
Szanowni Państwo, 

Po zakończeniu czteroletniej olimpiady przyszedł czas podsumowań. Mamy nowe władze w PZS, 
nowe składy Komisji, nowe osoby na stanowiskach trenerów, kadrowicze także są już w nowym 
składzie. Dlatego w skrócie chcielibyśmy podsumować także pracę Rady Zawodniczej podczas swojej 
kadencji i zaproponować zmiany na przyszłość. 

Rada Zawodnicza jest organem przedstawicielskim zawodników wobec Polskiego Związku 
Szermierczego i działa na podstawie Regulaminu. Idea zawiązania Rady pojawiła się podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie. Rada powstała w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Mistrzostw 
Polski w Opolu. W skład Rady wchodzą: Adam Wiercioch (przewodniczący), Natalia Markowska, 
Aleksandra Socha, Maciej Radwański, Katarzyna Kryczało, Marcin Zawada. 

Zgodnie za Statutem PZS, do zakresu działań Rady Zawodniczej należy: 

a. reprezentowanie zawodników wobec Zarządu Związku oraz innych organów i jednostek 
   działających w obrębie sportu wyczynowego. 

b. współdziałanie z kadrą szkoleniową w realizacji zadań szkoleniowych. 
c. współdziałanie z władzami Związku w zakresie spraw socjalno-bytowych, dyscyplinarnych  

   i wychowawczych zawodników. 

Naszą pracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety. Miała ona na celu zdiagnozowanie sytuacji  
i zobiektywizowanie opinii i problemów zawodników. Wyniki ankiety zostały przedstawione podczas 
zebrania zarządu PZS. Niestety Rada nie ma „mocy sprawczej”, ani środków, więc nasze postulaty nie 
muszą być realizowane. 

Oto tematy jakie zrealizowaliśmy, postulaty, które wysuwaliśmy i problemy jakie poruszaliśmy podczas 
ostatniego czterolecia: 

1. Utworzyliśmy i zatwierdziliśmy regulamin Rady Zawodniczej 
2. Przeprowadziliśmy dwie ankiety wśród zawodników, w wyniku których byliśmy w stanie 

zaproponować konkretne rozwiązania. 
3. Zaproponowaliśmy zorganizowanie  "Gali Szermierczej", „eventu” który miał na celu 

uhonorowane najlepszych zawodników, uhonorowanie „Szermierza Roku”, trenerów  
a jednocześnie miał na celu promocję dyscypliny. Pomysł został wdrożony przez PZS (dwie 
edycje), natomiast aktualnie jest zawieszony. 

4. W celu promocji szermierki zaproponowaliśmy przyjęcie na praktyki studentów w celu 
prowadzeniu strony internetowej, przygotowywania notek prasowych, utrzymywania 
kontaktów z dziennikarzami. Przeprowadziliśmy, w sukcesem, rekrutację wśród studentów  
i zaproponowaliśmy kandydatów Polskiemu Związkowi Szermierczemu. 
Temat został w trakcie realizacji porzucony przez PZS, a w chwili obecnej jest ponownie 
rozważany. 

5. Naciskaliśmy na zbudowanie nowej, lepszej strony internetowej (strona jest w trakcie 
realizacji). 

6. Wystąpiliśmy o możliwość indywidualnego doubezpieczenia się zawodników (temat w trakcie 
realizacji). 

7. Zaproponowaliśmy  utworzenie listy "minimalnych wymagań" dotyczących organizacji 
zawodów krajowych i zamieszczenie jej na stronie pzszerm.pl dla potencjalnych 
organizatorów Pucharów Polski (jesteśmy w kontakcie z kilkoma potencjalnymi 
organizatorami, którzy jednak nie wiedzą jak takie zawody przeprowadzić). 

8. Zwracaliśmy uwagę na brak nagród podczas Pucharów Polski. W sytuacji braku sponsorów 
sugerowaliśmy PZS przeznaczenie chociaż "symbolicznych" kwot pieniężnych (np. ze 
startowego), np:  1m-300zl, 2m -200zl, 3m po 100zl. Temat w trakcie realizacji. 



9. Przy każdej sposobności staramy się uczulać przedstawicieli PZS na temat komunikacji do  
i z zawodnikami. Ciągle mamy trudności w przepływie informacji pomiędzy PZS, trenerami  
a zawodnikami. Prosiliśmy o informowanie zawodników o zasada doboru do kadry i kryteriach 
powoływania zawodników na zgrupowania, PŚ, ME, MŚ oraz o ogłaszanie składu na wyjazdy 
jak najwcześniej jest to możliwe. Mimo, że kryteria powoływania są  w ustalane, zawodnicy ich 
nie znają. 

10. Wystąpiliśmy do władz PZS z prośbą o pisemną informację na jaki okres i w jakiej kwocie 
zostało przyznane stypendium zawodnikom. Prośba została spełniona.  

11. Uczestniczyliśmy w debatach organizowanych przez Radę Zawodniczą przy PKOLu. 
Tematyka warsztatów dotyczyła: 

a. zagrożeń z tytułu nieznajomości przepisów antydopingowych 
b. dwutorowości kariery sportowej; przy współpracy z PKOL chcemy stworzyć dla 

kadrowiczów praktyki/staże w firmach partnerskich i sponsorach PKOL – temat  
w toku. 

c. przyszłości polskiego sportu – debata z Min. Sportu Anną Muchą; zwracaliśmy uwagę 
na krzywdzące rozporządzenie, które weszło w życie 16-go października 2012, a w 
wyniku którego wielu zawodników utraciło stypendia. Taka decyzja nie stwarza 
motywacji do trenowania, a przede wszystkim podcina skrzydła sportowcom, którzy 
będą musieli zrezygnować ze sportu, za względów finansowych. Odpowiedz pani 
Minister była jasna: trzeba być najlepszym aby ubiegać się o stypendium, Puchary 
świata to za mało. 

Kadencja Rady Zawodniczej dobiega  końca. Chcielibyśmy bardzo podziękować za współpracę przez 
ostatnie 4 lata – zawodnikom, trenerom i wszystkim z biura i zarządu PZS. Mamy nadzieję, że udało 
nam się wspólnie dokonać kilku bardzo dobrych rzeczy i przedstawiliśmy wiele trafionych pomysłów 
na polepszenie sytuacji zawodników. Wielu kwestii nie udało się wywalczyć, więc jest pole do pracy 
dla nowego składu Rady. 

Po czterej latach funkcjonowania Rady, dochodzimy do wniosku, że jest ona potrzebna, ale  
w zmienionej formie. Proponujemy zmniejszenie liczby członków do 3 przedstawicieli (1 osoba na 
broń). Nie wymaga to zmiany statutu PZS. Kolejnym krokiem będzie wybór nowego składu Rady, 
której życzymy powodzenia. 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Rada Zawodnicza 


