
Plan pracy Komitetu Technicznego Skoków do Wody na 2013 rok 
 

Plan pracy obejmuje trzy główne obszary działalności Komitetu Technicznego Skoków do Wody 
w Polsce: 
 - obszar organizacyjny, 
 - obszar sportowy, 
 - obszar wizerunkowy, 
W ramach danego obszaru proponujemy wydzielić cele strategiczne i określić czasookres ich 
realizacji. 
 
Obszar organizacyjny: 

1. Zakończenie procesu związanego z oficjalnym stanowiskiem Polskiego Związku Pływackiego 
w sprawie protestu złożonego przez cześć środowiska – bez daty realizacji. Odpowiedź 
i zajęcie stanowiska po stronie PZP. 

2. Opracowanie kalendarza spotkań Komitetu w 2013 r. – termin realizacji do 15 marca 2013 
roku. 

3. Opracowanie Regulaminu działania Komitetu – realizacja do 31 marca 2013 roku. 
4. Określenie kompetencji poszczególnych członków Komitetu, wzajemnej zależności 

i podwładności – realizacja do 31 marca 2013 roku. 
5. Określenie kompetencji i umocowania w organizacji Komitetu organów doradczych – 

gremium sędziowskie oraz gremium trenerskie – do 31 marca 2013 roku. 
6. Uruchomienie biura Komitetu Skoków do Wody – realizacja działań bieżących (kontakt stały 

z wydziałem szkolenia PZP, sprawy organizacyjne) – realizacja do 31 marca 2013 roku. 
7. Określenie celów organizacyjnych na lata 2013 – 2016 – realizacja do 30 kwietnia 2013 

roku. 
8. Uregulowanie statusu Trenera Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów. Zasady powoływania, 

wynagradzania oraz weryfikowania realizacji celów sportowych. – realizacja do końca 31 
maja 2013 roku. 

9. Współorganizacja Mistrzostw Europy Juniorów w skokach do wody w Poznaniu w dniach 03-
07.07.2013 rok. 
 

Obszar sportowy: 
1. Określenie zasad wyłaniania oraz weryfikacji zawodników do Kadry B – dotyczy 

wszystkich Klubów na sezon 2014 – realizacja do 30 kwietnia 2013 r. 
2. Opracowanie Regulaminu kwalifikacji do finałów OOM w roku 2013. – realizacja do 28 

lutego 2013 r. 
3. Opracowanie i wdrożenie do realizacji testów specjalistycznych dla naszej dyscypliny 

zgodnie z założeniami programu pilotażowego oraz opracowanie i analizy oraz sposobu 
raportowania do PZP. – realizacja do 31 marca 2013 roku. 

4. Określenie spójnych zasad wyłaniania i weryfikacji Kadr Narodowych – realizacja do 30 
kwietnia 2013 r. 

5. Osiągnięcie na MES minimum jednego finału polskiego zawodnika, miejsce od 1 do 12. - 
realizacja do 23 czerwca 2013 roku. 

6. Osiągnięcie na MEJ minimum 6 startów polskich zawodników w finałach 
z poszczególnych przyrządów – miejsca od 1 do 12 realizacja do 10 lipca 2013 r. 

7. Osiągnięcie na MŚS minimum jednego finału polskiego zawodnika, miejsce od 1 do 12 – 
realizacja do 28 lipca 2013 roku. 

8. Określenie celów strategicznych na lata 2013 – 2016 w odniesieniu do zdobycia 
kwalifikacji olimpijskiej przez minimum jednego zawodnika (plany strategiczne, 



weryfikacja kandydatów, sztab trenerski, sztab wspomagający, zapewnienie warunków, 
długofalowy plan startów) realizacja do 31 sierpnia 2013 r. 
 

Obszar wizerunkowy: 
1. Założenie skrzynek pocztowych, opracowanie systemu komunikacji mailowej, stopki, 

wizytówki – realizacja do 31 marca 2013 roku. 
2. Uruchomienie serwisu internetowego dedykowanego dla Kadr Narodowych, będącego 

serwisem oficjalnym Komitetu Technicznego Skoków do Wody – realizacja do 30 
czerwca 2013 r. 

 
W imieniu Komitetu Technicznego Skoków do Wody 
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