
Ankieta zawodnicza

Rada Zawodnicza



Cel ankiety i sposób przeprowadzenia
• Celem ankiety było przedstawienie w sposób udokumentowany problemów, 

zapytao i sugestii zawodników kard PZS
• Celem pobocznym było zwrócenie uwagi zawodników, że to oni mogą i powinni 

znad swoje prawa i obowiązki (pytania o znajomośd regulaminów i ustawy)
• Udział zawodników w ankiecie był dobrowolny, a odpowiedzi na pytania udzielane 

anonimowo
• Ankieta zawodnicza została przeprowadzona podczas Mistrzostw Polski seniorów w 

Sosnowcu we wrześniu 2010 roku
• Treśd ankiety została oparta na pytaniach z ankiety będącej wynikiem prac Komisji 

Zawodniczej przy PKOL
• Ankieta została przeprowadzona wśród członków kard olimpijskich i narodowych 

seniorów, młodzieżowców  i juniorów, chod przyjmowaliśmy też odpowiedz osób 
spoza kard
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Podsumowanie wniosków (wyniki przekrojowe 
dla wszystkich broni)

• Najwyższe oceny otrzymały:
– współpraca z innymi kadrowiczami (3.6)*
– współpraca z trenerami klubowymi (3.5) i z klubami macierzystymi (3.5)
– wyżywienie (3.3) i warunki pobytu na zgrupowaniach (3.3) 
– przygotowanie merytoryczne trenerów klubowych (3.3) i trenerów kadry (3.0) oraz organizacja zajęd na 

zgrupowaniach (3.0)
– organizacja podróży za zawody przez kluby (3.2)
– dostępnośd przedstawicieli rady zawodniczej (3.0) *ale i tak chcemy za rok mied lepszy wynik!+

• Najniższe oceny otrzymały:
– możliwośd współpracy z psychologiem podczas akcji centralnych (1.4) i w klubie (1.6)
– możliwośd współpracy z innymi specjalistami (fizjologiem, dietetykiem, etc.) (1.4)
– odnowa biologiczna podczas treningów w klubie (1.8)
– pomoc PZS w leczeniu kontuzji i rehabilitacji (1.8)
– dostępnośd odżywek i informacji jak je używad ze strony PZS (1.8)
– stypendia ministerstwa (1.9) i klubowe (2.3)
– współpraca z dyrektorem sportowym PZS (2.0)

• Niski jest poziom znajomości nowej ustawy o sporcie (2.1) oraz regulaminów i statutu PZS (2.6)

• Kobiety w przewadze deklarują, że nie zamierzają wrócid do sportu po urodzeniu dziecka (są 
oczywiście wyjątki), chod wysoko oceniają pomoc materialną zapisaną w nowej ustawie o sporcie

(* Skala ocen 1.0 – 4.0)



Szpada

• Kobiety:
– bardzo dobrze oceniają swoje kluby

– narzekają na efektywnośd organizacji treningów na 
obozach kadry (szczególnie juniorki) oraz współpracę 
trenerów klubowych z trenerami kadry

• Mężczyźni
– Dobrze oceniają współpracę między trenerami kadry a 

trenerami klubowymi, efektywnośd treningów na 
zgrupowaniach i przygotowanie merytoryczne trenerów

– Narzekają na sposób organizacji podróży przez PZS oraz 
brak współpracy z psychologiem, opieki masażystów i 
fizjoterapeutów



Szabla

• Kobiety
– Dobrze oceniają przygotowanie merytoryczne trenerów 

klubowych
– Narzekają na współpracę z trenerem kadry (zarzuty o 

nieobiektywnośd, złą organizację zajęd, zbyt dużą liczbę 
trenerów w stosunku do liczby zawodniczek na zgrupowaniach),  
dyrektorem sportowym i na pomoc PZS w leczeniu kontuzji oraz 
niskie stypendia

• Mężczyźni
– Dobrze oceniają wyżywienie i obiekty na obozach
– Nisko oceniają opiekę lekarską, możliwośd kontaktu z mediami, 

odżywki, współpracę z dyr. sport., etc.
– Wskazują na niską znajomośd regulaminów



Floret

• Kobiety
– Dobrze oceniają trenerów klubowych i kluby (ogólnie)
– Nisko oceniają możliwośd pracy z trenerem przygotowania 

ogólnego, opiekę w klubach (medyczną, fizjoterapeuty), 
ilośd sprzętu i odżywek

– Pojawiają się zarzuty o nieobiektywnośd trenera kadry

• Mężczyźni
– Wysoko cenią trenerów (kadry i klubowych)
– Organizacyjnie lepiej oceniają kluby niż PZS 

(dystrybuowane odżywki i informacje o sposobie 
stosowania, dystrybuowany sprzęt)



Rekomendacje
• Wzmocnid informowanie zawodników o:

– sposobie stosowania odżywek (informacji może  udzielad COMS przy okazji 
badao lekarskich oraz na zgrupowaniach podczas wizyt lekarzy)

– kryteriach przyznawania stypendiów przez MSiT (rada zaw., trenerzy, dyrektor 
sportowy)

– sposobie doboru zawodników na zawody i do reprezentacji, aby  (trenerzy, dyr. 
sportowy, strona internetowa PZS)

• Na stronie PZS umieścid (np. w zakładce Rada Zawodnicza):
– aktualne listy zawodników w poszczególnych kadrach
– informację, których zawodników obejmuje suplementacja (odżywki)
– informację, których zawodników (które kadry) obejmują obowiązkowe badania 

w COMS
– informację, których zawodników (które kadry) obejmuje dodatkowa opieka i w 

jakim zakresie (z kim się kontaktowad w przypadku chorób/kontuzji, gdzie 
robid rehabilitację, czy i jak można korzystad z porad innych specjalistów, np. w 
zakresie żywienia, psychologa sportu)

– informację w jakich sprawach można kontaktowad się z Dyrektorem 
sportowym


