
  Plan pracy 

Komisji Szkół Sportowych 

Polskiego Związku Pływackiego 

na lata 2013-2016 

 
 Przewodnictwo Komisji powierzono Januszowi Świteckiemu uchwałą NR 14/2012 na 

posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w dniu 19 grudnia 2012 roku,  

upoważniając go do przedstawienia składu osobowego komisji i programu działania na okres 

nowej kadencji Polskiego Związku Pływackiego. 

 

Skład osobowy Komisji Szkól Sportowych na lata 2013-2016  

1. Janusz Świtecki     - Przewodniczący 

      Wrocław 

2. Ewa Lewandowska     - Zastępca ds. SMS 

    Racibórz 

3. Sławomir Anioł                             - Zastępca ds. szkół sportowych     

     Poznań                                                                     /podstawowych i gimnazjum/  

4. Joanna Jęchorek     - Sekretarz  Wrocław 

5. Jan Wiederek     - Członek  Warszawa 

6. Jolanta Kocjan     - Członek    Kędzierzyn 

7. Włodzimierz Pajor     - Członek   Tarnów 

8. Tomasz Kopacz     - Członek   Koszalin 

9. Wojciech Nazarko     - Członek Honorowy /Doradca/ 

 

 Przedstawiony skład osobowy oraz program działania zatwierdzony został podczas Narady 

Komisji Szkół Sportowych w dniu 16 marca 2013 r. w Raciborzu.  

 

 Komisja Szkół Sportowych działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Pływackiego i 

Regulaminu Komisji. Odbywa swoje posiedzenia 1-2 razy do roku dyskutując nad możliwością 

szerszej pomocy ze strony PZP dla wszystkich struktur terenowych. 

 Do głównych zadań Komisji Szkół Sportowych PZP należy także organizacja Mistrzostw 

Polski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w pływaniu, co dwa lata Konferencji dyrektorów 

szkół, co rok konsultacji Szkół Mistrzostwa Sportowego, oraz pomoc przy organizacji Dni 

Olimpijczyka, Ligi SMS i Seminariów Olimpijskich. Ważnym elementem działań komisji jest 

promocja sportu szkolnego i przeciwdziałanie szkodliwym wartościom w sporcie młodzieżowym. 

Dużą zasługą Komisji jest podniesienie znaczenia struktur terenowych PZP w działaniach 



promujących olimpizm i ideę fair- play. To właśnie Komisja Szkół Sportowych PZP przez swoje 

zaangażowanie trafia do najodleglejszych zakątków Polski.  

 W działalności bieżącej Komisja przewiduje ścisłą współpracę z Komisją Pływania, Radą 

Trenerów, Kolegium Sędziów oraz władzami samorządowymi w zakresie tworzenia klas 

pływackich przy nowo oddanych pływalniach. W latach 2013-2016 działalność Komisji 

prowadzona będzie w dwóch zespołach: 

 · Zespół ds. Szkół Mistrzostwa Sportowego – przewodnicząca Ewa Lewandowska; 

 

 · Zespół ds. Szkól Sportowych – przewodniczący Sławomir Anioł. 

 

Za podstawę planowania przyjęto: 

 1/ uchwały i postanowienia Walnego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego,  

 2/ uchwały i postanowienia Zarządu Polskiego Związku Pływackiego,  

 3/ zmiany wynikające ze zmian wpisanych w nową Ustawę o Kulturze Fizycznej,  

 4/ uchwały, postanowienia i wnioski z narad dyrektorów szkół sportowych, SMS-ów 

               i przedstawicieli samorządów terytorialnych, 

 5/ bieżące informacje ze środowisk lokalnych, wytyczne Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 

Działalność Komisji w latach 2013-2016 to głównie: 

I    Kontynuowanie dopracowania form współpracy z samorządami terytorialnymi 

  (gminnymi i powiatowymi) w świetle zachodzących zmian wynikających z  nowej 

 Ustawy o Kulturze Fizycznej. 

   II    Podnoszenie autorytetu Szkół Mistrzostwa Sportowego i Podstawowych Szkół 

  Sportowych i Gimnazjów w środowiskach lokalnych.  

 III  Aktualizacja danych o pływackim szkolnictwie sportowym wynikająca ze zmian 

  zachodzących w samorządach. 

  IV Promocja programów autorskich szkół sportowych.  

 

 Komisja w okresie nowej kadencji zwracać będzie głównie uwagę na kontynuację 

rozpoczętych działań w zakresie weryfikacji modelu sportu pływackiego w szkołach, opierając się 

o nowe podstawy prawne w resortach oświaty i kultury fizycznej. Działalność Komisji ma na celu 

bieżące przybliżanie decydentom trudności szkolnictwa sportowego w dyskusjach na forum 

aktywu sportowego (lokalnego i centralnego).  

 Wśród poruszanych zagadnień zwracać będziemy uwagę głównie na następujące 

problemy: 

· Rolę i miejsce szkolnictwa sportowego w świetle nowych przepisów resortu oświaty 

 i kultury fizycznej; 

          · Podnoszenia autorytetu szkolnictwa sportowego w kraju i środowiskach lokalnych;  

          · Niepokojące zjawisko obniżania się poziomu sportowego w Szkołach Mistrzostwa 

 Sportowego; 

          · Niepokojące zjawisko zmniejszającej się ilości godzin na szkolenie w realizacji planów     

 szkoleniowych Polskiego Związku Pływackiego;  

          · Wspieranie działań w resorcie kultury fizycznej o pozyskanie środków finansowych na 

 działalność szkół sportowych z puli centralnej; 

          · Współpracę z Komisją Pływania i Radą Trenerów w zakresie systemu szkolenia dzieci i 

 młodzieży; 

          · Kontynuację  Mistrzostw Polski Szkół  jako elementu oceny pracy;  



          · Kontynuację wspierania w tworzeniu Uczniowskich Szkolnych Klubów Sportowych, a także 

 powstanie Klubów Olimpijczyka w szkołach sportowych;  

          · Kontynuacja ogólnopolskich narad aktywu szkolnictwa sportowego z udziałem          

 przedstawicieli samorządów, dyrektorów i trenerów szkół sportowych oraz przedstawicieli, 

 Parlamentu, MEN, MKFiS, PKOL. 

          · Bardziej zdecydowana współpraca w zakresie podnoszeni kwalifikacji kadr trenerskiej w 

 szkołach sportowych, poprzez organizację konferencji szkoleniowych udziałem wybitnych 

 specjalistów. 

          · Kontynuacja w promowaniu sukcesów szkół sportowych i SMS, oraz ich absolwentów. 

          · Zdecydowane potępianie patologii w sporcie, /narkotyki, alkohol, papierosy i agresja/,  

           · Kontynuowanie wprowadzania na dyplomy elementów wychowawczych w formie   

 graficznej. 

 Kolejne lata to wzmożona praca Komisji w zakresie realizacji programu szkolenia w 

Szkołach Mistrzostwach Sportowego opracowanego przez Wydział Szkolenia Polskiego Związku 

Pływackiego dotyczącego Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r.  

 To okres poprawy selekcji uczniów sportowców, zakwalifikowanych do szkół sportowych 

różnego szczebla, a w szczególności do szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego.  

 Komisja będzie kontynuować działania w zakresie uwzględnienia środków na 

finansowanie szkół sportowych podstawowych i gimnazjalnych z puli centralnej i lokalnych 

sponsorów. 

 Aktualna sytuacja w sporcie polskim zmusza do czynnego udziału w opracowaniu 

ogólnonarodowego programy systemu szkolnego. 

 W programie tym nie może zabraknąć szkolnictwa sportowego, na którym jest oparty 

system rozwoju pływania w Polsce. Jak na razie przy ogromnych kłopotach finansowych klubów 

sportowych, wypracowany system szkolenia Polskiego Związku Pływackiego jest jedyną 

alternatywą dla rozwoju pływania w Polsce. 

  

                                                                                                     Przewodniczący  

         Komisji Szkół Sportowych 

 

                                                                                                                 mgr Janusz Świtecki 

 

 

 

 


