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MISJA
PZTKD

Misją Polskiego Związku Taekwon-Do jest nauczanie,
organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwon-Do w Polsce
oraz

skupianie

stowarzyszeń

i

innych

jednostek

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie
Taekwon-Do.

NAUCZANIE
ORGANIZACJA
ROZWÓJ
POPULARYZACJA
TAEKWON-DO

Stworzenie możliwie najlepszych warunków do uprawiania
Taekwon-Do,

poprzez

zapewnienie

swoim

inspiracji, zarządzania, innowacji i wysokiej jakości
wsparcia.
Polski

Związek

organizacją
mentalnymi

Taekwon-Do

sportową
zasadami

działającą

jest

ZARZĄDZANIE
INNOWACJA
JAKOŚĆ
WSPARCIE

demokratyczną

zgodnie

społecznymi,

oczekiwania i potrzeby swoich członków.

INSPIRACJA

członkom

aby

z

fundaspełniać
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Naszą wizją w perspektywie kolejnych lat jest osiągnięcie
pozycji najpopularniejszego sportu walki w Polsce. Chcemy
być sportem ogólnodostępnym, powszechnie rozpoznawalnym i budzącym społeczne zainteresowanie, integrującym

WIZJA
PZTKD
TAEKWON-DO
SZTUKA WALKI
SZTUKA ŻYCIA

wszystkie grupy wiekowe i społeczne.
Z jednej strony, zamierzamy rozwijać system szkolenia
i współzawodnictwa sportowego, obejmując nim coraz
szersze kategorie trenujących, ukierunkowanego na
wychowywanie zawodników o najwyższym światowym
poziomie, uzyskujących sukcesy na arenie międzynarodowej.
Z drugiej, dążymy do implementacji fundamentalnych w naszym etosie ideałów, manifestujących się w sformułowaniu
„Taekwon-do, sztuka walki, sztuka życia”.
Poprzez dużą popularność Taekwon-Do, jako sposobu na
zdrowe i aktywne życie, planujemy zaoferować społeczeństwu
efektywną
platformę
rozwoju,
integracji
społecznej,
umożliwiając zrównoważony rozwój psychofizyczny.
Polski Związek Taekwon-do będzie organizacją działającą
w sposób dynamiczny, aktywnie odpowiadając na zmieniające
się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Istotnymi
czynnikami funkcjonowania Związku pozostaną kierowanie
się wysokimi standardami etycznymi, poszanowanie ducha
demokratycznego, profesjonalizm, uwzględnienie najlepszych
dostępnych praktyk oraz wykorzystanie osiągnięć nauki.
Chcemy, aby nasi wysoko wykwalifikowani trenerzy,
instruktorzy oraz działacze stali się wzorem do naśladowania
oraz odpowiednimi partnerami dla wszystkich, którzy będą
zainteresowani działaniami zmierzającymi do poprawy
zarówno jakości życia, stanu zdrowia społeczeństwa, jak
i wzrostu znaczenia kraju na międzynarodowej arenie
sportowej.

STRONA 5

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
PZTKD
Władzami Polskiego Związku Taekwon-Do są:
Walny Zjazd Delegatów, Zarząd i Komisja
Rewizyjna. Najwyższą władzą związku jest
Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez
Zarząd nie rzadziej niż raz w ciągu roku. Do
jego kompetencji należy:
uchwalanie generalnych kierunków
działalności Związku,
rozpatrywanie i przyjmowanie
sprawozdania z działalności ustępujących
władz Związku,
udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Prezesa,
wybór członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
nadawanie i pozbawianie godności członka
honorowego,
podejmowanie uchwał o zmianach
w statucie i rozwiązaniu się Związku,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
w sprawie wykluczenia i zawieszenia
w prawach członka Związku lub
wniesionych przez członków Związku,

coroczne rozpatrywanie sporządzonego
przez Zarząd sprawozdania ze swojej
działalności oraz sprawozdania
finansowego Związku ocenionego przez
biegłego rewidenta,
podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych Związku,
zatwierdzanie regulaminów działania
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji
Dyscyplinarnej,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego
Zjazdu Delegatów,
rozpatrywanie skarg członków Związku
na działalność Zarządu,
inne.
Zarząd pracuje w oparciu o regulamin
działania zatwierdzony przez Walny Zjazd
Delegatów. Składa się z 11 członków,
w tym prezesa i 3 wiceprezesów: do spraw
organizacyjno-szkoleniowych,
sędziowskich, dydaktyczno-naukowych.

Członkowie władz pełnią swoje funkcje
społecznie z wyjątkiem urzędującego
członka zarządu. Do ich kompetencji
Zarządu należy między innymi:
reprezentowanie Związku na zewnątrz
oraz działanie w jego imieniu,
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realizowanie zarządzeń Ministra właściwego ds. kultury fizycznej
w zakresie rozwoju Taekwon-Do oraz wykonywanie uchwał
Walnego Zjazdu Delegatów,
występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej
w sprawach dotyczących działalności Związku,
zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami,
uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
opiniowanie statutów okręgowych związków Taekwon-Do,
ocena działalności okręgowych związków Taekwon-Do,
rozpatrywanie odwołań od postanowień okręgowych związków
Taekwon-Do,
reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach
sportowych,
powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie komisji
problemowych, Rady Instruktorów i Trenerów oraz uchwalanie
regulaminów działania tych organów,
rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku i jego
członków,
powoływanie Komisji Dyscyplinarnej,
podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych władz Związku,
ustalanie centralnego kalendarza imprez,
występowanie w sprawie nadania lub odebrania honorowego
członkostwa,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub ustania
członkostwa,
podejmowanie uchwał w sprawach nadawania i cofania licencji
członkowskich, zawodniczych, sędziowskich i trenerskich,
zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
kierowanie bieżącą pracą Związku.

Wyznaczone zadania Związek realizuje poprzez biuro, które zatrudnia
pracowników: urzędujący członek zarządu, główny księgowy, specjalista
do spraw finansowych, specjalista do spraw organizacyjnych –
zatrudnieni na umowy o pracę i zatrudnieni na umowy zlecenia: 4 do 6
trenerów Reprezentacji Polski, administrator strony internetowej.
Podstawowymi jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie
Taekwon-Do są kluby sportowe, nad którymi PZTKD sprawuje opiekę
merytoryczną i organizacyjną.
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ZASIĘG DZIAŁANIA
I POTENCJAŁ PZTKD
Polski Związek Taekwon-Do jest aktywnym

national Sport for All - TAFISA) (aktualne

członkiem
dwóch
organizacji
międzynarodowych
zajmujących
się
rozwojem i promocją Taekwon-Do:

dane
na
www.tafisa.org)

stronie

internetowej

Międzynarodowej Federacji TaekwonDo z siedzibą w Benidorm, w Hiszpanii

Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do
odpowiada m.in.: za zlecanie organizacji
Mistrzostw Świata Seniorów i Juniorów,

(International Taekwon-Do Federation),
która zrzesza 104 związki narodowe
(aktualne dane na stronie internetowej
www.taekwondoitf.org)

Pucharu Świata i innych zawodów o zasięgu ponad kontynentalnym. Mistrzostwa
Świata odbywają się, co dwa lata,
naprzemiennie z Pucharem Świata.

Europejskiej
Federacji
Taekwon-Do
z siedzibą w Lublinie, w Polsce (All

Europejska
odpowiada

Europe Taekwon-Do Federation), do
której należy 38 związków narodowych
(dane aktualne www.itfeurope.org).

Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów,
Pucharu Europy oraz innych zawodów
o zasięgu kontynentalnym. Koordynuje
także tzw. otwarte turnieje organizowane
przez państwa członkowskie, np.: Otwarte
Mistrzostwa
Belgii,
Międzynarodowy
Turniej „Viking Cup” w Szwecji, Otwarte
Mistrzostwa Włoch, etc.

Od 2013 roku Polski Związek Taekwon-Do
jest również członkiem Międzynarodowego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Sportu
Powszechnego (The Association for Inter-

ZASIĘG
DZIAŁANIA
PZTKD
W
ROKU
2018

Federacja
m.in.:
za

Taekwon-Do
organizację
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CELE
PZTKD
Związek, z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa, realizuje swoje cele
poprzez:
Reprezentowanie Taekwon-Do w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego Taekwon-Do,
w szczególności o tytuł Mistrza Polski
i o Puchar Polski.
Ustanawianie i realizację reguł
sportowych, organizacyjnych i
dyscyplinar-nych we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez Związek.
Podejmowanie działań na rzecz promocji
i rozwoju Taekwon-Do w formie
amatorskiej i profesjonalnej.
Powoływanie Kadry Narodowej oraz
przygotowanie jej do mistrzostw świata
i Europy oraz współzawodnictwa
międzynarodowego.
Opracowywanie kierunków rozwoju
Taekwon-Do i planów szkolenia w kraju
i ich realizację.

Prowadzenie działalności wychowawczej,
popularyzatorskiej w zakresie TaekwonDo i kultury fizycznej.
Realizację zadań publicznych w zakresie
wymienionym w art. 4. ust. 1 w pkt 1-33
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873
z późniejszymi zmianami/.
Działalność ta obejmuje:
współuczestniczenie lub organizowanie
zawodów krajowych i międzynarodowych,
nawiązywanie kontaktów sportowych
z organizacjami za granicą,
nadawanie klubom sportowym licencji
uprawniających do udziału we
współzawodnictwie sportowym,
organizowanie szkolenia zawodników,
przyznawanie i pozbawianie licencji
zawodniczych oraz opiniowanie zasad
przyznawania i pozbawiania licencji
zawodniczych, określanie szczegółowych
praw i obowiązków zawodników,
ustalanie zasad i trybu zmiany
przynależności do klubu sportowego
zawodnika,
nadawanie stopni szkoleniowych zgodnie
z obowiązującymi w tej mierze
przepisami,
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szkolenie i doszkalanie instruktorów i trenerów oraz nadawanie
licencji i uprawnień instruktorskich i trenerskich,
szkolenie i doszkalanie sędziów oraz nadawanie licencji
i uprawnień sędziowskich,
prowadzenie działalności w zakresie sportu wyczynowego,
powszechnego (sport dla wszystkich), rekreacji,
integrowanie równych grup społecznych, w tym osób
niepełnosprawnych,
dążenie do zabezpieczenia infrastruktury sportowej niezbędnej
do prawidłowego prowadzenia szkolenia,
inne wynikające z działalności związku.
Do zadań PZTKD należy reprezentowanie Taekwon-Do w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Sprawowanie nadzoru nad
działalnością merytoryczną okręgowych związków Taekwon-Do, klubów
sportowych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność
w zakresie Taekwon-Do.
Priorytetowym
zadaniem
jest
sprawowanie
wszechstronnej
opieki
szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych
wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez
nich statutu, postanowień, regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania
sportów walki.
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I. Cele Sportowe
Organizacja zawodów sportowych na wysokim poziomie
i utrzymanie wysokiej pozycji zawodników polskich oraz
reprezentacji polskiej w klasyfikacji międzynarodowej
a) Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce w klasyfikacji
generalnej Mistrzostw Europy.
b) Utrzymanie pozycji w pierwszej piątce w klasyfikacji
generalnej Mistrzostw Świata.
c) Zwiększenie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego,
finansowego, sprzętowego ze strony PZTKD w przypadku
organizacji turniejów rangi mistrzostw Polski, Pucharu Polski,
Grand Prix.
d) Wspieranie organizacyjno-finansowe uczestnictwa
zawodników w pucharach świata i Europy.
e) Wspieranie polskich zawodników w uczestniczeniu
w innych turniejach międzynarodowych.
f) Podjęcie starań w zakresie organizacji zawodów
międzynarodowych klasy mistrzowskiej.
g) Wspieranie klubów w zakresie organizacji
międzynarodowych turniejów niższej rangi.
h) Rozwój współpracy z zagranicznymi organizacjami
w zakresie uczestnictwa członków reprezentacji „A” i „B”
w turniejach zagranicznych.
i) Weryfikacja regulaminu turniejów klasy mistrzowskiej,
Pucharu Polski, Grand Prix ukierunkowana na wprowadzenie
systemu repasażowego w celu zwiększenia liczby pojedynków.
j) Zapewnienie obsługi turniejów krajowych z wykorzystaniem
programu Sport Data Event Technology oraz regularne
szkolenie w zakresie tego oprogramowania sędziów, trenerów
i instruktorów.
k) Kontynuacja i rozwój organizacji zawodów w kategorii
„młodzieżowiec”.
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Zwiększenie ilości zawodników oraz rozbudowa bezpośredniego
zaplecza zawodniczego reprezentacji Polski
a) Utworzenie reprezentacji „B”, stanowiącej bezpośrednie
zaplecze dla reprezentacji „A” w kategorii junior i senior
b) Organizacja konsultacji reprezentacji A i B
Rozwój systemu szkolenia kadry trenerskiej
a) Opracowanie oraz wdrożenie programu szkolenia kadry
trenerskiej ukierunkowanego na rozwój wiedzy i umiejętności
trenerskich
b) Organizacja warsztatów prowadzonych przez trenerów kadry
kierowanych do trenerów klubowych
c) Organizacja cyklicznych kursów instruktorskich oraz
trenerskich związanych z uprawnieniami zawodowymi
d) Nawiązanie współpracy z zewnętrznymi ośrodkami w zakresie
specjalistycznej metodyki treningowej
e) Organizacja w Polsce międzynarodowych kursów
instruktorskich oraz sędziowskich
f) Promowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez
Instytut Sportu w ramach Akademii Trenerskiej
g) Organizacja kursów metodycznych kierowanych do trenerów
i instruktorów związanych z nauczaniem samoobrony
z wykorzystaniem Taekwon-Do (TKD Hosinsul)
Podniesienie poziomu sportowego zawodników
a) Opracowanie oraz wdrożenie programu szkolenia
reprezentacji z uwzględnieniem nowoczesnej metodyki oraz
metod treningowych
b) Zwiększenie liczby dni zgrupowań dla członków reprezentacji
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II. Cele Organizacyjno-Instytucjonalne
Rozwój oraz optymalizacja struktur organizacyjnych oraz
zasięgu działania PZTKD i dyscypliny sportowej Taekwon-Do
a) Powołanie zespołu metodyczno-szkoleniowego
odpowiedzialnego za formułowanie propozycji w zakresie
procesu szkolenia kadr trenerskich, sędziowskich oraz
pracowników PZTKD.
b) Powołanie Kierownika Reprezentacji, który będzie
odpowiedzialny za wsparcie organizacyjne kadry narodowej.
c) Powołanie Zespołu ds. opracowania programu szkolenia
i zasady rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych.
d) Organizacja turniejów para-Taekwon-do dla osób
niepełnosprawnych zgodnie z ustalonymi przez ww. zespół
zasadami.
e) Organizowanie szkoleń dla sędziów; weryfikacja
i niezbędna optymalizacja założeń pracy wykonywanej przez
sędziów na rzecz organizatorów turniejów krajowych.
f) Opracowanie i wdrożenie kodeksu dobrego zarządzania
w celu poprawy jakości zarządzania PZTKD.
g) Opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki PZTKD w celu
zapobiegania konfliktom interesów oraz regulującego zasady
postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
utworzenie rejestru konfliktów interesów.
h) Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie zarządzania
ryzykiem.
i) Stworzenie i wdrożenie polityki w zakresie RODO.
j) Weryfikacja regulaminu przyznawania i pozbawiania
licencji trenerskich i instruktorskich.
k) Weryfikacja regulaminu przyznawania i pozbawiania
licencji sędziowskich.
Rozwój kompetencji kadry zarządzającej PZTKD oraz kadr
klubów członkowskich PZTKD
a) Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności
menedżerskich, coachingu, przywództwa, fundraisingu
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b) Pozyskanie specjalistycznych publikacji oraz ich udostępnianie
kadrom klubów członkowskich.
c) Wspieranie udziału kadry zarządzającej PZTKD
w specjalistycznych szkoleniach.
Prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę otoczenia
prawnego funkcjonowania PZTKD
a) Kontynuowanie działań ukierunkowanych na udoskonalenie
rozwiązań legislacyjnych dotyczących prawa sportowego.
b) Uczestniczenie w pracach parlamentarnych komisji i zespołów
właściwych do spraw kultury fizycznej i sportu; zgłaszanie
postulatów i propozycji rozwiązań legislacyjnych.
Rozwój relacji z międzynarodowymi organizacjami sportowymi
a) Wspieranie Międzynarodowej Federacji Taekwon-do
w działaniach ukierunkowanych na uzyskanie przynależności do
wyższych struktur międzynarodowych
b) Prowadzenie działań ukierunkowanych na zwiększenie liczby
przedstawicieli PZTKD w strukturach organizacyjnych
Międzynarodowej Federacji Taekwon-do
Rozwój relacji z krajowymi instytucjami państwowymi oraz
samorządowymi
a) Podjęcie próby zainteresowania współrealizowaniem lub
współfinansowaniem programu „Taekwon-do dla każdego”
(opracowanego w ramach grupy Cele społeczne) centralnych
i samorządowych instytucji odpowiedzialnych za sport i rekreację
b) Podjęcie działań w celu pozyskania patronów instytucjonalnych
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III. Cele Społeczne
Wzrost ilości trenujących Taekwon-Do
a) Przegląd wymogów formalno-finansowych dla istniejących,
nowo powoływanych oraz działających niezależnie od PZTKD
klubów w celu wypracowania rozwiązań ukierunkowanych na
wzrost ilości klubów członkowskich, ilości licencjonowanych
zawodników oraz trenujących ogółem.
b) Stworzenie i udostępnienie liderom klubów bazy wzorów
dokumentów formalno-prawnych oraz instrukcji w zakresie
procedur administracyjnych związanych z funkcjonowaniem
klubów.
c) Stworzenie i opublikowanie na stronie internetowej bazy
aktywnych licencjonowanych trenerów i instruktorów.
d) Ustanowienie "Dnia Otwartego TKD" i opracowanie ram
programu wydarzenia promocyjnego, do wykorzystania przez
kluby w całej Polsce w ramach promocji dyscypliny
i rekrutacji nowych adeptów
Sformułowanie i wdrażanie programów dedykowanych różnym
grupom społecznym
a) Organizacja kursów w zakresie specjalistycznych
programów społecznych: TKD Kids (dzieci), Harmony
(seniorzy).
b) Opracowanie i organizacja kursu ukierunkowanego na
nauczanie osób niepełnosprawnych.
c) Opracowanie założeń programu „Taekwon-do dla każdego”
ukierunkowanego na wszechstronny rozwój sprawności
fizycznej oraz umiejętności samoobrony.
Wzmocnienie aktywności w zakresie kontaktów z mediami,
działań z obszaru marketingu i PR
a) Powołanie koordynatora do spraw kontaktów z mediami
oraz działań z obszaru marketingu i PR.
b) Opracowanie i wdrożenie polityki kontaktów z mediami.
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c) Intensyfikacja działań promujących Taekwon-Do w mediach
społecznościowych.
d) Rozwój kontaktów z mediami w skali krajowej oraz wsparcie
klubów i związków okręgowych w rozwoju kontaktów z mediami
w skali lokalnej.
e) Zwiększenie w mediach promocji imprez rangi krajowej
i międzynarodowej (w tym organizowanie transmisji
internetowych).
f) Opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania wizerunkiem
kadry narodowej.
g) Wzmocnienie działań ukierunkowanych na promowanie
prozdrowotnych korzyści z uprawiania Taekwon-Do.
h) Optymalizacja rozwiązań techniczno-organizacyjnych
związanych z funkcjonowaniem stron internetowych
zarządzanych przez PZTKD.
i) Reaktywacja wydawnictwa „Taekwon-Do!” w formie
elektronicznej; opracowanie biuletynu/newslettera PZTKD
publikowanego w formie elektronicznej.
j) Weryfikacja i udoskonalenie systemu identyfikacji wizualnej
PZTKD.
k) Przygotowanie profesjonalnych spotów reklamowych.
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IV. Cele Ekonomiczne
Wzmocnienie
działań
ukierunkowanych
na
wzrost
wewnętrznych źródeł finansowania działalności PZTKD
a) Zwiększenie ilości osób przystępujących do egzaminów
klubowych.
b) Zwiększenie ilości klubów członkowskich PZTKD.
c) Zwiększenie ilości osób przystępujących do egzaminów na
stopnie mistrzowskie.
d) Zwiększenie ilości licencjonowanych zawodników.
e) Zwiększenie przychodów z organizacji szkoleń.
f) Intensyfikacja działań obejmujących dystrybucję materiałów
promocyjnych związanych z Taekwon-Do, w tym we
współpracy z klubami członkowskimi.
Wzmocnienie
działań
ukierunkowanych
na
wzrost
zewnętrznych źródeł finansowania działalności PZTKD
a) Szczegółowa diagnoza uwarunkowań oraz aktualnego stanu
w zakresie możliwości pozyskiwania sponsorów: PZTKD,
reprezentacji, poszczególnych zawodników.
b) Pozyskanie sponsorów.
c) Przystępowanie przez PZTKD do programów,
współfinansowanych przez MSiT ukierunkowanych na rozwój
aktywności sportowej.
d) Realizacja działań na rzecz tworzenia nowych programów
kierowanych do sportów walki współfinansowanych przez
Departament Infrastruktury Sportowej MSiT.
e) Organizacja międzynarodowych szkoleń i seminariów.
f) Wspieranie związków okręgowych w pozyskiwaniu środków
publicznych na szczeblu samorządowym w celu wsparcia
źródeł finansowana turniejów lokalnych oraz bazy sprzętowej.
g) Stworzenie bazy rozwiązań organizacyjno-finansowych
stosowanych z sukcesem przez różne kluby w celu
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
udostępnienie bazy liderom klubów członkowskich PZTKD.

STRONA 17

nych wartości wskaźników
wartości oczekiwanych.

MIERNIKI

SŁUŻĄCE
MONITOROWANIU
REALIZACJI STRATEGII

od

przyjętych

Kształt
zbioru przyjętych wskaźników
monitorujących zdeterminowany jest w dużym
stopniu przez konkretne rozwiązania przyjęte
w trakcie tworzenia strategii.

W procesie tworzenia strategii istotną rolę,
obok
sformułowania
listy
celów
oraz
sposobów ich realizacji, odgrywa określenie
mechanizmów kontroli ich realizacji poprzez
odpowiednio dobrane wskaźniki oceniające.
Podany
poniżej
zestaw
wskaźników
wraz
z
przyporządkowanymi
im
wartościami
normatywnymi
umożliwia
monitorowanie
realizacji poszczególnych celów. Monitoring
ma za zadanie nie tylko ocenę, ale także
ewentualną korektę przyjętych elementów
strategii. Monitoring realizacji strategii
umożliwia w szczególności: bieżącą kontrolę
sposobu realizacji, zgodności realizacji celów
z zapisami strategii oraz ustalenie, czy
realizacja celów jest zagrożona, podjęcie
działaa korygujących odchylenia uzyskiwa-

Reprezentatywność
oraz
adekwatność
wskaźników zależy między innymi od stopnia
konkretyzacji
sformułowanych
celów.
Przyjmując zestaw wskaźników kierowano się
następującymi czynnikami:
powinny być istotne, powinny być proste
w rozumieniu i interpretacji,
powinny być łatwe w stosowaniu,
powinny być koherentne, tzn. nie
wykluczające się, nieprzeciwstawne,
powinny być możliwe do zmierzenia
w przyjętych jednostkach czasu,
powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł.

Konstruując zestaw wskaźników monitorujących uwzględniono kryteria:
ilościowe – ma zastosowanie w przypadku celów, dla których możliwe jest
określenie norm wymiernych,
jakościowe – ma zastosowanie dla pozostałych celów, w przypadku których nie jest
możliwe wskazanie norm liczbowych.
Ocena stopnia realizacji strategii wymaga periodycznej analizy poziomu realizacji
poszczególnych

celów.

Następnie

dokonywane

wartości wskaźników z przyjętymi normami.

jest

porównywanie

uzyskanych
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I. Cele Sportowe
Mierniki ilościowe
a. Mistrzostwa Europy – pozycja w pierwszej trójce
w klasyfikacji generalnej
b. Mistrzostwa Świata – pozycja w pierwszej piątce w klasyfikacji generalnej
c. Zorganizowanie min. 1 imprezy międzynarodowej klasy
mistrzowskiej
d. Wysłanie przedstawicieli kadry A (ewentualnie B po jej
utworzeniu) na min. 1 turniej zagraniczny rocznie
e. Przeprowadzenie min. 1 szkolenia rocznie dla sędziów,
trenerów, instruktorów z zakresu programu Sport Data Event
f. Organizacja corocznie zawodów w kategorii „młodzieżowiec”
g. Zwiększenie liczby dni zgrupowań reprezentacji o min. 20%
(z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych PZTKD)

Mierniki jakościowe
h. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego,
sprzętowego, finansowego (z uwzględnieniem możliwości
finansowych PZTKD) dla organizatorów Mistrzostw Polski,
Pucharów Polski, Grand Prix
i. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego i finansowego
(z uwzględnieniem możliwości finansowych PZTKD), dla
zawodników uczestniczących w Pucharach Europy i Świata,
w celu zwiększenia ilości zawodników uczestniczących
w tego typu zawodach
j. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego dla zawodników,
którzy planują uczestniczenie w turniejach zagranicznych
w celu zwiększenia ilości zawodników uczestniczących
w tego typu zawodach
k. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego dla klubów
w zakresie organizowania międzynarodowych turniejów
niższej rangi, skutkującego zwiększeniem ilości tego typu
zawodów organizowanych w Polsce
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l. Sporządzenie raportu dot. możliwości wprowadzenia systemu
repasażowego; w przypadku pozytywnych wniosków
przeprowadzenie pilotażu
m. Stworzenie grupy roboczej i sporządzenie przez nią raportu
dot. możliwości utworzenia kadry „B”; w przypadku
pozytywnej rekomendacji i podjęciu decyzji przez Zarząd,
organizacja kadry „B”
n. W przypadku organizacji kadry „B”, zorganizowanie
pilotażowo konsultacji kadr A i B
o. Po powołaniu Zespołu metodyczno-szkoleniowego,
opracowanie wytycznych do szkolenia: kadry trenerskiej,
reprezentacji, metodyki nauczania samoobrony, metodyki
programu „Taekwon-do dla każdego”
p. Przeprowadzenie pilotażowego warsztatu dla trenerów
klubowych prowadzonego przez trenerów kadry oraz
ewaluacja tego warsztatu; w przypadku pozytywnych
wyników ewaluacji, wprowadzenie do kalendarza wydarzeń
rocznych cyklicznie organizowanego tego typu warsztatu
q. W cyklach 2-letnich organizowanie kursów instruktorskich;
przeprowadzenie badania wśród instruktorów i trenerów
dotyczącego zapotrzebowania na cykliczne kursy trenerskie –
wyniki badania posłużą do ustalenia cykliczności
organizowania takich kursów
r. W ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego sporządzenie
raportu dla Zarządu w zakresie możliwości nawiązania
współpracy z zewnętrznymi ośrodkami szkoleniowymi,
badawczymi
s. W konsultacji z ITF, organizacja w Polsce międzynarodowych
kursów instruktorskich i sędziowskich indykatywnie
w cyklach 4-letnich
t. Delegowanie przedstawicieli PZTKD na szkolenia organizowane przez Instytut Sportu oraz Akademię Trenerską;
w ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego przeprowadzenie oceny jakości wiedzy pozyskiwanej w trakcie tych
szkoleń
u. Przeprowadzenie pilotażowego seminarium dotyczącego
metodyki nauczania samoobrony z wykorzystaniem technik
Taekwon-Do
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II. Cele Organizacyjno-Instytucjonalne
Mierniki ilościowe
a. Powołanie w roku 2020 Zespołu metodyczno-szkoleniowego
b. Powołanie w 2020 Kierownika Reprezentacji
c. Powołanie w 2020 Zespołu ds. opracowania programu
szkolenia i zasady rywalizacji sportowej osób
niepełnosprawnych
d. Przeprowadzenie min. 2 szkoleń rocznie dla sędziów
Mierniki jakościowe
e. Po sformułowaniu programu szkolenia i zasad rywalizacji
sportowej osób niepełnosprawnych, przeprowadzenie
pilotażowego turnieju osób niepełnosprawnych oraz
ewaluacja tego turnieju; wyniki oceny posłużą do określenia
dalszej strategii rozwoju szkolenia i współzawodnictwa osób
niepełnosprawnych
f. Opracowanie przez Zarząd kodeksu dobrego zarządzanie
g.
h.
i.
j.

Opracowanie przez Zarząd kodeksu etyki
Opracowanie przez Zarząd polityki zarządzania ryzykiem
Opracowanie przez Zarząd polityki w zakresie RODO
Sporządzenie przez Zespół metodyczno-szkoleniowy raportu
dla Zarządu dotyczącego zasad przyznawania i pozbawiania
licencji trenerskich i instruktorskich wraz z propozycjami
niezbędnych modyfikacji

k. Sporządzenie przez komisję sędziowską raportu dla Zarządu dotyczącego zasad
przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich wraz z propozycjami niezbędnych
modyfikacji
l. W ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego przygotowanie dla Zarządu propozycji
szkoleń kierowanych do trenerów, instruktorów, pracowników PZTKD, dotyczących
w szczególności: umiejętności menedżerskich w sporcie, coachingu, przywództwa,
fundraisingu
m. W ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego przygotowanie dla Zarządu zestawienia
specjalistycznych publikacji wartych pozyskania oraz stworzenie platformy internetowej do
udostępniania publikacji, materiałów, wzorów dokumentów trenerom i instruktorom

STRONA 21
n. Bieżący monitoring przez Zarząd rozwiązań legislacyjnych dotyczących obszarów prawa
istotnych dla funkcjonowania PZTKD oraz klubów członkowskich
o. Bieżące działania Zarządu w zakresie funkcjonowania w międzynarodowych strukturach
sportowych
p. Przygotowanie przez Zespół metodyczno-szkoelniowy założeń programu "Taekwon-Do
dla każdego"; zaprezentowanie programu przedstawicielom centralnych i samorządowych
instytucji odpowiedzialnych za sport i rekreację

III. Cele Społeczne
Mierniki jakościowe
a. Wykonanie przez Zarząd oceny wymogów formalnofinansowych dotyczących klubów w zakresie poszukiwania
rozwiązań skierowanych na zwiększenie ilości klubów
członkowskich
b. Publikacja na stronie internetowej PZTKD zestawienia
aktywnych licencjonowanych trenerów i instruktorów
w roku 2020
c. W ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego opracowanie
założeń organizacji „Dnia otwartego TKD”
d. W ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego opracowanie
założeń organizacji szkoleń TKD Kids, Harmony
e. Powołanie przez Zarząd koordynatora ds. marketingu, PR,
media relations
f. Opracowanie przez Zarząd polityki kontaktów z mediami
oraz założeń zwiększenia aktywności PZTKD w mediach,
w tym w mediach społecznościowych
g. Opracowanie przez Zarząd polityki zarządzania
wizerunkiem kadry narodowej
h. Przeprowadzenie przez Zarząd analizy możliwości
reaktywowania wydawnictwa „Taekwon-do!”, biuletynu
/newslettera; opublikowanie pilotażowych wydań ww.
i. Bieżące udoskonalanie systemu identyfikacji wizualnej
PZTKD
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IV. Cele Ekonomiczne
Mierniki ilościowe
a. Wzrost ilości osób przystępujących do egzaminów
klubowych o minimum 10%
b. Wzrost ilości klubów członkowskich o minimum 10%
c. Zwiększenie ilości osób przystępujących do egzaminów
mistrzowskich o minimum 10%
d. Zwiększenie ilości licencji zawodniczych o minimum 10%
e. Zwiększenie przychodów z organizacji szkoleń o minimum
10%
f. Pozyskanie minimum 1 sponsora

Mierniki jakościowe
g. Przeprowadzenie przez Zarząd wraz z koordynatorem
ds. marketingu, PR, media relations analizy możliwości
pozyskania sponsorów: PZTKD, reprezentacji zawodników
h. Bieżące aplikowanie do programów ogłaszanych przez
MSiT
i. Bieżąca współpraca z MSiT w zakresie programów kierowanych do sportów nieolimpijskich
j. Przeprowadzenie przez Zarząd analizy możliwości
aktywizowania związków okręgowych w zakresie
pozyskiwania środków publicznych z przeznaczeniem na
rozwój współzawodnictwa sportowego
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HARMONOGRAM
REALIZACJI STRATEGII

Kontrola realizacji celów określonych w Strategii przez
pryzmat
sformułowanych
wskaźników
monitorujących
dokonywany będzie przez Zarząd w cyklach rocznych,
a wyniki będą prezentowane w sprawozdaniach Zarządu
z działalności.
Ramy czasowe realizacji celów określonych w Strategii są
zbieżne z perspektywą samej Strategii, z zastrzeżeniem
konieczności wyodrębnienia części celów do realizacji
w roku 2020, co jest uzasadnione ich istotnością. Rezultatem
takiego podejścia jest wyodrębnienie celów:
średniookresowych – które ze względu na swoją
istotność, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnofinansowych PZTKD, powinny być zrealizowane w roku
2020
długookresowych – których realizacja rozłożona będzie w
okresie objętym Strategią, tj. do roku 2025
Nie jest przy tym wykluczona możliwość realizacji części
celów po tak określonej cezurze czasowej, a wynika to
z faktu, iż wśród celów są takie, których realizacja ma ze
swojej natury charakter ustawiczny.
Odwołania wskazane poniżej dotyczą systemu numeracji
zastosowanej dla poszczególnych celów zdefiniowanych na
stronach od 18 do 22.
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Cele Średniookresowe
Do celów średniookresowych zaliczone są w szczególności:
I.l. Sporządzenie raportu dot. możliwości wprowadzenia
systemu repasażowego; w przypadku pozytywnych wniosków
przeprowadzenie pilotażu
I.m. Stworzenie grupy roboczej i sporządzenie przez nią
raportu dot. możliwości utworzenia kadry „B”; w przypadku
pozytywnej rekomendacji i podjęciu decyzji przez Zarząd,
organizacja kadry „B”
I.p. Przeprowadzenie pilotażowego warsztatu dla trenerów
klubowych prowadzonego przez trenerów kadry oraz
ewaluacja tego warsztatu; w przypadku pozytywnych
wyników ewaluacji, wprowadzenie do kalendarza wydarzeń
rocznych cyklicznie organizowanego tego typu warsztatu
II.a. Powołanie Zespołu metodyczno-szkoleniowego
II.b. Powołanie Kierownika Reprezentacji
II.c. Powołanie Zespołu ds. opracowania programu szkolenia
i zasady rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych
II.f. Opracowanie przez Zarząd kodeksu dobrego zarządzania
II.k. Sporządzenie przez komisję sędziowską raportu dla
Zarządu dotyczącego zasad przyznawania i pozbawiania
licencji sędziowskich wraz z propozycjami niezbędnych
modyfikacji
III.a. Wykonanie przez Zarząd oceny wymogów formalnofinansowych dotyczących klubów w zakresie poszukiwania
rozwiązań skierowanych na zwiększenie ilości klubów
członkowskich
III.b. Publikacja na stronie internetowej PZTKD zestawienia aktywnych licencjonowanych
trenerów i instruktorów
III.c. W ramach Zespołu metodyczno-szkoleniowego opracowanie założeń organizacji „Dnia
otwartego TKD”
III.e. Powołanie przez Zarząd koordynatora ds. marketingu, PR, media relations
III.f. Opracowanie przez Zarząd polityki kontaktów z mediami oraz założeń zwiększenia
aktywności PZTKD w mediach, w tym w mediach społecznościowych
III.g. Opracowanie przez Zarząd polityki zarządzania wizerunkiem kadry narodowej
IV.g. Przeprowadzenie przez Zarząd wraz z koordynatorem ds. marketingu, PR, media
relations analizy możliwości pozyskania sponsorów: PZTKD, reprezentacji zawodników.
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Ramy finansowe strategii
Jednym z fundamentalnych założeń funkcjonowania PZTKD jest
prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej, co przejawia
się w szczególności w uchwalaniu bezdeficytowych budżetów
na kolejne lata działalności oraz ich realizacji. Powyższe
pozwala na utrzymywanie płynności finansowej oraz realizację
zadań statutowych na poziomie ograniczonym wysokością
środków będących do dyspozycji.
Dotychczasowa struktura przychodów tworzona jest w znaczącym stopniu przez dotacje uzyskiwane z MSiT. Należy przy
tym zauważyć, że poczynając od roku 2010 kwoty dotacji z tego
źródła ulegały stopniowemu obniżeniu, do osiągnięcia
minimum w roku 2017, w którym suma dotacji stanowiła około
33% wartości z roku 2010. Pomimo wzrostu przychodów PZTKD
z innych źródeł, sytuacja ta spowodowała konieczność
ograniczenia części zadań, obejmujących m.in. działalność
szkoleniową, finansowanie funkcjonowania kadry narodowej,
aktywność w obszarze marketingu i promocji, ograniczenie
liczby pracowników Biura PZTKD i poziomu wynagrodzeń.
Udział środków z budżetu państwa w budżecie PZTKD ogółem
uległ w tym okresie obniżeniu z 76% do 36%, przy utrzymaniu
nominalnych wartości rocznych budżetów w kolejnych latach
na porównywalnym poziomie. W roku 2018 PZTKD uzyskał
dotację z budżetu państwa o około 75% większą niż w roku
poprzednim (tj. powrócono do poziomu z roku 2015), co
pozwoliło w szczególności na realizację większej ilości zadań
związanych z aktywnością treningową i startową członków
kadry Polski. W efekcie wyniki sportowe uzyskane w roku 2019
były zauważalnie lepsze od tych z roku 2018. Powyższe
wyraźnie wskazuje, że poziom nakładów na przygotowanie
kadry narodowej, jej bezpośredniego zaplecza, obsady
trenerskiej, możliwości finansowania udziału reprezentacji
w turniejach międzynarodowych, w tym o najwyższej kategorii,
są kluczowe z punktu widzenia uzyskiwanych wyników
sportowych. Bez wątpienia, zwiększenie poziomu finansowania
ze środków budżetu państwa dałoby duży komfort finansowy
i stanowiło istotny czynnik wpływający na możliwość
optymalizacji procesu przygotowania reprezentantów Polski
i uzyskiwania przez nich wyników na najwyższym poziomie.
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Jednocześnie, poziom dotacji w kolejnych latach stanowi
niewiadomą, co determinuje konieczność kontynuowania
działań
ukierunkowanych
na
pozyskiwanie
środków
finansowych z innych źródeł.
Uwzględniając dotychczasową działalność PZTKD, budżet
pozwalający na pełną realizację niezbędnych działań
wynikających ze statutu oraz misji, można oszacować na
poziomie minimum 2 mln zł.
Wychodząc z tej konstatacji, w Strategii wskazanych zostało
szereg działań, których celem będzie wzrost przychodów
generowanych komercyjnie. W szczególności podjętych
zostanie szereg inicjatyw aktywizujących obszar promocji
i marketingu, obecności w social mediach, współpracy z mediami tradycyjnymi i elektronicznymi. Powyższe ma istotny
wpływ na możliwości pozyskiwania sponsorów. Ponadto,
realizowane będą działania ukierunkowane na dalszy wzrost
ilości osób uprawiających Taekwon-do, zarówno w aspekcie
zawodniczym, jak i rekreacyjnym. Opracowane lub wdrożone
zostaną kolejne programy kierowane do różnych grup
społecznych, m.in. do seniorów w formie programu
„Harmony”, czy jako forma aktywności fizycznej o charakterze
powszechnym w postaci programu „Taekwon-do dla każdego”.
Rozwijane będą funkcjonujące już programy adresowane do
dzieci, jako „TKD Kids”, „TKD Tigers”.
Efekty finansowe tych działań są trudne do precyzyjnego
określenia, zarówno w aspekcie czasowym, jak i liczbowym.
Niemniej, analizując dane historyczne, uzasadnione jest
założenie, że w kolejnych latach powinien nastąpić dalszy
wzrost przychodów związanych z tymi inicjatywami. W konsekwencji, wzrostowi powinien ulegać poziom finansowania
aktywności PZTKD tworzony przez środki pochodzące spoza
budżetu państwa, co powinno pozwolić na umocnienie
stabilności finansowej PZTKD i wzrost możliwości w zakresie
realizacji zadań PZTKD.
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ANALIZA
INTERESARIUSZY
Otoczenie, w którym działa PZTKD jest
strukturą
złożonych
powiązań
pomiędzy
licznymi podmiotami,
generującą
potrzebę
pozyskiwania
i analizy informacji o tymże
otoczeniu, w celu optymalizacji działalności
organizacji
w
określonym
kontekście
strategicznym. Działalność PZTKD obejmuje

zdobycia wiedzy na temat osób, grup,
podmiotów gospodarczych oraz instytucji,
które należą
do
kręgu
strategicznych
partnerów
organizacji,
poznania
i
określenia charakteru relacji, jakie łączą ją z
jej partnerami, ale również do identyfikacji
narzędzi oddziaływania czy dokonywanych
wyborów, poprzez które wpływają one na
organizację w danym momencie i perspektywie czasowej.

między innymi relacje z interesariuszami,
którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na
jego
funkcjonowanie.
Jednocześnie
sam

Analiza interesariuszy obejmuje następujące
kluczowe etapy:
identyfikacja interesariuszy – w ramach
tego etapu następuje enumeratywne
wskazanie podmiotów, w stosunku do
których występują wzajemne relacje z or-

Związek ma wpływ na zachowania swoich
interesariuszy. Analiza interesariuszy jako

ganizacją;
interesariusze
mogą
być
zarówno indywidualni, jak i instytu-

jedna z metod badania makrootoczenia pozwala
na poznanie i zhierarchizowanie grup oraz
podmiotów indywidualnych mających wpływ na

cjonalni,
ustalenie macierzy – w ramach etapu
dokonywana
jest
klasyfikacja

organizację

interesariuszy ze względu na siłę
wzajemnych
oddziaływań
i
poziom

i na które Związek oddziałuje ze

względu na:
siłę wpływu,
stopień zależności.

zainteresowania
organizacją;
jednym
z możliwych ujęć jest konstrukcja
macierzy wg propozycji M. Johnsona i K.

Wiedza odnośnie do zróżnicowanych potrzeb

Scholesa,

interesariuszy i różnej sile ich oddziaływania
na Związek pozwala na formułowanie strategii,
programów, działań indywidualizujących relacje
z nimi. Badanie interesariuszy prowadzi do

ustalenie hierarchii ważności relacji –
może być dokonana poprzez punktową
ocenę
relacji
z
poszczególnymi
interesariuszami; w ramach tego etapu

STRONA 28
następuje ilościowa weryfikacja faktycznego
stanu powiązań.
formułowanie strategii rozwoju relacji
z kluczowymi interesariuszami – działania
wykonane w poprzedzających etapach
pozwalają na wskazanie interesariuszy
kluczowych w punktu widzenia
funkcjonowania Związku, z uwzględnieniem
postawionych celów głównych i
szczegółowych, oraz określenie działań
pożądanych w kontekście rozwoju
wzajemnych zależności z tymi podmiotami;
skoncentrowanie uwagi na podmiotach
najistotniejszych dla organizacji jest
konsekwencją ograniczonych zasobów
organizacyjnych, finansowych, rzeczowych
Związku, a jednocześnie pozwala na
uzyskanie efektów najbardziej
odczuwalnych
synteza dokonanych ustaleń – ostatnim
etapem jest sformułowanie wniosków
obejmujących zarówno ocenę
dotychczasowych działań, jak i perspektyw
na przyszłość.
Interesariuszy można podzielić na:
Wewnętrznych – są to podmioty wpływające
na organizację od wewnątrz; w przypadku
związku sportowego należą do nich:
kierownictwo Związku (Zarząd, Komisja
Rewizyjna)
pracownicy
trenerzy
instruktorzy klubowi
trenerzy kadry narodowej
zawodnicy
kadra narodowa
kluby członkowskie
trenujący
związki okręgowe
sędziowie
egzaminatorzy związkowi

Zewnętrznych – są to różnego typu
podmioty funkcjonujące w otoczeniu
organizacji, do których zaliczyć można:
kibice
rodziny trenujących
trenerów
sędziów
inne związki i organizacje sportowe
podmioty funkcjonujące w „przemyśle
czasu wolnego”
społeczności lokalne
regulatorzy
instytucje państwowe i lokalne
organizacje pozarządowe
instytucje edukacyjne, naukowe media
(tradycyjne, społecznościowe)
sponsorzy
organizacje branżowe
dostawcy
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Macierz Interesariuszy
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Strategie rozwoju relacji z kluczowymi
interesariuszami
Interesariusze wg
relacji z organizacją

Sposób rozwoju relacji

Forma

Nadzór
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Interesariusze wg
relacji z organizacją

Sposób rozwoju relacji

Forma

Nadzór
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HISTORIA
TAEKWON-DO

w Polsce sekcji, jak również pierwszy Polak
- Krzysztof Jasiński – otrzymał stopień
I DAN

W POLSCE

Ponadto, Andrzej Bryl został zaproszony na
2-miesięczny kurs do Instytutu Taekwon-do
w Toronto. Po powrocie, w roku 1979 A.
Bryl założył sekcję we Wrocławiu.W roku
1980, podczas Mistrzostw Europy w Londynie, Halina Urbańska zdobyła srebrny medal
– pierwszy medal dla Polski w zawodach
tej rangi.

Historia Taekwon-do w Polsce sięga roku
1974, kiedy powstała pierwsza sekcja w
Lublinie założona przez Anglika Andrew
Marshalla. Po jego wyjeździe z Polski w
1975 r. instruktorem został Jerzy Konarski,
który nawiązał kontakt z Międzynarodową
Federacją Taekwon-do w Kanadzie.
W roku 1975 w Łodzi została założona
sekcja przez Laotańczyka Lo Vanh Thianng,
posiadacza stopnia mistrzowskiego I DAN.
W latach 1976-1978 Łódź stała się
najsilniej- szym ośrodkiem Taekwon-Do w
Polsce,
kierowana
przez
kolejnego
Laotańczyka, posiadacza stopnia III DAN
Khantong Phongmany. W roku 1977 w Krakowie rozpoczął działalność posiadacz
stopnia IV DAN Leong Wai Meng, na którego
zaproszenie w październiku tego roku
przybyła grupa pokazowa kierowana przez
gen. Choi Hong Hi, w
skład
której
wchodzili m.in. Rhee Ki Ha (7 DAN) oraz
Park Jung Tae (7 DAN). Wizyta ta była
pierwszą
okazją
do
spotkania
się
przedstawicieli wszystkich działających.

W latach 1978-1982 gen. Choi kilkukrotnie
odwiedzał
różne
sekcje
TaekwonDo
w Polsce w asyście znakomitych
mistrzów. Podczas wizyty 22 lipca 1982 r.
przeprowadził
rozmowy
z
Ambasadą
Koreańskiej
Republiki
LudowoDemokratycznej, która od tej pory zaczęła
wspierać rozwój Taekwon-do w Polsce.
Jednym z efektów spotkania był przyjazd do
Polski Koreańskiej Drużyny Pokazowej
Taekwon-do we wrześniu 1982 r., która
przeprowadziła szereg pokazów w dużych
miastach Polskioraz nakręciła program
zaprezentowany przez Telewizję Polską.
Koreański Związek Taekwon-do przysłał
początkowo dwóch, a następnie trzech
kolejnych instruktorów,posiadaczy stopni IV
i V Dan do Łodzi, Lublina, Gdańska,
Krakowa i Warszawy.
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Lata 1982–1984 to okres szybkiego rozwoju
Taekwon-do w Polsce, głównie ze względu
na działalność instruktorów koreańskich. W
styczniu

1983 r.

powstała Ogólnopolska

Federacja Akademickich Klubów Taekwondo ITF. Okres szybkiego rozwoju zakończył
się na

przełomie 1984/1985, kiedy z Pol-

ski wyjechali instruktorzy koreańscy, a także
wyemigrowała część polskich instruktorów
z przyczyn ekonomicznych i politycznych.
22 lutego 1986 r. odbyło się spotkanie
przedstawicieli 11 istniejących ośrodków
Taekwon-do,
którego
wynikiem
było
powołanie Społecznej Rady Klubów i Sekcji
Taekwon-do ITF w Polsce z siedzibą w
Lublinie. Rada przejęła funkcje organizacji
ogólnopolskiej. W skład zarządu weszli
Andrzej Bryl, Andrzej Piotrowski, Tadeusz
Łoboda. Podjęte zostały działania, które
doprowadziły do zorganizowania sieci
kontaktów między poszczególnymi sekcjami
i ośrodkami, zorganizowano według reguł
Międzynarodowej
Federacji
Taekwon-do
system ogólnopolskiego współzawodnictwa
sportowego,
uporządkowano
system
nadawania
reaktywowano

stopni
szkoleniowych,
Taekwon-Do w Komisji

Sportu

Rady

Naczelnej

Zrzeszenia

Studentów Polskich, odbudowano kontakty
z

Koreańską

Federacją

Międzynarodową

Federacją

i

Federacją

Europejską

Taekwon-Do,
Taekwon-Do
Taekwon-Do,

doprowadzono do przyjęcia Taekwon-do ITF
do Komisji Taekwon-Do i Kick Boxingu
Polskiego Związku Karate, zorganizowano
pierwszy

kurs

instruktorów

Taekwon-Do

uznany przez Władze Polskiego Związku
Karate i Resortowe Centrum
Szkoleniowe Kultury

Metodyczno -

Fizycznej i

Sportu

w Warszawie (kurs poprowadził Dyrektor
Techniczny

Międzynarodowej

Federacji

Taekwon-do, posiadacz stopnia 8 DAN, Park
Jung Tae).
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W roku 1988 została zmieniona nazwa na
Radę Klubów Taekwon-do ITF w Polsce.
Przeprowadzono
pierwsze
oficjalne
Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF w
Lublinie. Reprezentanci Polski wzięli
udział w sta-żu instruktorskim i meczu
międzypaństwowym
Polska-Korea
w
Pyong-yang. Przeprowadzono również II
kurs instruktorów Taekwon-do. Nawiązana
została współpraca z wicedyrektorem
Technicznym ITF Mistrzem Choi Jung Hwa
(VII DAN). W tym roku miała także miejsce
wizyta w Polsce reprezentacji Taekwon-do
Korei wraz z grupą pokazową, która
przeprowadziła pokazy połączone z meczami międzypaństwowymi Polska-Korea w
Warszawie, Krakowie i Olsztynie.
14 stycznia 1989 r. doprowadzono do
wyodrębnienia Komisji Taekwon-do ITF
Polskiego
Związku
Karate.
Komisja
utrzymała nazwę
Taekwon-do ITF
w Polsce".

"Rada

Klubów

W tym samym roku odbył się kolejny mecz
międzypaństwowy z udziałem reprezentacji
Korei w Koszalinie. Ponadto, reprezentacja
Polski przebywała w Korei na XIII
Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Pyongyang, gdzie rozegrano
Puchar Świata w Taekwon-do.

W marcu 1991 r. odbyło się zebranie
założycielskie Polskiego Związku Taekwondo,w efekcie czego Prezes UKFiT wydał
decyzję o rejestracji PZTKD. I Walny Zjazd
Delegatów PZTKD miał miejsce w styczniu
1992 r. Od tego momentu rozpoczął się
okres stałego, zorganizowanego i dynamicznego rozwoju polskiego Taekwon-do.
PZTKD należy do najbardziej medalodajnych
dyscyplin sportowych w Polsce,regularnie
biorąc
udział
w
zawodach
międzynarodowych, w tym Mistrzostwach i Pucharach Świata i Europy. Oprócz misji
sportowej, prowadzi i wdraża programy
wychowawcze i edukacyjne, takie jak:
„Tygrysy Taekwon-Do” – dla dzieci w wieku
przedszkolnym 3-6 lat, „Taekwon-do Kids” –
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 6-10
lat, czy „Harmony” – dla seniorów.
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OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE

wywalczyła łącznie 666 medali w tym: 304 złotych,
181 srebrne i 181 brązowych medali.
Na Mistrzostwach Europy Taekwon-Do Juniorów
Reprezentacja Polski Taekwon-Do wywalczyła
łącznie 437 medali w tym: 150 złotych, 130 srebrne
i 146 brązowych medali.

Reprezentacja Polski Taekwon-Do należy do
światowej czołówki i klasyfikowana jest
w pierwszej
świata.

piątce

najlepszych

państw

Pierwszy medal na Mistrzostwach Świata
Taekwon-Do Seniorów został wywalczony
w 1987 roku w Atenach, a do roku 2019
Reprezentacja Polski Taekwon-Do wywalczyła
łącznie 207 medali w tym: 64 złote, 70
srebrnych i 71 brązowych medali.
Reprezentacja Polski Taekwon-Do Juniorów
wywalczyła łącznie 216 medale, w tym: 60
złote, 63 srebrnych i 93 brązowych medali.
Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów
odbywają
się
każdego
roku.
Polska
klasyfikowana jest na I-V miejscu w medalowej klasyfikacji generalnej państw.
Na
Mistrzostwach
Europy
Taekwon-Do
Seniorów Reprezentacja Polski Taekwon-Do
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Osiagniecia sportowe Polaków
na Mistrzostwach Świata Seniorów

Miejsce na tabele z wynikami
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Osiagniecia sportowe Polaków
na Mistrzostwach Europy Seniorów

Miejsce na tabele z wynikami
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Osiagniecia sportowe Polaków
na Mistrzostwach Europy Seniorów

Miejsce na tabele z wynikami
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Osiagniecia sportowe Polaków
na Mistrzostwach Świata Juniorów

Miejsce na tabele z wynikami
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Osiagniecia sportowe Polaków
na Mistrzostwach Europy Juniorów

Miejsce na tabele z wynikami
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SPORT
POWSZECHNY
Taekwon-Do sportem na całe życie
Jednym z fundamentalnych zadań stojących
przed PZTKD jest upowszechnianie Taekwondo, zarówno jako formy spędzania wolnego
czasu, jak i dyscypliny sportowej. Do tak
wyznaczonych celów można dążyć poprzez
sport powszechny, dostępny dla wszystkich
grup społecznych oraz przez rozwój sportu
wyczynowego,

którego

celem

jest

prowadzi

działania

w

Sport dla wszystkich
Sport powszechny można zdefiniować, jako
każdą aktywność ruchową realizowaną
przez przedstawicieli wszystkich grup
społecznych, niezależnie od wieku i stopnia
sprawności.
Fundamentalnym
celem
rozpowszechniania
i
zajmowania
się
sportem w takim ujęciu jest możliwość
uzyskiwania
przyjemności
z
ruchu,
rekreacja,
socjalizacja,
zaspokojenie
potrzeby dbania o dobrostan w zakresie
zarówno fizyczności, jak i sfery mentalnej.

stałe

Sport w takiej formie może być uprawiany
przez całe życie, poczynając od wieku

wielu

przedszkolnego,
kończąc
starości. Występuje tutaj
sprzężenia
zwrotnego:

poprawianie wyników sportowych.
PZTKD

Taekwon-Do staje się centrum integrującym
wszystkich.

na
późnej
także efekt
rekreacyjne

obszarach, w których może funkcjonować
sport. Obecnie, zakres aktywności obejmuje

uprawianie sportu pozwala na utrzymanie
sprawności fizycznej przez całe życie,

wszystkie grupy wiekowe oraz różne grupy
społeczne. Usługi związane z kulturą
fizyczną i sportem świadczone są na rzecz

jednocześnie sprawność w wieku seniorskim pozwala na dalsze zajmowanie się
sportem.

całych rodzin oraz społeczności lokalnych,
przy czym występuje bardzo szerokie

Propagowanie sportu powszechnego, poza

spektrum możliwej działalności dla osób
zainteresowanych wolontariatem. PZTKD
prowadząc działania ukierunkowane na swój

aspektem zdrowotnym, ma również istotne
znaczenie
w
kontekście
relacji
międzyludzkich, rozwoju obywatelskiego,

rozwój realizuje postulat inkluzywności
społecznej, przeciwdziała wykluczeniu.

zaangażowania

w

sprawy

istotne

dla

społeczności, w tym poprzez zaangażo-
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wanie

organizacji

pozarządowych.

Znaczącym

aspektem

jest

ograniczenie

efektu

„samowykluczania” się różnych grup społecznych z aktywności fizycznej. Wynika to z faktu,
iż tak realizowana forma ruchu jest dostępna dla wszystkich.
W

konsekwencji,

sport

powszechny

nie

jest

tożsamy

ze

sportem

wyczynowym,

profesjonalnym, ukierunkowanym na stałe poprawianie osiągów, uzyskiwanych w ramach
rywalizacji lokat. Jednocześnie, sport powszechny może być przedsionkiem do kariery
w sporcie wyczynowym w przypadkach, w których uczestnik wykaże zainteresowanie
zwiększeniem poziomu profesjonalizacji swojej aktywności fizycznej. Zwiększa ponadto
szanse na pojawienie się i rozwój utalentowanych, młodych zawodników.
Realizacja koncepcji sportu dla wszystkich może odbywać się poprzez:
łączenie sportu z innymi obszarami życia
postrzeganie wydatków na aktywność fizyczną jako element rozwoju społeczności,
kształtowanie charakteru, osobowości ludzi, w szczególności młodych
dzielenie się i rozprzestrzenianie korzyści, jakie generuje sport.
Aktywność w tym obszarze może polegać między innymi na:
prowadzeniu ciągłych zajęć dla różnych grup społecznych
organizowaniu

ogólnodostępnych

imprez

propagujących

aktywność

fizyczną,

daną

dyscyplinę sportową
pozyskiwaniu finansowania zajęć dedykowanych różnym grupom społecznym
angażowaniu rodzin i znajomych do przygotowywania imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży.
W ramach działań podejmowanych zarówno przez PZTKD, jak i kluby członkowskie, są
również te, dedykowane rozwojowi sportu powszechnego. W szczególności można do
nich zaliczyć:
zajęcia sportowo-edukacyjne dla dzieci z elementami Taekwon-do: zajęcia te obejmują
komponent ogólnego rozwoju fizycznego, obszar edukacyjny zawierający m.in. zachowanie
się w niebezpiecznych sytuacjach, pracę w grupie, przywództwo, zdrowy tryb życia, zdrową
dietę,

a

ponadto

podstawowe

elementy

Taekwon-do;

obecnie

funkcjonuje

szereg

programów tego typu, do których można zaliczyć TKD Kids, TKD Tigers, Taekwondix;
programy są realizowane w zasadniczej większości klubów członkowskich, a PZTKD
współuczestniczy poprzez organizowanie kursów i seminariów poświęconych tej tematyce
zajęcia samoobrony dla wszystkich: ideą takich zajęć jest możliwość uczestniczenia przez
każdego chętnego, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej, uprawianego sportu,
poziomu zaawansowania w zakresie sportów czy sztuk walki
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imprezy ogólnodostępne: realizowane przez szereg klubów w formie m.in. pikników rodzinnych,
turniejów mikołajkowych, udziału w festynach samorządowych, szkolnych; najważniejszą ideą tej
formy jest możliwość partycypacji wszystkich zainteresowanych, propagowanie aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia, docieranie do jak największej liczby odbiorców
kursy samoobrony dla kobiet: realizowane zazwyczaj w formule okresowych, regularnych zajęć
dedykowanych bezpieczeństwu kobiet, podczas których poruszane są przede wszystkim kluczowe
aspekty związane z zachowaniem się w niebezpiecznych miejscach i sytuacjach oraz nauczane są
podstawowe techniki samoobrony
zajęcia dla rodziców: zajęcia takie kierowane są do rodziców, których dzieci uczestniczą
w treningach Taekwon-do, a którzy chcieliby również zadbać o swoją sprawność fizyczną
zajęcia dla dorosłych: w treningach tego typu uczestniczą osoby dorosłe, mające skonkretyzowane
oczekiwania w odniesieniu do formy prowadzenia zajęć, przekazywanych treści, jak i konkretnych
efektów, które powinny się pojawić w wyniku treningu; w szczególności obejmują one korektę
dysfunkcji wynikających z siedzącego trybu życia, umiejętności z obszaru samoobrony, ogólną
poprawę samopoczucia, ale także uczestniczenie jest motywowane przyczynami prospołecznymi,
socjalizacyjnymi, związanymi z chęcią uczestniczenia w życiu zbiorowości osób aktywnych fizycznie
zajęcia dla seniorów: ze względu na procesy demograficzne, zajęcia tego typu nabierają coraz
większego znaczenia; w ramach Taekwon-do ITF powstał specjalny program ukierunkowany na tę
grupę społeczną pod nazwą „Harmony”; treningi są dostosowane do obniżonego poziomu sprawności
uczestników, a w ich trakcie szczególny nacisk kładziony jest na poprawę funkcjonalną układu ruchu
oraz układu nerwowego poprzez adaptację ćwiczeń i technik z zakresu Taekwon-do
zajęcia dla klas mundurowych: w kilku ośrodkach, m.in. w Lublinie, Legnicy, Janowie Podlaskim,
prowadzone są przez trenerów Taekwon-do zajęcia w szkołach dla klas mundurowych; wśród
głównych

celów

zajęć

tego

typu

można

wskazać

rozwój

specjalnej

sprawności

fizycznej,

umiejętności w zakresie samoobrony, wzrost odporności na wysoki poziom stresu
zajęcia Taekwon-do z muzyką: zajęcia, w trakcie których łączona jest koncepcja treningowa typowa
dla Taekwon-do z uro-zmaiceniem w postaci tła muzycznego; zajęcia tego typu, poza oczywistym
efektem w postaci wzrostu sprawności fizycznej, wpływają również na rozwój rytmiki, poprawę
samopoczucia, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku dzieci.
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WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE
W TYM SPORT DZIECI
I MŁODZIEŻY
Krajowe współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży
Zgodnie z zapisami ustawy o sporcie, Polskie
Związki Sportowe powoływane są do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa
w danym sporcie. Polski Związek Taekwon-do,
posiadając z mocy ustawy wyłączne prawo do
przyznawania tytułów Mistrza Polski i rozgrywania Pucharów Polski, jest organizatorem
lub współorganizatorem pięciu turniejów
mistrzowskich, w tym trzech rozgrywanych
w ramach sportu młodzieżowego. W corocznym ogólnopolskim kalendarzu PZTKD
znajduje się, ponad 40 turniejów w sześciu
kategoriach wiekowych.
Oferta sportowa skierowana do dzieci i młodzieży uprawiającej Taekwon-do to między
innymi 30 międzywojewódzkich mistrzostw,
dwa turnieje ogólnopolskie oraz mistrzostwa
Polski

w

trzech

kategoriach

wiekowych,

z których mistrzostwa juniorów młodszych
i juniorów rozgrywane są w ramach
ministerialnego systemu sportu młodzieżowego. Odsetek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wśród trenujących

Taekwon-do jest zdecydowanie najwyższy
w najmłodszych grupach wiekowych. W samych tylko międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików rozgrywanych na wiosnę
każdego
roku
startuje
blisko
tysiąc
zawodników i zawodniczek. Wielobojowy
charakter rywalizacji sportowej określonej
przepisami
Międzynarodowej
Federacji
Taekwon-do, jest bezsprzecznie wielkim
atutem oferty sportowej PZTKD kierowanej do
dzieci i młodzieży.
Polski
Związek
Taekwon-do
organizuje
współzawodnictwo w następujących grupach
wiekowych:
młodzików: dzieci w wieku 11-13 lat, na
szczeblu klubowym, wojewódzkim i regionalnym;
juniorów młodszych: młodzież w wieku 1416 lat, rozgrywane są między-wojewódzkie
eliminacje i mistrzostwa Polski, zawodnicy
tej kategorii wiekowej mają również prawo
startu w dwóch ogólnopolskich turniejach
juniorów;
juniorów: młodzież w wieku 17-18 lat,
rozgrywane
są
międzywojewódzkie
eliminacje, ogólnopolskie zawody kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski i mistrzostwa Polski, zawodnicy tej kategorii
wiekowej mają prawo startu w dwóch
turniejach eliminacyjnych do mistrzostw
Polski seniorów i po uzyskaniu kwalifikacji
również w turnieju mistrzowskim.
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młodzieżowców: młodzież w wieku 18 - 21
lat;
rozgrywane
są
młodzieżowe

Reprezentacji Polski na przestrzeni każdego
sezonu uczestniczą w minimum trzech

mistrzostwa Polski, zawodnicy tej kategorii
wiekowej mają prawo startu w dwóch
turniejach eliminacyjnych do mistrzostw
Polski seniorów i po uzyskaniu kwalifikacji
również w turnieju mistrzowskim.

zgrupowaniach przygotowujących ich do
udziału w międzynarodowych turniejach.
W kontekście pojawiającej się ze strony
klubów członkowskich gotowości i jednocześnie presji na szkoleniowcach kadry, aby
szkolenie centralne poszerzać o kolejnych
uzdolnionych zawodników, wydaje się coraz
bardziej uzasadnione powołanie do życia
kadry „B”, juniorów i juniorek.

Zawodnicy w kategorii juniorów młodszych
i juniorów uczestniczą w dwóch międzywojewódzkich turniejach eliminacyjnych, a
uzyskanie odpowiedniej pozycji w rankingu
pozwala na udział w mistrzostwach Polski.
W kategorii młodzieżowca prawo startu
zawodnicy uzyskują na podstawie aktualnej
licencji.
W sezonie 2019 w 30 międzywojewódzkich
mistrzostwach oraz mistrzostwach Polski
juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców wystartowało blisko 1500 zawodników.
Międzynarodowe współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży:

W
ostatnich
latach
zwiększa
się
systematycznie udział polskich sportowców w
klubowej rywalizacji międzynarodowej. Przy
wsparciu Biura Związku, co roku w Ciechanowie organizowany jest otwarty puchar
Mazowsza „Mazovia Masters Cup”, w którym
startuje pond 800 zawodników z 10 krajów
w tym około 500 z Polski. Również dzięki
zaangażowaniu PZTKD realizowane są wyjazdy na klubowe puchary świata i Europy.
W ostatnich edycjach każdorazowo kilkuset
juniorów, kadetów i młodzików z naszego
kraju z dużymi sukcesami uczestniczyło

Polski Związek Taekwon-do organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe w celu

w tych bardzo prestiżowych turniejach.

wyłonienia najlepszych zawodników, którzy
objęci
szkoleniem
centralnym
przygotowywani są do reprezentowania kraju na

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

poziomie międzynarodowym. Pod koniec
każdego roku Zarząd PZTKD ogłasza kadrę

również na podstawie danych gromadzonych
w bazie egzaminacyjnej i wydawanych licencji

narodową juniorów, składającą się z najlepszych juniorów, jak również najlepszych
juniorów młodszych. Ci ostatni prawdo-

zawodniczych wynika, że Taekwon-Do w Polsce w zdecydowanej większości uprawiane jest
przez osoby do 18 roku życia. Na 80%

podobnie w najbliższych latach zostaną
wyłączeni z rywalizacji w starszej kategorii

trenujących, osiem tysięcy to dzieci i młodzież. Dlatego, praktycznie cała siła uwagi

wiekowej w celu powołania oddzielnej kadry
narodowej kadetów startującej w mistrzostwach świata i Europy kadetów.

w szkoleniu klubowym i wojewódzkim
koncentruje się na pracy z młodzieżą,
co
również ma odzwierciedlenie w organizo-

Juniorzy i juniorzy

młodsi

powoływani do

Z

roczników

statystycznych

GUS-u,

jak

wanych
przez
Związek
kursach
oraz
seminariach dla instruktorów i trenerów.
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Związek, od początku swojego istnienia do
2003 roku, współpracował z instruktorami
koreańskimi, zatrudniając w Polsce na stałe
trenerów koordynatorów z bardzo wysokimi
stopniami mistrzowskimi. W tym okresie
w Polsce pracowało w sumie 16 instruktorów
koreańskich. Do zadań mistrzów koreańskich
należało między innymi upowszechnianie
Taekwon-Do, prowadzenie ogólnopolskich
seminariów szkoleniowych. W okresie ferii
zimowych i wakacji prowadzenie międzyklubowych
i
centralnych
zgrupowań
sportowych. Ponadto, każdy klub mógł
skorzystać z seminariów, egzaminów lub
treningów i dowolnie dobrać ich tematykę.
Szkolenia tego typu miały za zadanie
ujednolicić
standardy
techniczne,
wyrównywać
poziom
szkolenia
w poszczególnych klubach, przedstawiać
rozwiązania techniczne przyjęte w treningu
tradycyjnym, także uatrakcyjniać zajęcia
i motywować ćwiczących.
Regularnie, do 2008 roku dwa razy, a od 2009
trzy
razy
rocznie,
Związek
organizuje
seminaria
szkoleniowo-techniczne
dla
kandydatów
na
stopnie
mistrzowskie.
Seminaria
prowadzone
są
przez
najwybitniejszego polskiego trenera, mistrza
Jerzego Jeduta. Dodatkowo, raz w roku, PZTKD
organizuje seminarium dla szkoleniowców,
także prowadzone przez mistrza Jeduta oraz
seminarium
dla
posiadaczy
stopni
uczniowskich, prowadzone przez mistrza
Jarosława Suskę, najbardziej utytułowanego
polskiego
zawodnika,
obecnie
trenera
Reprezentacji Polski Taekwon-Do Kobiet.
Centralne
zgrupowania
szkoleniowe
prowadzone są dwa razy w roku podczas ferii
zimowych i wakacji przez najwybitniejszych
trenerów Taekwon-Do w Polsce. W roku 2019
zimowe odbyło się po raz 17, a letnie po raz

24. Cieszą się one dużą popularnością i przynoszą bardzo wymierne korzyści szkoleniowe.
Warte podkreślenia jest to, że centralne
zgrupowania mają wymiar międzynarodowy,
gdyż uczestniczą w nich goście z wielu krajów
z całego świata.
Na poziomie wojewódzkim w oparciu o środki
Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa
Sportu
realizowane
są
szkolenia
kadr
wojewódzkich młodzików. Kilka okręgowych
związków,
korzystając
z
własnych
lub
klubowych pieniędzy, kontynuuje zgrupowania
i konsultacje kadr wojewódzkich juniorów
i juniorów młodszych. Pomimo braku wsparcia
ze strony centralnych środków publicznych dla
sportów nieolimpijskich, kluby członkowskie
PZTKD wyrażają coraz większą gotowość
odbudowy pełnego szkolenia wojewódzkiego,
stanowiącego zaplecze dla młodzieżowych
kadr narodowych.
Działalność Polskiego Związku Taekwon-do
w obszarze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży to również inicjowanie aktywności
klubów
członkowskich
w
pozyskiwaniu
środków
publicznych
z
programów
samorządowych i ministerialnych. To również
pełne wsparcie przy ubieganiu się o stypendia
i nagrody dla młodych sportowców fundowane
przez samorządy czy organizacje pozarządowe.
To również wywieranie presji na szkoleniowcach
pracujących
z
młodzieżą
do
ustawicznego

kształcenia

się

w

ramach

wojewódzkich i centralnych, pozazwiązkowych
kursów. Rezultatem tak prowadzonej polityki
Związku jest rosnąca liczba pozyskiwanych
dotacji na działalność szkoleniową klubów
członkowskich.
Obecnie
zdecydowana
większość
stowarzyszeń
prowadzących
szkolenie Taekwon-do dla dzieci i młodzieży
otrzymuje wsparcie z samorządów i poprzez
okręgowe związki partycypuje w finansowaniu
wojewódzkim. Z roku na rok zwiększa sie ilość
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klubów
Taekwon-do
przystępujących
do
ministerialnych programów takich jak choćby
program „Klub”. We współpracy ze Związkiem
podejmowane są pierwsze po reformie edukacji
działania zmierzające do otwarcia oddziałów
sportowych ze specjalnością Taekwon-do.
Aktywność Związku we wzmacnianiu oferty
szkoleniowej
klubów
członkowskich
realizowanej
przy
wsparciu
ze
strony
samorządów i ministerstwa przyczynia się do
poszerzania zasięgu działalności PZTKD, która
obecnie obejmuje 14 województw, a przede
wszystkim gwarantuje stabilizację finansową
stowarzyszeń tak niezbędną w procesie
wieloletniego szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży.
Za jednoznaczny sukces Polskiego Związku
należy uznać stale rosnącą liczbę dzieci i młodzieży trenujących Taekwon-do, przy bardzo
niekorzystnej demografii starzejącego się
społeczeństwa w naszym kraju. Obecna
działalność Związku w obszarze sportu dzieci
i młodzieży będzie kontynuowana i wzmacniana marketingowo w celu dotarcia z ofertą
sportową do kolejnych gmin, powiatów i województw.
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SPORT

wydolności oddechowej poprawę krążenia,

OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

koordynacji

rozwój

siły

mięśniowej,
ruchowej,

kształtowanie

stymulację

układu

nerwowego, działanie antydepresyjne.
W

przypadku

osób

niepełnosprawnych

wyodrębnia się następujące funkcje sportu:
Sport osób niepełnosprawnych cieszy się
coraz większą popularnością nie tylko
samych zainteresowanych, ale też władz
państwowych, samorządowych, organizacji
społecznych. Ruch jest jednym z podstawowych
elementów
zapewniających
prawidłowy rozwój człowieka, a w przypadku
osób
niepełnosprawnych
staje
się
szczególnie
istotny.
Poza
funkcjami
prozdrowotnymi, umożliwia bowiem powrót
do
aktywności
zawodowej,
społecznej,
kształtowanie
samodzielności,
większą
pewność siebie, zdolność przełamywania
barier, nawet wzrost sprawności w posługiwaniu
się
mową.
Daje
poczucie
przynależności do określonej społeczności,
wiarę

w

swoje

możliwości,

rewalidacja – tj. usprawnienie człowieka
pod

względem

fizycznym,

umysłowym,

psychicznym, społecznym
rehabilitacja – oznacza ogół działań o
charakterze organizacyjnym, leczniczym,
psychologicznym,
szkoleniowym,
edukacyjnym, społecznym, prowadzących
do osiągnięcia możliwie najwyższego
poziomu funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej.
Aspektem

nie

do

przecenienia

jest

integracyjna
funkcja
sportu
osób
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Stąd
duża
popularność
wspólnej
aktywności
fizycznej w zakresie, który jest możliwy do
osiągnięcia.

kształtuje

wytrwałość w dążeniu do realizacji celów.
Sport może być również pomysłem na życie.

Sztuki walki, do których należy Taekwon-do,
są szczególnie predystynowane do uprawiania
przez osoby z niepełnosprawnościami. Poza

W obszarze rozwoju psycho-somatycznego,
wśród

najważniejszych

czynników

przesą-

dzających o olbrzymim znaczeniu aktywności
fizycznej,

można

wskazać

poprawę

oczywistym aspektem rozwoju fizycznego,
obejmują to, co wynika z pojęcia „sztuka”.
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Obejmuje ono w szczególności naukę
wyrażania siebie i pokonywania własnych
słabości, co nie jest cechą przypisaną
wyłącznie do niepełnosprawnych, ale
dotyczy wszystkich ludzi. Sztuki walki
uczą prowadzenia i wygrywania walki
wewnętrznej. Wskazują, jak pokonywać
złość i agresję, działać tak, aby nie
krzywdzić innych.

W

przypadku

wyodrębnia

osób
się

niepełnosprawnych

następujące

funkcje

sportu:
rewalidacja

–

tj.

usprawnienie

człowieka pod względem fizycznym,
umysłowym, psychicznym, społecznym
rehabilitacja – oznacza ogół działań o
charakterze
organizacyjnym,
leczniczym,
psychologicznym,
szkoleniowym,
edukacyjnym,
społecznym,
prowadzących
do
osiągnięcia
możliwie
najwyższego
poziomu funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej.
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WOLONTARIAT

w
wiedzę,
kontakty,
które
mogą
wykorzystywać
w
swojej
dalszej
aktywności. Wolontariat uczy jednocześnie
odpowiedzialności, współpracy, wspomaga
proces tworzenia więzi społecznych.

Idea wolontariatu w działalności organizacji
sportowych ma swoje korzenie w rozbieżności
pomiędzy tym, jak powinna wyglądać
rzeczywistość,
a
stanem
faktycznym.
Większość klubów sportowych nie jest w stanie
realizować
wszystkich
celów
wykorzystując
jedynie
posiadane
zasoby

Wśród
niebagatelnych
efektów
funkcjonowania wolontariatu w klubach,
można wskazać m.in.:
stworzenie
w
oraz
wokół
klubu
zaangażowanego
zasobu
ludzkiego,
trenerów,
instruktorów,
sędziów,
organizatorów
tworzenie sieci kontaktów organizacji
wymiana doświadczeń
optymalizacja kosztów funkcjonowania
organizacji
usprawnienie
w
bieżącym
funkcjonowaniu klubu, jak również
podczas organizowanych wydarzeń czy
imprez sportowych
promocja dyscypliny i zdrowego trybu
życia
kreowanie pozytywnego wizerunku
i promocja organizacji.

rzeczowo-finansowo-osobowe.
W
konsekwencji niezbędne jest korzystanie ze wsparcia
osób realizujących pewne zadania w sposób
nieodpłatny.
Sport
operując
uniwersalnym
językiem,
umożliwia wniesienie swojego wkładu w działalność klubu przez każdego, w ramach
wszelkiej

jego

aktywności.

Wolontariusze

oferują w ten sposób niezwykle cenne zasoby,
czyli swój czas i zaangażowanie. Niezwykle
istotne jest zaangażowanie, gdyż wynika
z pobudek altruistycznych, nie motywowanych
chęcią

osiągnięcia

korzyści

materialnych.

Wolontariat przyciąga zatem pasjonatów,
chcących pomagać organizacji w jej misji.
Przy tej okazji zdobywają doświadczenie,
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W szeregu klubów członkowskich PZTKD
funkcjonuje

koncepcja

wolontariatu.

Przejawia się ona przede wszystkim w działaniach

zarówno

członków

klubów,

ich

rodzin i najbliższych, jak również osób
spoza klubów, na rzecz rozwoju klubu,
wspierania działalności.
Najczęstszym
w

przypadkiem

prowadzeniu

organizacji

zajęć

imprez

jest

pomoc

sportowych,

przy

ogólnodostępnych,

zawodów sportowych. Ponadto, wolontariusze wspierają
w

obszarach

działalność
promocji,

organizacji
marketingu,

obecności w mediach społecznościowych.
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ANALIZA
DOTYCHCZASOWEGO
ROZWOJU PZTKD
Okres przemian społeczno-gospodarczych oraz
zmiana
koncepcji
kierowania
sportem
umożliwiły powstanie Polskiego Związku
Taekwon-Do jako samodzielnej jednostki.
Związek w okresie od swojego powstania w
1991 roku do chwili obecnej utrwalił swoje
miejsce na mapie organizacji sportowych.
Doprowadził Taekwon-Do, z plasującej się w
rankingu uprawianych w kraju dyscyplin
sportowych daleko poza pierwszą czterdziestką,
do poziomu najbardziej medalodajnej. Liczba
klubów zwiększyła się czterokrotnie, podobnie
jak liczba regularnie ćwiczących, która
przekroczyła 15.000. Słowo Taekwon-Do
zaczęło
funkcjonować
w
„świadomości
społecznej”.
W rywalizacji międzynarodowej Reprezentacja
Polski Taekwon-Do, dzięki przemyślanemu
systemowi szkolenia i współzawodnictwa
sportowego, w krótkim czasie sprawiła, że

Polska zaczęła być zaliczana do światowej
czołówki. Fakt ten spowodował wzrost
popularności i promocję naszego kraju poza
granicami w tej dziedzinie sportu.
Dzięki swoim sukcesom, Polska uzyskała prawo
do organizacji znaczących, międzynarodowych
mistrzostw:
Mistrzostwa Europy Seniorów:
Koszalin 1992, Lublin 1994, Wrocław 2008
Mistrzostwa Europy Juniorów:
Warszawa 1997, Wrocław 2008
Mistrzostwa Świata Juniorów:
Warszawa 1995,
Mistrzostwa Świata Seniorów:
Warszawa 2003,
Puchar Europy Seniorów i Juniorów:
Lublin 2009, Lublin 2017,
podczas których nie tylko potwierdziła
dominację sportową, ale również pokazała
swoje możliwości organizacyjne.

Dokonania organizacyjne i sportowe na arenie międzynarodowej Polskiego Związku
Taekwon-Do zostały docenione przez władze międzynarodowe i od 2004 roku do chwili
obecnej w Lublinie mieści się siedziba Europejskiej Federacji Taekwon-Do,która zrzesza 38
państw z kontynentu europejskiego. Członkowie Zarządu PZTKD: prezes Jerzy Jedut i wiceprezes Tadeusz Łoboda kierują pracami Europejskiej Federacji Taekwon-Do, a dodatkowo
Tadeusz Łoboda jest również członkiem prezydium Zarządu Międzynarodowej Federacji
Taekwon-Do, w której pełni funkcję sekretarza generalnego. Związek ma w swoich
szeregach grupę sędziów międzynarodowych klasy „A”, która regularnie jest powoływana na
zawody najwyższej rangi, takiej jak: mistrzostwa i puchary świata i Europy.
Związek jest aktywnym członkiem dwóch organizacji międzynarodowych zajmujących się
rozwojem i promocją Taekwon-Do ITF: Międzynarodowej Federacji Taekwon-do
(International Taekwon-do Federation), oraz Europejskiej Federacji Taekwon-do (All Europe
Taekwon-do Federation). Jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na
rzecz Sportu Powszechnego (The Association for International Sport for All - TAFISA).
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SYTUACJA
FINANSOWA
PZTKD
Polski Związek Taekwon-Do na swoją
działalność pozyskuje środki finansowe
z następujących źródeł:
Dotacje: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departamentu Sportu Wyczynowego
i Sportu dla Wszystkich.
Składki roczne pobierane od klubów
członkowskich.
Opłaty za certyfikaty na stopnie szkoleniowe
i mistrzowskie.
Licencje klubowe, zawodnicze, sędziowskie
i trenerskie.
Organizacja szkoleń dla zawodników,
sędziów i trenerów.
Organizacja centralnych egzaminów na
stopnie mistrzowskie.
Sprzedaż materiałów szkoleniowych.
Sprzedaż kalendarzy, plakatów, nalepek,
koszulek okolicznościowych i innych
gadżetów związanych z Taekwon-Do
i sportami walki.
Darowizny, umowy sponsorskie.
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznaje
dotacje dla jednostki nie zaliczanej do sektora
finansów publicznych na realizację zadań
z budżetu państwa.
W przypadku PZTKD, który jest związkiem
nieolimpijskim, w 2018 jest to realizacja
programu
pod
nazwą:
”Program
dofinansowania ze środków budżetu państwa
zadań związanych z przygotowaniem zawodni-

ków kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieolimpijskich w 2018 roku”.
W ramach tego programu będącego dotacją
celową, stowarzyszenie realizuje zadania
rodzajowe:
zgrupowania i konsultacje krajowe
imprezy krajowe i zagraniczne
udział w imprezach mistrzowskich
stypendia sportowe
ubezpieczenie zawodników
składki do organizacji międzynarodowych
suplementy diety, odżywki
szkolenie i doszkalanie kadr trenerskich
zakup sprzętu sportowego
koszty pośrednie niezbędne do obsługi
w/w zadań ustalone drogą negocjacji (do
20 % dotacji).
W poprzednich latach nazwy programów oraz
katalog kosztów różniły się
minimalnie.
Planowanie pod względem rzeczowym
i finansowym wymaga koordynacji działań:
Zarządu
trenerów reprezentacji
wiceprezesa do spraw organizacyjnoszkoleniowych, sędziowskich
i dydaktycznych
działu księgowości
specjalisty do spraw organizacyjnych.
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Rok 2018 był kolejnym, w którym PZTKD zachował
stabilność i płynność finansową.
Przychody ogółem wzrosły do 1,6 mln zł z 0,99 mln
zł zanotowanych w roku 2017.
Wśród głównych czynników wzrostu można w
szczególności wskazać:
zwiększenie kwoty dotacji z MSiT z 0,34 mln zł
w 2017 do 0,6 mln zł
zwiększenie wpływów z opłat za egzaminy,
kursy, seminaria z 0,34 mln zł do 0,52 mln zł.

PZTKD jest właścicielem lokalu, w którym
zlokalizowane jest biuro Związku. Lokal stanowi
100% rzeczowych aktywów trwałych wykazanych
w sprawozdaniu finansowym.
Krótkoterminowe należności i zobowiązania
stanowią nieistotne wartości w strukturze bilansu,
co wskazuje na prawidłowe zarządzanie kapitałem
obrotowym: terminowe wywiązywanie się ze
zobowiązań oraz terminowe wpływy należności.
Związek nie utrzymuje zapasów.

niż Sytuacja finansowa PZTKD jest dobra w zakresie
pochodzących z dotacji MSiT świadczy o po- struktury bilansu oraz uzyskiwanego wyniku netto.
zytywnych efektach działań na rzecz zwiększenia Jednakże wartość generowanych przychodów nie
ilości osób uprawiających Taekwon-do w Polsce pozwala na finansowanie zadań statutowych
Związku w skali umożliwiającej prowadzenie
i wnoszonych przez nich opłat na rzecz PZTKD.
wysoko
zaawansowanego
szkolenia
kadry
Jednocześnie, możliwe było zwiększenie nakładów
narodowej oraz kadr trenerskich i menedżerskich.
na kluczowe zadania statutowe, obejmujące
Corocznie władze Związku stają przed dylematem
w szczególności organizowanie szkolenia oraz polegającym
na
konieczności
ograniczania
funkcjonowania kadry narodowej. Efekty tych finansowania niezbędnych zadań.
działań były widoczne w roku 2019 w postaci
bardzo dobrych wyników reprezentantów Polski na Tym samym coraz większego znaczenia nabiera
kontynuowanie działań ukierunkowanych na wzrost
zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej.
ogólnego
poziomu
przychodów,
w
tym
pochodzących z dotacji MSiT, jak i dywersyfikacja
Związek prowadzi konserwatywną politykę w
zakresie źródeł finansowania zadań nie korzystając źródeł finansowania.
Wzrost

poziomu

przychodów

innych

z długu. Tym samym wynik finansowy nie jest
obciążony kosztami finansowymi.

W tabeli przedstawiono
wysokość dotacji na
zadania zlecone z MSiT
na przestrzeni lat 20042018, gdzie
w ostatniej kolumnie
pokazano udział
procentowy w stosunku
do najwyższej dotacji
z MSIT w roku 2010
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ANALIZA
SWOT PZTKD
Analiza

SWOT

jest

wspomagania
stosowanym
strategii.

W

jednym

decyzji
na

z

z

Pojęcie SWOT oznacza:

strategicznych

etapie

związku

narzędzi

formułowania
tym

metoda

ta

S (Strengths) – silne strony
W (Weaknesses) – słabe strony

powinna być traktowana jako istotny element

O (Opportunities) – szanse

w procesie podejmowania decyzji

T (Threats) – zagrożenia

strategicznych.
Silne i słabe strony obejmują czynniki
Problemy rozwiązywane za pomocą analizy

wewnętrzne, natomiast szanse i za-

SWOT

grożenia

mogą

organizacji,

dotyczyć

poziomu

strategicznych

całej

jednostek

organizacji czy też określonych procesów.
W

metodzie

zidentyfikowanie

tej

nie

jest

wszystkich

konieczne
możliwych

czynników, ale wyodrębnienie tych, które są
kluczowe dla rozwoju organizacji.

trznych.

dotyczą

aspektów

zewnę-
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SILNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wysoki poziom sportowy, wysoka
„medalodajność”, wysoka pozycja we

1.Niska samodzielność finansowa PZTKD, duże
uzależnienie od środków publicznych, ograniczona

współzawodnictwie sportowym na świecie
i w Europie
2. Zwiększająca się liczba trenujących i zawodników
3. Wzrastająca liczba osób biorących udział we

możliwość wieloletniego planowania finansowego
2. Niska aktywność w social mediach,
marketingowa i promocyjna, niska aktywność
w komunikacji z otoczeniem i interesariuszami,

współzawodnictwie sportowym

niski poziom współpracy z dziennikarzami i

4. Duża ilość instruktorów
5. Wysoko wykwalifikowane kadry trenerskie
6. Wysoka aktywność klubów w zakresie
realizowania programów kierowanych do
dzieci

mediami sportowymi
3. Niski poziom współpracy ze sponsorami
4. Brak systemu ciągłego podnoszenia kwalifikacji
trenerów klubowych
5. Niskie zainteresowanie kadr instruktorskich

7. Wysoki poziom organizacji turniejów z
wykorzystywaniem profesjonalnych
rozwiązań informatycznych do obsługi rywalizacji
sportowej
8. Dobra organizacja biura PZTKD
9. Posiadanie własnej siedziby

zakładaniem nowych klubów, niski poziom
ekspansji terytorialnej, wysoki poziom
koncentracji terytorialnej klubów
6. Niska skuteczność w pozyskaniu
zainteresowania mediów działalnością PZTKD
7. Ograniczone zainteresowanie klubów
organizowaniem turniejów
8. Ograniczone zainteresowanie klubów, związków
okręgowych włączaniem się w realizację zadań
PZTKD, podnoszeniem poziomu organizacyjnego,
szkoleniowego, promocyjnego
9. Niski poziom wynagrodzeń trenerów i
instruktorów, powodujący, że praca trenerska
traktowana jest jako dodatkowe zajęcie
10. Ograniczona współpraca z instytucjami
badawczymi i naukowymi dostarczającymi nowych
rozwiązań treningowych, metodycznych
11. Niski poziom wynagrodzeń trenerów kadry
Polski, sędziów
12. Brak stałej umowy z uczelniami na
prowadzenie specjalności trenerskiej w ramach
kierunków kształcenia: wychowanie fizyczne oraz
sport

STRONA 56

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Stworzenie i realizacji Strategii rozwoju PZTKD
2. Dobre relacje z kluczowymi interesariuszami
i regulatorami

1.Konkurowanie z innymi formami aktywności
sportowej, formami spędzania czasu wolnego,
zwiększające się uzależnienie dzieci od obecności

3. Zmiany w prawie sportowy umożliwiające

w świecie wirtualnym

utrzymanie statusu Polskiego Związku Sportowego
4. Pozyskanie sponsorów
5. Wszechstronność dyscypliny, możliwość
uprawiania Taekwon-do przez wszystkie grupy
społeczne, upowszechnianie TKD jako sportu

2. Niski poziom świadomości społecznej o
Taekwon-do
3. Prawo sportowe i praktyka instytucji publicznych
faworyzujące sporty olimpijskie
4. Rosnące zaangażowanie środków publicznych

całego życia
6. Niskie koszty prowadzenia szkolenia
powodujące dużą dostępność dla społeczeństwa
7. Funkcjonowanie licznych programów
wspierających finansowo działalność sportową na

oraz prywatnego sponsoringu na każdym etapie
szkolenia sportowego w konkurencjach
olimpijskich kosztem
dyscyplin nieolimpijskich
5. Niekorzystne trendy demograficzne – starzenie

poziomie centralnym i samorządowym
8. Wysoki potencjał wizerunkowy kadry Polski
9. Wykorzystanie potencjału marketingowego
Taekwon-do, wykorzystanie nowoczesnych

społeczeństwa
6. Brak zaplecza finansowego pozwalającego
realizować proces szkolenia kadry
Polski na wysokim poziomie bez udziału środków

narzędzi marketingowych
10. Współpraca z placówkami oświatowymi
w zakresie szkolenia klas sportowych,
mundurowych, prowadzenia zajęć w przedszkolach
11. Podniesienie poziomu atrakcyjności widowisk

z budżetu Państwa
7. Ze względu na niewystarczające finansowanie,
przenoszenie kosztów udziału w najważniejszych
turniejach mistrzowskich na kluby macierzyste
i samych zawodników
8. Zmniejszający się poziom zainteresowania

sportowych, zwiększenie ilości kibiców, poziomu
zainteresowania reklamodawców i sponsorów
12. Wzrost zamożności Polaków, wzrost
aktywności sportowej społeczeństwa, moda na
zdrowy styl życia
13. Bardzo duża ilość trenujących Taekwon-do na
świecie, wysoka aktywność organizacyjna i szkoleniowa ITF, uczestniczenie w imprezach multisportowych (m.in. Combat, Beach, City Games)
14. Obecność przedstawicieli Polski we władzach
ITF

społeczeństwa wolontariatem
9. Funkcjonowanie Taekwondo olimpijskiego,
innych organizacji Taekwon-do, powodują
dysonans wizerunkowy dyscypliny wśród
społeczeństwa
10. Spadek sprawności fizycznej polskiej młodzieży
11. Pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej
w Polsce

Opracowanie - Zespół ds. strategii w składzie:
Waldemar Dolecki, Michał Korzybski, Sławomir Listkiewicz,
Tadeusz Łoboda, Łukasz Stawarz, Jarosław Wójcik

