ZYGMUNT SMALCERZ
Kandydat na Prezesa
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

SZANOWNI PAŃSTWO,
„Cokolwiek przedsięwziąłem w życiu, robiłem to całym sercem”- Józef Lompa, działacz międzywojenny ze
Śląska.
Całe swoje życie poświęciłem sportowi, łącznie z ukierunkowanymi na sport studiami. I te 60 lat
spędzonych w sporcie upoważniają mnie do zwrócenia się do Was, przyszłych wyborców, o rozważenie
czy mam wystarczające kwalifikacje aby poprzeć moją kandydaturę na Prezesa PZPC.
PRACA ZAWODOWA
członek zarządu PZPC i szef wyszkolenia PZPC,
dyrektor do spraw sportu PKOl (2006-2009),
członek Komisji Technicznej Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów,
trener sekcji podnoszenia ciężarów Legia Warszawa,
trener kadry juniorów PZPC (1985–1998),
trener kadry Arabii Saudyjskiej (1992–1994),
trener Kadry Narodowej Seniorów (1994–1996 i 2005-2009),
trener kadry narodowej USA (2011-2016).
ODZNACZENIA
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 2008,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1998,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1972,
Medal „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe” – sześciokrotnie,
Najlepszy sportowiec Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” – 1975,
Członek Hall of Fame of Weightlifting - 2002,
SUKCESY SPORTOWE
Mistrz Olimpijski z Monachium (1972),
3-krotny mistrz świata Seniorów,
4-krotny złoty medalista Mistrzostw Europy,
6-krotny mistrz Polski Seniorów,
Rekordzista świata w rwaniu i 21-krotny rekordzista Polski.

Drodzy Wyborcy,
Zapowiadane znaczne zmniejszenie środków finansowych z budżetu państwa na podnoszenie ciężarów
w przyszłym roku stało się faktem, do tego negatywny wizerunek naszej dyscypliny stawiają szczególne
wymagania przed nowymi władzami PZPC. Poniżej prezentuję najważniejsze filary – obszary programu
naprawczego, jaki proponuję na najbliższe 4 lata:
WALKA Z DOPINGIEM
 Organizacja seminariów antydopingowych dla trenerów, zawodniczek i zawodników,
 Ścisła współpraca z Ministerstwem Sportu i Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie,
 Korzystanie wyłącznie z suplementów i odżywek rekomendowanych przez Związek,
 Stały monitoring poziomu testosteronu na zgrupowaniach kadry bezpośrednio przed ważnymi
zawodami.
 Wprowadzenie obowiązkowego wpisu o odbyciu szkolenia antydopingowego, który będzie
wymogiem przy dopuszczeniu do zawodów i na zgrupowania,
 Uruchomienie portalu związkowego dotyczącego zagadnieniom antydopingowym,
 Akcje uświadamiające zawodników i trenerów na zgrupowaniach związkowych i ośrodkach
szkolenia PZPC.
WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI EWF I IWF
 Aktywne uczestnictwo w kongresach poprzez zgłaszanie polskich projektów zmian regulaminów
międzynarodowych,
 Starania o prawo organizacji kolejnych imprez międzynarodowych (ME, MŚ),
 Promowanie na forum międzynarodowym polskich sędziów, lekarzy, naukowców do statutowych
organów Europejskiej i Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów.
SZKOLENIE
 Nadrzędna pozycja działu szkolenia: Szef wyszkolenia – sprawny organizator ze znajomością
problemów nowoczesnego szkolenia,
 Wprowadzenie jednolitego programu szkolenia we wszystkich grupach wiekowych,
 Wypracowanie szczegółowych zasad naboru do Kadr Narodowych,
 Selekcja i nabór zawodników kluczem do sukcesów w przyszłości,
 Zwiększenie liczebności zawodników (10-15% rocznie) poprzez powołanie nowych i
wzmocnienie istniejących sekcji,
 Ustalenie kadry Tokio 2020: nakreślenie 4-letniego cyklu szkoleniowego, ustalenie
odpowiedzialności za jego realizację, okresowe monitorowanie przez Dział Szkolenia i Zarząd,
 Zacieśnianie współpracy szkoleniowej i organizacyjnej pomiędzy kadrami wszystkich szczebli i
funkcjonującymi Ośrodkami,
 Zwiększenie roli i rangi OSSM – „Ośrodek marzeniem każdego sportowca”
o Zapewnienie kadry trenerskiej z najwyższymi kompetencjami,
o Zapewnienie wysokiego poziomu i atrakcyjności szkolenia,
o Dopracowanie warunków naboru do Ośrodków – na podstawie predyspozycji i wyników,
o Przygotowanie do zawodów międzynarodowych różnych grup wiekowych poprzez OSSM-y,
o Analiza dotychczasowego funkcjonowania ośrodków,
 Podnoszenie kwalifikacji trenerskich:
o Powołanie „Akademii Trenerów PZPC”,
o Opracowanie rankingu trenerów,
o Umożliwienie ukończenia kursów instruktorskich przez byłych zawodników,
o Publikacja materiałów szkoleniowo-dydaktycznych,
o Trenerskie staże międzynarodowe,







o Prowadzenie corocznych kursokonferencji metodyczno-szkoleniowych z udziałem naszych
najlepszych szkoleniowców i zaproszonych zagranicznych ekspertów pc,
Stosowanie procedury konkursowej przy doborze kadry trenerskiej,
Rozwijanie ogólnopolskiego programu zawodów wielobojowych dla najmłodszych adeptów
podnoszenia ciężarów,
Opracowanie tabeli wielobojowych dla najmłodszych,
Wprowadzenie do kalendarza regionalnego zawodów na punkty dla najmłodszych,
Weryfikacja-aktualizacja regulaminów:
o Uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących w międzynarodowych zawodach,
o Umożliwienie startu zawodnikom w ME i MŚ na własny koszt, jeśli PZPC nie wystawi pełnego
składu z powodów finansowych,
o Stabilizacja regulaminu rozgrywek ligowych,

ZARZĄDZANIE ZWIĄZKIEM
 Optymalizacja kosztów zarządzania związkiem poprzez:
o Łączenie stanowisk w Związku w jedno po uprzedniej analizie kompetencji pracowników,
o Wprowadzenie wolontariatu przy realizacji niektórych zadań,
o Trenerzy szkolenia centralnego bliżej zawodnika w jego klubie – konsultacje zawodników w
miejscach, w których trenują.
 Ścisła współpraca z organami statutowymi Związku (Komisja Sędziowska, Rada Trenerów itp.),
 Stały dostęp wszystkich zainteresowanych w każdą działalność związku – będziemy organizacją
transparentną,
 Promocja dyscypliny w lokalnych środowiskach przez organizację spotkań z medalistami IO i MŚ,
 Wsparcie całego środowiska poprzez zmianę wizerunku dyscypliny w Polsce,
FINANSOWANIE ZWIĄZKU – ŹRÓDŁA DODATKOWEGO PRZYCHODU
 Międzynarodowa Akademia PZPC dla trenerów i zawodników,
 Współpraca ze stowarzyszeniami CrossFit,
 Współpraca ze sportem paraolimpijskim
 Umowa współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Trenerów Sportów Siłowych,
 Pozyskanie sponsora generalnego, strategicznego i wspierających,
 Związek dystrybutorem markowego sprzętu sportowego i odżywek,
 Fun Klub Podnoszenia Ciężarów,
 Pozyskiwanie środków finansowych, m.in. z:
o innych programów MSiT (Sport Wszystkich Dzieci),
o PKOl (Solidarność Olimpijska, Polskie Nadzieje Olimpijskie),
o korzystanie z funduszy unijnych,
o programy organizacji międzynarodowych (IWF Development Program),
o innych projektów, jak FIO, ASOS itp.
 Wsparcie klubów w pozyskiwaniu środków z lokalnych jednostek administracji państwowej, przy
budowie i modernizacji obiektów sportowych, przy organizacji zawodów sportowych.
Oto kilka przemyśleń i rozwiązań na nową drogę polskiej sztangi, oczywiście w ścisłej współpracy ze
statutowymi organami związku i Państwa propozycjami. Jeszcze raz zwracam się z prośbą o poparcie
mojej kandydatury.
Cokolwiek osiągnąłem w życiu zawdzięczam to talentowi do pracy.
Z wyrazami szacunku
Zygmunt Smalcerz

