
HENRYK OLSZEWSKI

kandydat na prezesa

POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI



„Wszystko, co piękne jest, przemija. Wszystko, co piękne jest, zostaje.”



Podziękowania

Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju lekkoatletyki, działaczom, trenerom, zawodnikom,

sponsorom składam serdeczne podziękowania i przekazuję wyrazy uznania oraz szacunku.

Dzięki Wam ludziom wszechstronnym, kompetentnym, zaangażowanym mogłem zrealizować 

postawione w 2016 roku cele.



Szanowni Państwo,  
Drodzy Delegaci

Przed nami wybory do nowych władz Polskiego Związku

Lekkiej Atletyki, podczas których zamierzam ubiegać się

ponownie o funkcję prezesa.

Moja droga życiowa to droga od instruktora i trenera,

a następnie wiceprezesa ds. szkolenia oraz prezesa PZLA.

Z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki związany jestem od 1976 r.,

kiedy to zostałem powołany na trenera kadry narodowej

juniorów.

Od tamtej pory całe swoje życie zawodowe związałem

z królową sportu. Od 46 lat pracuję w PZLA. Przynosi mi to

ogromną satysfakcję. Pragnę wciąż poszukiwać wyzwań

i możliwości rozwoju.



Sukcesy polskiej lekkoatletyki w latach 2016 - 2021



Nasze sukcesy

To właśnie dzięki naszej wspólnej pracy w ciągu

ostatnich pięciu lat polska lekkoatletyka świętowała

ogromne sukcesy, a stworzona strategia i programy

rozwoju przyniosły wymierne efekty.



Osiągnięcia medalowe

9
medali                                                                               

igrzysk olimpijskich

14
medali                                                                               

mistrzostw świata

24
medali                                                                               

mistrzostw Europy

8
medali                                                                               

halowych 

mistrzostw świata

29
medali                                                                               

halowych 

mistrzostw Europy

Do wyjątkowych osiągnieć polskiej lekkoatletyki w latach 2017 – 2021 należy zdobycie:

W latach 2016-2021 Polska dwukrotnie została drużynowym mistrzem Europy. 





Wydarzenie

W latach 2017-2021 Polska dwukrotnie została drużynowym mistrzem Europy i była organizatorem

6 imprez międzynarodowych, a wśród nich Halowych Mistrzostw Europy, World Relays

oraz Drużynowych Mistrzostw Europy.

W 2020 roku Polski Związek Lekkiej Atletyki 

otrzymał nagrodę 

World Athletics Member Federations Award.

lekkoatletyczne



Sponsorzy PZLA
Polski Związek Lekkiej Atletyki w latach 2017 – 2021 podpisał wiele wartościowych umów

sponsorskich, między innymi z Generalnym Sponsorem PZLA – PKN Orlen oraz z TVP Sport,

dzięki której wspólnie możemy śledzić w telewizji niemal wszystkie najważniejsze międzynarodowe

i krajowe wydarzenia lekkoatletyczne.

Podpisana w 2021 roku umowa z TVP Sport 

kontynuowana będzie przez kolejne 8 lat. 

To dobra wiadomość dla kibiców królowej sportu!



Jestem pewien, że za parę lat ich ciężka 

praca zostanie wynagrodzona licznymi  

medalami, nie tylko mistrzostw Polski,             

ale także mistrzostw świata i Europy,                

a nawet igrzysk olimpijskich!

Lekkoatletyka
dla każdego!
Sukcesem okazała się także nasza

działalność w zakresie upowszechniania

lekkiej atletyki.

Dzięki prowadzonemu programowi

przygodę z królową sportu rozpoczęło

wiele tysięcy dzieci i młodzieży.

To zasługa koordynatorów i trenerów

pracujących w Lekkoatletyka dla

każdego!, rodziców, a także sponsorów

programu. To dzięki drużynowej pracy

zgromadziliśmy tak wielu młodych

adeptów królowej sportu.



Licencje
W ostatnim czasie dostrzegam także powodzenie

w rozbudowie bazy licencjonowanych klubów

lekkoatletycznych. W ostatnich pięciu latach ich

liczba wzrosła o 106.

Dzięki organizowanym szkoleniom i kursom

przybyło także wielu nowych instruktorów

i trenerów lekkiej atletyki. To bardzo ważne

aspekty w czasach, kiedy tak trudno zachęcić

dzieci i młodzież do aktywności fizycznej.



Finanse związku
Niewątpliwym sukcesem okazała się także

sprawnie prowadzona polityka finansowa związku.

Kapitał obrotowy PZLA w porównaniu do lat

poprzednich, podlega rok rocznie znacznemu

wzrostowi. Bardzo znaczącą pozycję stanowią

przychody z działalności gospodarczej

i sponsoringowej.

Zwiększenie dofinansowania przez sponsorów

jest niewątpliwie efektem coraz większej wartości

marketingowej PZLA, którą to wartość zyskaliśmy

dzięki wspaniałym sukcesom polskich lekkoatletów

podczas niemal wszystkich imprez mistrzowskich.

Mogliśmy dzięki tym środkom kupić w 2019 roku                        

i oddać w 2021 roku do użytku nową siedzibę PZLA.



Siedziba PZLA



Jesteśmy świadkami najlepszych czasów polskiej

lekkoatletyki. Sukcesy jakie odnosi lekka atletyka

nie były w sferze naszych najśmielszych marzeń.

Jako prezes tak sprawnie działającego i wciąż

rozwijającego się związku jestem dumny ze wszystkich

osób, z którymi miałem szansę współpracować.

Wasze doświadczenie i wiedza sprawiły, że jesteśmy

wzorem do naśladowania dla innych związków

sportowych.

Nie ma większej nagrody niż słowa uznania

i laury płynące z różnych środowisk, które od

ostatnich lat zbieram jako dowódca polskiej

lekkoatletyki.

To największa nagroda i uznanie dla związku,

który niespełna dwa lata temu świętował

100 – lecie powstania.



Zaufajcie mojemu doświadczeniu i charyzmie.

Wierzę głęboko, że w kolejnych latach wciąż

będziemy sportową drużyną wyróżniająca się

niezmiennie wysokim zaufaniem społecznym

i żywym przykładem realizacji zasad piękna,

empatii i sprawiedliwości.

Tego Wam i sobie głęboko życzę!



Doświadczenie
zawodowe
W mojej dotychczasowej pracy kierowałem zespołami ludzi

oraz nadzorowałem finansowanie zadań szkoleniowych

z uwzględnieniem specjalnych wymagań zawodników

i trenerów. Dzięki temu potrafię analizować potrzeby

sportowców i trenerów, realizować z determinacją

wyznaczone cele i analizować rentowność podejmowanych

działań.

Do moich głównych atutów w realizacji w/w zadań zaliczam:

dobrą orientację w problematyce sportu ze szczególnym

uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

Mam doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi.



Potrafię zadbać o pozytywną atmosferę pracy,

skrytykować konstruktywnie oraz przyjąć krytykę,

jeśli tego wymaga osiągnięcie postawionych

zadań.

Nie wstydzę się swoich działań sukcesów i porażek.

Zawsze w swoich działaniach kierowałem się

otwartością i uczciwością.

Dziękuję za okazane poparcie, zaufanie i pracę

na rzecz królowej sportu.

Zaufajcie mojemu długoletniemu doświadczeniu.

Jestem osobą tolerancyjną i godną zaufania.

Człowiek, który jest traktowany dobrze jest w stanie dobrze i twórczo

pracować. Nie tyle dla nas, co razem z nami, dzieląc nasze cele i wizję

i angażując się na rzecz ich realizacji.



Program



Program 2021 - 2024

Liczę, że tak, jak ja wierzą Państwo, iż sukces można osiągnąć

we wspólnym działaniu.

Jako kandydat na funkcję Prezesa, podczas

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

przedstawię Program rozwoju Polskiego Związku

Lekkiej Atletyki na kolejne trzy lata.

Program ten został stworzony przez zespół

wspierających mnie osób z Waszych województw.



P R O P O S A L

Program 2021 - 2024

Wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom

okręgowych związków lekkiej atletyki,

klubów lekkoatletycznych, trenerów,

zawodników i kibiców królowej sportu.

Będzie odzwierciedleniem głosów opinii

środowiska, ale również postulatów

działaczy, trenerów i zawodników jakie

usłyszałem w trakcie wielu naszych

spotkań.



Cele strategiczne rozwoju lekkiej atletyki na lata 2021 - 2024



SPOŁECZNE

▪ upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

▪ wzrost liczby zawodników i klubów zrzeszonych w PZLA

▪ uruchomienie programów prozdrowotnych, których celem 

będzie poprawia zdrowia Polaków 



SPORTOWO 
ORGANIZACYJNE

▪ utrzymanie wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego PZLA

▪ poprawa statusu trenera lekkiej atletyki

▪ profesjonalizacja kadr zarządzających lekkoatletyką

▪ rozbudowa i poprawa infrastruktury sportowej

▪ organizacja światowej klasy wydarzeń lekkoatletycznych

(międzynarodowych i krajowych)



MARKETINGOWO
FINANSOWE

▪ wzrost rozpoznawalności polskiej lekkoatletyki na rynku 

międzynarodowym i krajowym

▪ zwiększenie popularności i atrakcyjności dyscypliny

▪ zwiększenie poziomu finansowania dyscypliny ze środków publicznych 

na poziomie klubowym, wojewódzkim i krajowym

▪ wykorzystanie potencjału polskiej lekkoatletyki i pozyskanie 

znaczących środków finansowych, zwiększenie udziału środków 

pozabudżetowych w finansowanie działalności lekkoatletycznej

▪ wzrost podmiotów gospodarczych wspierających dyscyplinę

▪ zwiększenie obecności lekkoatletyki w mediach



Ogłoszona w marcu 2021 roku decyzja o moim

ponownym kandydowaniu na Prezesa Polskiego

Związku Lekkiej Atletyki była efektem wielu rozmów

i narad z osobami na co dzień pracującymi w lekkiej

atletyce.

Mam głębokie przekonanie, że decyzja jaką podjąłem 

nie była ruchem spontanicznym i nieprzemyślanym. 

Nasza przyszłość



Z tego miejsca chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim moim współpracownikom i partnerom,

którzy w ostatnich pięciu latach przyczynili się do tak spektakularnego sukcesu polskiej lekkoatletyki.

To dzięki pracy zespołowej jesteśmy jednym z najlepszych związków sportowych w Polsce.

Świadczą o tym przede wszystkim osiągnięcia sportowe, zaufanie międzynarodowych i krajowych instytucji

oraz największych sponsorów polskiego sportu.



Wierzę, że moja dotychczasowa praca na

stanowisku prezesa PZLA została

dostrzeżona. Zależy mi na kontynuacji

programu rozwoju lekkiej atletyki.

Pragnę wciąż realizować nasze wspólne

cele i ambicje.

Sądzę, że moje doświadczenie zawodowe

oraz osiągnięte sukcesy stanowią cenne

zaplecze pod kontynuację obowiązków

na stanowisku Prezesa Polskiego Związku

Lekkiej Atletyki.



Przed nami trzyletni, wyjątkowo krótki okres do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Liczę, że wspólnymi siłami udowodnimy ponownie, że polska lekkoatletyka jest potęgą na świecie.

Polski Związek Lekkiej Atletyki to nie tylko miejsce szkolenia kadry narodowej. 
PZLA to swego rodzaju gospodarz dyscypliny na terenie całego kraju.  



Stawiane przed nami zadania i cele na kolejne trzy lata 

zrealizuję wyłącznie przy współudziale środowiska lekkoatletycznego 
i w ścisłej z współpracy z  Wami.

JESTEŚMY JEDNĄ DRUŻYNĄ.


