenia opartego głównie na szkolnictwie 
sportowym.  
Od 1977r to jest od powstania w Raciborzu pierwszej w Polsce Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego pływacy systematycznie poprawiają swoje wyniki 
osiągając sukcesy na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich.  
 Ostatnie Mistrzostwa Świata w Montrealu, Berlinie, Sydney i Mistrzostwa 
Europy w Wiedniu i Treście potwierdziły wynikami naszych pływaków 
wypracowany system szkolenia.  
Prawie wszyscy najlepsi nasi zawodnicy: A.Czopek, L.Górski, R. Szukała, A. 
Wojdat, B. Kizierowski, O. Jedrzejczak P. Korzeniowski, S. Stańczyk, S. Kuczko, 
 K. Baranowska, K. Dulian, M. Sawrymowicz i wielu innych medalistów imprez 
rangi międzynarodowej wywodzi się ze Szkół Sportowych i SMS.  
Aktualny system szkolenia naszej dyscypliny poparty jest również sukcesami 
młodych pływaków. Podczas  Mistrzostw Europy Juniorów w Budapeszcie i na 
Majorce zdobyli po 11 medali.  
 
 
 



 Ponad 20 letnie doświadczenie i wypracowany model szkolenia 
upoważnia nas do zabrania głosu w momencie bardzo trudnej sytuacji Szkół 
Mistrzostwa Sportowego. Szkoły oprócz wielu problemów wynikających  z 
ciągłych zmian przepisów prawnych, trudności organizacyjnych związanych z 
umocowaniem w 2-ch resortach, Ministerstwie Edukacji Narodowej i 
Ministerstwie Sportu, aktualnie borykają się z ogromnymi trudnościami 
finansowymi. Nie tylko brakiem środków finansowych na realizację szkolenia, 
zgrupowania, starty itp. ale także z systematycznym dopływem środków 
przyznanych.  

W trosce o prawidłowy rozwój nasze dyscypliny na podstawie 
wypracowanych wniosków podczas spotkań i konferencji z udziałem wybitnych 
szkoleniowców krajowych i zagranicznych, trenerów, działaczy, rodziców i 
zawodników oraz przedstawicieli świata medycyny i nauki, pozwalamy sobie 
zwrócić uwagę na następujące problemy:  

 
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 przez PZP czy innego 
związku sportowego /. 
 
4/ 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 młodzieży uprawiającej sport.  
 / sytuacja krytyczna /. 
 
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. 
 



10/ Zabezpieczyć płynność przelewania środków finansowych niezbędnych do 
realizacji planów szkolenia. 
 
11/ Doprowadzić do narady dyrektorów i księgowych szkół, oraz księgowych i 
przedstawicieli PZP odpowiedzialnych merytorycznie za SMS w celu 
wyeliminowania niedociągnięć opóźniających rozliczanie przyznanych 
środków. / Narady winny się odbywać w zależności od potrzeb, przy zmianach 
przepisów, a także z uwagi na zmiany zachodzące w kierownictwie tych 
placówek/  
 
Uwaga: 
W pływaniu na ponad 200 klubów 70% to kluby szkolne, gdyż tam jest 
najtańsza baza sportowa , dobrze przygotowani trenerzy i gwarancja stabilnej 
pracy. 
 

W wypracowanym programie rozwoju sportu pływackiego w Polsce 
brakowało ostatniego ogniwa szkolenia po liceum. Brak odpowiedniej bazy przy 
uczelniach w-f zmusił Polski Związek Pływacki do korzystania z usług trenerów 
w USA. Wielu zawodników zmuszonych było trenować w ośrodkach 
akademickich za granicą. Po sukcesach w Atenach za sprawą wychowanka 
Raciborskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Pawła Słomińskiego i Otylii 
Jędrzejczak uczennicy wychowanki SMS Kraków powstał mocny ośrodek 
akademicki przy AWF-Warszawa. Spowodowało to wybór przez wielu 
najlepszych zawodników szkolenie w Polsce bliżej domu a nie w Stanach 
Zjednoczonych.  
Brak odpowiedniej bazy z pływalnią 50 m może zniszczyć kolejną szansę na 
powstanie Centralnego Ośrodka Szkolenia pływaków przy uczelni. Chcąc 
realizować założony program szkolenia przy braku odpowiedniej bazy przy 
AWF w Warszawie trenerzy, wraz z zawodnikami większą część w roku trenują 
za granicą. Nie jest to dobre rozwiązanie lecz konieczność. Świadomi jesteśmy 
że trening w ośrodkach zagranicznych, daleko od rodzin i miejsca nauki 
powoduje stany depresji spowodowane rozłąką a także utrudnia naukę i 
systematyczne zdawanie egzaminów. Zarówno Polski Związek Pływacki jak i 
władze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie są zainteresowane 
powyższym problemem. 
  Zmusza nas do takich działań aktualna sytuacja braku możliwości 
szkolenia zawodników po szkole średniej.  
 
Wnioski: 
 

Wspierać budowę kompleksu pływalni o wymiarach olimpijskich przy 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z przeznaczeniem na 
szkolenie kadry olimpijskiej w pływaniu. 



 
Dążyć do wypracowania narodowego programu kultury fizycznej od 

przedszkola do późnej starości w celu podniesienia ogólnej sprawności 
fizycznej Polaków i przeciwdziałania rozszerzającej się patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieży. / narkotyki, alkohol, papierosy itp./ 
 
  Wprowadzić do drugiej klasy szkoły podstawowej narodowy 
program nauki pływania jako przeciwdziałanie w zastraszający sposób 
zwiększającej się ilości młodzieży z wadami postawy. 
 
  Uczulić samorządy terytorialne do maksymalnego wykorzystania 
istniejącej bazy sportowej przez dzieci, młodzież i dorosłych, stwarzając 
warunki do jej dostępu. 
 
 Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, które będą niepowtarzalne 
nie tylko pod względem organizacyjnym ale także pod względem sportowym. 
Zdajemy sobie z tego sprawę że do tego czasu brak obiektu sportowego do 
szkolenia musimy zastąpić ogromnym wysiłkiem zawodników i trenerów a także 
poszukiwaniem nowych rozwiązań organizacyjnych przez związek. 
 Myśląc jednak o przyszłości po IO w Pekinie obawiamy się że mogą nas 
spotkać problemy nie tylko z zawodnikami, którzy zaczną ponownie poszukiwać 
lepszych warunków do treningu przy uczelniach zagranicznych podobnie jak w 
przeszłości, ale mogą także wystąpić problemy z naszymi już liczącymi się na 
świecie trenerami, którzy nie mając dobrych warunków do szkolenia w kraju 
zaczną podpisywać kontrakty zagraniczne.  
           Przedstawione problemy były przez nasz związek wielokrotnie omawiane 
na Komisji Szkół Sportowych PZP i na forum w różnych gremiach, 
decydujących o zmianach w strukturach sportu w Polsce, od samorządu do 
centrali włącznie co upoważnia nas do złożenia tego dokumentu. 
 W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod 
uwagę przedstawionych problemów w pracach nad rozwojem sportu w Polsce 
prowadzonych przez Ministerstwo. Ze swojej strony zobowiązujemy się 
oddelegować na wyznaczone spotkanie przedstawicieli naszego związku 
przygotowanych merytorycznie do przedstawienia bardziej szczegółowo 
powyższych problemów. 
 
                        Z  poważaniem i sportowym pozdrowieniem 
 
 
                                                                                     Wiceprezes 
                                                                                              Wojciech Nazarko 
 


