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Uchwała Programowa Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl  
z dnia  22 kwietnia 2017 r. 

   
Najważniejszym kanonem  działalności PKOl jest  Karta Olimpijska.  
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze kieruje do nowych władz PKOl 
postulaty nawiązujące do 100 letniej historii polskiej rodziny olimpijskiej.   
PKOl w kadencji 2017 – 2021 powinien dążyć do pełnej, podmiotowej integracji 
ruchu społecznego z działaniem organów samorządowych i państwowych w 
dziedzinie wychowania fizycznego i sportu.  
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl w niniejszej Uchwale 
nakreśla główne kierunki działań PKOl w kadencji 2017-2021. Są to: 
 
Działania na forum krajowym 

-  Godne uczczenie jubileuszu 100-lecia PKOl, przypadającego na 2019 rok, w tym 
organizację z tej okazji w Polsce Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 
Narodowych komitetów Olimpijskich  

- Kontunuowanie forum dyskusyjnego w ramach „Okrągłego stołu polskiego sportu”, 
jako płaszczyzny kreowania nowoczesnych form kierowania sportem, promocji 
nowoczesnej myśli trenerskiej, ukierunkowywania rozwoju sportu młodzieżowego i 
innych przestrzeni sportów olimpijskich.  

- współdziałanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, polskimi związkami  sportowymi, 
federacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz władzami  samorządowymi w 
przygotowaniu Reprezentacji Polski do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 
PyeongChang  oraz Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio,  

- rozwijanie współpracy z ministerstwami: Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Rozwoju i Finansów, Środowiska i innymi mającej na 
celu upowszechnianie wiedzy o polskim sporcie i kierunkach rozwoju w najbliższych 
latach,  

- współpraca z MSZ i Senatem RP zmierzająca do upowszechniania sportu 
olimpijskiego wśród Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski  

- Dbałość o udział olimpijczyków w programach sportu młodzieżowego,  
- wspomaganie regionalnych inicjatyw, wspieranie rad regionalnych i klubów 

olimpijczyka PKOl, 
- propagowanie uniwersalnych zasad olimpizmu, postaw fair play, prowadzenie 

szeroko pojętej edukacji olimpijskiej, zwalczanie dopingu,  
- wzmacnianie więzi sportu ze sztuką i utrwalanie współpracy z twórcami i 

instytucjami kultury i nauki, 
- propagowanie zdrowego stylu życia i dobrej kondycji fizycznej polskiego 

społeczeństwa, 
 
Działania na płaszczyźnie międzynarodowej  

- wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na forum MKOl, 
EOC, ANOC, międzynarodowych federacji i organizacji sportowych, 

- zabieganie o jak najszerszy udział przedstawicieli Polski w strukturach sportu 
olimpijskiego w Europie i świecie, 

- tworzenie warunków do  ubiegania się o przyznawanie prawa organizacji w Polsce    
najważniejszych wydarzeń światowego sportu, takich jak: imprezy sportowe rangi 
Pucharu Świata, mistrzostw świata i Europy, posiedzeń MKOl, ANOC, EOC 
 
Działania organizacyjne  

- Zapewnienie właściwego poziomu finansowania polskiego ruchu olimpijskiego oraz 
dbałości o jego apolityczność, niezależność strukturalną i organizacyjną w tym - 
rozważenie koncepcji Polskiego funduszu Olimpijskiego,  

- umacnianie i rozwój form działalności marketingowej PKOl, 
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 Głównym celem kadencji 2017 – 2021 są XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 
PyeongChang w roku 2018 oraz Igrzyska XXIII Olimpiady w Tokio.  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl uważa za konieczne  
stworzenie silnego i trwałego, porozumienia na rzecz polskiego sportu.  

 Sport olimpijski oprócz form czysto społecznych winien być organizowany wg 
nowoczesnych, globalnych standardów biznesowych – ze strategicznym myśleniem, 
czytelnym planem, sprawnym wykonywaniem zadań, odpowiednim finansowaniem oraz 
efektywnymi kompetencjami zaangażowanych w jego rozwój osób.  

 
 


