
Drodzy zawodnicy, rodzice, sympatycy pływania! 

W dniu wczorajszym (27.05.2020 r.), w czwartym etapie „odmrażania” sportu otrzymaliśmy długo 

wyczekiwaną informację o możliwości otwarcia pływalni od dnia 6.06.2020 r. Na pewno wszyscy, 

zawodnicy, rodzice, trenerzy, kluby, szkółki pływackie oraz inne podmioty działające w naszym 

środowisku z wielką radością przyjęliśmy tą wiadomość. Wyrazem tego były wpisy w mediach 

społecznościowych i podziękowania kierowane do Rządu i Ministerstwa Sportu na czele z Panią 

Minister Danutą Dmowską – Andrzejuk. Sam również, dokonałem takich wpisów na Instagramie i FB. 

Wiadomość ta daję nam wszystkim nadzieję na powrót do normalności, podjęcie treningów oraz 

działalności związanych z naukami pływania dzięki którym wiele klubów i szkółek pływackich oraz 

trenerów „zarabia środki” na życie. Pozostało nam tylko czekać na wskazania dotyczące organizacji 

zajęć na pływalniach. 

Pomimo tych wspaniałych wiadomości w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych 

informacji dotyczących działań Polskiego Związku Pływackiego i mnie jako Prezesa. Zarzuca się nam 

brak jakichkolwiek działań i aktywności. Wskazuje na brak profesjonalizmu i współdziałania  

z Ministerstwem Sportu. Nie mogąc pozostać biernym w tej sytuacji, w imieniu swoim i PZP 

przedstawiam fakty dotyczące działań dotyczących tych spraw.  

W dniu 24.04. Rząd ogłosił warunki tzw. II etapu „odmrażania” gospodarki, które miały wejść w życie 

w dniu 4.05.2020 r. Wśród wielu gospodarczych aspektów ogłoszono, że: 

 

W dniu 24.04.2020 r. wziąłem także udział w video konferencji z Panią Minister Danutą Dmowską – 

Andrzejuk, w trakcie której Prezesi PZS zostali poinformowani o planowanych działaniach Rządu  

w obszarze sportu. Między innymi otwarciu na potrzeby szkolenia 2 ośrodków COS. W okresie tym, ze 

względu na panującą sytuację epidemiologiczną nie było mowy o możliwości otwarcia obiektów 

sportowych takich jak sale, hale czy pływalnie. Pomimo to, w dniu 8.05.2020 r. w imieniu własnym  

i Zarządu PZP (drogą mailową przez Departament Sportu Wyczynowego oraz pocztą) skierowałem do 

Pani Minister pismo, w którym szczegółowo opisałem problemy środowiska pływackiego związane  

z przedłużającym się zakazem korzystania z obiektów pływackich. W piśmie tym zawarłem także 

deklarację pomocy w opracowaniu zasad korzystania z obiektów pływackich. Pismo oraz 

korespondencję mailową dołączam do moich wyjaśnień. W dniu 10.05.2020 r. drogą mailową 

(skierowaną do Pani Minister przez DSW, mail w załączeniu) dosłałem opinię Państwowego Zakładu 

Higieny – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego opracowaną dla Głównego Inspektora 

Sanitarnego wskazującą na brak zagrożeń podczas aktywności fizycznej w wodzie. Dokument ten  

(w załączniku) zawiera też wskazania dotyczące zachowania właściwych środków bezpieczeństwa na 

obiektach pływackich. W dniu 13.05.2020 r. po ogłoszeniu III etapu „odmrażania” (w tym również 

sportu), skierowałem mail do Dyrektora DSW z prośbą, apelem o zwrócenie uwagi na problemy 

środowiska pływania. W mailu tym prosiłem o przekazanie mojej prośby (apelu środowiska) Pani 

Minister (mail w załączeniu). W kolejnych dniach odbierałem ze środowiska liczne, uzasadnione 



pytania dotyczące spraw związanych z możliwością otwarcia pływalni. Również pytania co w tym 

temacie robi PZP. Pytanie takie otrzymałem także od twórców programu „Suchy Tor Broadcast” (Kto 

odpowiada za brak decyzji w sprawie dostępu zawodników do basenów? Prezes PZP Paweł Słomiński 

przed trudnymi pytaniami środowiska pływackiego). W półgodzinnej rozmowie on line w dniu 

17.05.2020 r. udzielałem informacji na temat działań PZP, MS i Rządu. Zwracałem uwagę na problem. 

Nikogo nie atakowałem. Efektem końcowym programu była inicjatywa jego twórców pod nazwą 

„#uwolnicplywanie”. W dniu 18.05.2020 r. z dużym zaciekawieniem i nadzieją przeczytałem 

informację o wizycie Otylii Jędrzejczak (członka tzw. Społecznej Rady Sportu) u Pani Minister Sportu. 

Dla Zarządu PZP i mnie nie jest istotnym KTO doradza MS i Rządowi w kwestii problemów środowiska 

pływackiego. Uruchamianiu pływalni. Ważnym jest, aby działania te były skuteczne. PZP i (ja 

osobiście) działało w ostatnich tygodniach w interesie naszego środowiska. Pokazując jego problemy. 

Nikogo nie atakowaliśmy. Koncentrowaliśmy się na problemie. Cieszymy się z decyzji Rządu, 

kierujemy podziękowania do Pani Minister Sportu i czekamy na wytyczne do realizacji zajęć. 

   


