Założenia programowo-organizacyjne Programu działania Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów na lata 2017 – 2020 na XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
przygotowany przez kandydata na Prezesa związku Zygmunt Wasiela

Jak wynika ze sprawozdań ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej związek
znalazł się w bardzo trudnej sytuacji sportowej, organizacyjnej i finansowej. Pomimo
znakomitej postawy i wyników sportowych naszej młodzieży na Mistrzostwach Europy i
Świata w mijającej kadencji odnotowaliśmy najgorszy od 60 lat start reprezentacji na
Igrzyskach Olimpijskich. Po raz pierwszy od IO w Melbourne w 1956 r. zawodnicy powrócili
bez medalu.
Wystąpiły poważne w Związku zaniedbania organizacyjne a szczególnie brak
transparentności i prawidłowości w działalności finansowej PZPC.
Bardzo ważnym zadaniem dla przyszłych władz PZPC jest podjęcie zdecydowanych
działań walki z dopingiem. Doping stał się problemem społecznym, dlatego też wiedzę o nim
należy głosić powszechnie, wiarygodnie i rzetelnie, bowiem właśnie przez edukację można
oczekiwać postępu w jego zwalczaniu.
Podczas Kongresu Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów (EWF) jej prezydent
Antonio Urso wezwał do przeprowadzenia „fundamentalnych zmian” w naszej dyscyplinie
sportu i jak stwierdził dalej w swym wystąpieniu „Musimy wyznaczyć ciężarom nową drogę i
nowy kierunek”. Mówił też między innymi o polskich zawodnikach stosujących doping.
Negatywne opinie w tej sprawie pod adresem PZPC kierował Pan Witold Bańka Minister
Sportu i Turystyki oraz Pan Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Przerażająca ilość wpadek na „dopingu” doprowadziły do degradacji naszego środowiska
oraz utraty prestiżu i honoru naszej dyscypliny w oczach Polaków i na świecie.
Zatem musimy opracować bardzo dobry Program naprawy związku oraz ułożyć nowy
Plan Działania PZPC na lata 2017 – 2020 zgodny z Programem Rozwoju Sportu do 2010 r.
opracowanym przez Ministra Sportu i Turystyki oraz zatwierdzonym przez Rząd RP.
Jeżeli zdecydowanie będziemy realizować nasz Program Działania PZPC na lata 2017 –
2020 to w oczach opinii społecznej, władz sportowych i władz państwowych odbudujemy
polskie ciężary, odzyskamy wiarygodność i rzetelność.
Pozycja związku zależy wyłącznie od nas samych tj. sportowców, trenerów i działaczy.
Program działania PZPC na lata 2017 – 2020 musi powstać w oparciu o ustawy i dokumenty
regulujące działalność sportową w Polsce takich jak:
• Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 715)
• Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm).
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• Statut Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów uchwalony przez Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Delegatów PZPC w dniu 24 marca 2012 r.
• Program Rozwoju Sportu do 2020 r., który wraz z innymi ustawami wymienionymi w
Programie reguluje obszar przewidzianych kierunków interwencji państwa. Program
zawiera również zadania dla PZPC.
• Wnioski z realizacji strategii rozwoju podnoszenia ciężarów w latach 2013 – 2016
• Przyjęte przez Krajowy Zjazd sprawozdanie z działalności związku w latach 2013 –
2016
• Decyzja nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 grudnia 2016 w sprawie ogłoszenia
„Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z
przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w IO oraz przygotowaniem
i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2017 r.”.
• Sprawozdania wraz z wnioskami ustępującej Komisji Rewizyjnej PZPC za lata 20132016,

Opracowanie szczegółowego Programu działania PZPC na lata 2017-2020 musi być
poprzedzone:
• Audytem działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej związku za lata 20132016,
• Analiza programów szkoleń poszczególnych kadr PZPC w latach 2013 – 2016
• Przeglądem kadr szkoleniowych i pracowniczych w biurze PZPC poprzez
dostosowanie zatrudnienia do możliwości finansowych,
• Analizą przyjętej przez b. Zarząd PZPC Strategii Rozwoju Podnoszenia Ciężarów w
latach 2013 – 2016,
• Szczegółową analizą podejmowanych działań przez Zarząd i Komisję PZPC związanych
z walką z dopingiem w latach 2013 – 2016
Dopiero na podstawie powyższych analiz i wzniosów będzie można przystąpić do
opracowania szczegółowego programu działania PZPC na lata 2017 – 2020 w poszczególnych
kwestiach tj. organizacja i zarządzanie, szkolenia i finansowania podnoszenia ciężarów ze
środków budżetu państwa, własnych i pozyskanych środków sponsorów.
Na bazie przyjętego przez władze PZPC Programu Działania (czteroletniego i planów
rocznych) będziemy mogli przystąpić do opracowania nowej Strategii Rozwoju Podnoszenia
Ciężarów na lata 2017 – 2020.
Plan działania i Strategia RPC są podstawowymi dokumentami umożliwiającymi o
ubieganie się o wsparcie finansowe poprzez złożenie stosownych ofert w Ministerstwie
Sportu i Turystyki z budżetu i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W ramach przedstawionych powyżej dokumentów i opracowań należy:
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Koncepcję szkoleń kadr PZPC w cyklu olimpijskim 2017 – 2020 określają:
• Perspektywę dalszego rozwoju wyników sportowych w podnoszeniu ciężarów kobiet i
mężczyzn,
• Wdrożenie nowej sportowej koncepcji szkolenia,
• Naborów i selekcja do reprezentacji w oparciu o zawodników młodych, uwzględniając
takie czynniki jak budowa ciała, psychikę, specjalną sprawność fizyczną i techniczną,
• Wspomaganie i odnowa – ta część planu zostanie opracowana razem z lekarzem
kadry narodowej, ściśle współpracując z (reaktywowaną) Komisją Lekarską PZPC,
Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej (COMS) i Instytutem Sportu (IS),
• Dokumentacja i kontrola procesu szkolenia jako istotny element oceny efektów pracy
treningowej celem wypracowania optymalnego modelu dla poszczególnych
zawodniczek i zawodników,
• Współpraca z nauką- powołana zostanie przez Zarząd PZPC Komisja naukowo –
badawcza, której zadaniem będzie m.in. sterowanie procesem treningu,
poszukiwanie nowych rozwiązań, edukację itp. Komisja będzie ściśle współpracować z
Instytutem Sportu, Akademiami Wychowania Fizycznego oraz innymi ośrodkami
naukowo-badawczymi działającymi na rzecz sportu,
• Ważnym elementem programu będzie wypracowanie nowego modelu kadr
prowadzących (szkoleniowców) we wszystkich kategoriach wiekowych. Ścisła
współpraca trenerów związku z trenerami klubowymi i Radą Trenerów PZPC.
• Opracowana i wdrożona zostanie koncepcja pracy z zawodniczkami i zawodnikami ,
ich trenerami klubowymi w zakresie realizacji indywidualnych planów poza
zgrupowaniami centralnymi. A szczególnie tej części, którą realizuję sami zawodnicy
w klubach,
• Opracowany zostanie przez trenerów kadr narodowych program walki z dopingiem w
podnoszeniu ciężarów,
• Opracowane zostaną alternatywy nielegalnego wspomagania zawodnika.
Ponadto w Programie działania PZPC na lata 2017 – 2020 uwzględnimy:
• Powrót do wyników sportowych sprzed 2016 r. w zdobywaniu medali i miejsc
punktowych (w perspektywie kilku lat) na Mistrzostwach Świata, Europy a w
przyszłości na IO. W tym celu musimy poprawić skuteczność startową i zdecydowaną
walkę dopingiem,
• Utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania sportu młodzieżowego oraz
po uporządkowaniu i odbudowie kategorii seniorskich pozyskanie na szkolenia
środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
• Prowadzenie aktywnej polityki upowszechniania i promocji podnoszenia ciężarów. W
tym celu niezbędne jest podniesienie kompetencji władz, pracowników i działaczy
związku co poprawi wizerunek oraz zwiększy aktywność realizowanych
przedsięwzięć,
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• Będziemy dążyć do zwiększenia poziomu uczestnictwa i aktywności rozwijających
dzieci i młodzież fizycznie w szkoleniu w klubach sportowych,
• Sportowa infrastruktura – w ostatnich latach (co należy odnotować) znacznie się
poprawiła. Z roku na rok przybywa sal gimnastycznych i hal sportowych. Jednak w
dalszym ciągu brakuje małych sal i siłowni, głównie w środowisku wiejskim i w małych
miastach. Pomimo dużej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządów
lokalnych, brakuje w dalszym ciągu wysokiej klasy sprzętu sportowego, jak sztangi
treningowe i startowe, pomosty, tablice sędziowskie i urządzeń pomocniczych do
treningu,
• Związek będzie w większym stopniu korzystać z dobrej infrastruktury sportowej COS i
jej Ośrodków. Znakomicie przygotowanych do szkolenia wszystkich kadr narodowych
przygotowujących zawodniczki i zawodników do imprez rangi mistrzowskiej. W tym
celu należ y uzupełnić brakującą w Ośrodkach COS aparaturę diagnostyczną do
prowadzenia bieżącej czy okresowej kontroli diagnostycznej procesu treningowego,
• PZPC będzie realizował również Program dla wszystkich kategorii wiekowych, nie
zapominając o ludziach starszych. W naszych szeregach miejsce jest dla wszystkich. W
ramach Programu Rozwoju Sportu do 2020 r. związek może pozyskać środki
finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach FRKF.
• Ważnym zadaniem dla zarządu wobec trudnej sytuacji finansowej będzie powołanie
Rady Sponsorów i reaktywowanie Fundacji Rozwoju Podnoszenia Ciężarów,
• Nawiążemy ściślejszą współpracę z władzami IWF i EWF wprowadzając do Egzekutyw
i komisji naszych działaczy,
• Powołamy Komisję Historyczną PZPC, która będzie przygotowywała obchody 95-lecia
PZPC,
• Związek włączy się w organizację Akademickich Mistrzostw Świata w 2018 r. w Białej
Podlaskiej organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy, Uczelnię AWF i
władze samorządowe,
• W roku 2019 zorganizujemy Grand Prix Waldemara Baszanowskiego w ramach
kalendarza IWF, EWF i PZPC,
• PZPC, LOPZC i władze samorządowe Zamościa będą organizatorami w 2020 roku
Mistrzostw Europy,
• Powrócimy do współpracy z firmą Eleiko Sport, z którą PZPC miał bardzo dobre
relację przez dziesięciolecia,
• Opracujemy nową strategię komunikacji PZPC na lata 2017 – 2020 w celu
popularyzacji podnoszenia ciężarów i zmiany wizerunku,
• Wspólnie z Radą Trenerów oraz Komisją Sędziowską przeanalizowany zostanie
dotychczasowy system rozgrywek ligowych z uwagi na trudną sytuację związku i
klubów sportowych.
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Przy opracowaniu Programu Działania PZPC oraz Strategii Rozwoju Podnoszenia Ciężarów na
lata 2017 – 2020 wykorzystamy wszelki uwagi i wnioski zgłoszone przez delegatów na XVII
Krajowy Zjazd .
Nasze Programy muszą być zbliżone z Programem Rozwoju Sportu do 2020 roku opracowane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Postaramy się w okresie przygotowawczym do IO w
Tokio 2020 r. odbudować nasz mocno nadszarpnięty wizerunek w przededniu Igrzysko
Olimpijskich w Rio.
W moim programie przedstawionym Delegatom podczas Krajowego Zjazdu w dniu 1-go
grudnia 2012 r. stwierdziłem, że „Będziemy budować jutro polskich ciężarów nie
zapominając w przeszłości i dokumentach naszych wybitnych sportowców i działaczy”. Nie
chcemy rewolucji i anarchii. Chcemy działać ewolucyjnie i rozsądnie.
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