


Curriculum vitae

Artur Chmielarz

Data Urodzenia  02.06.1967

Stopień w Taekwondo Olimpijskim  5 Dan

Wykształcenie  Magister wychowania fizycznego i sportu, 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku

 Trener I klasy Taekwondo Olimpijskiego
Wykształcenie uzupełniające  Studia podyplomowe „Zarządzanie w 

administracji publicznej”, Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie 

Doświadczenie w Taekwondo  Prezes PZTO – w kadencji 2012 - 2016
 V-Prezes PZTO – od 2010 do 2012
 Członek Zarządu Warszawsko-

Mazowieckiego Okręgowego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego

 Członek Zarządu WKS Gwardia – kierownik 
sekcji Taekwondo (do 2010)

 Egzaminator na stopnie uczniowskie i 
mistrzowskie w PZTO

 Egzaminator Kukkiwon III klasy
Staż pracy na stanowiskach kierowniczych  16 lat zarządzania dużymi zespołami ludzkimi

i mieniem o znacznej wartości
Funkcje społeczne i wyróżnienia  Członek K-Culture Advisory Group przy 

Ambasadzie Korei w Warszawie 
 Członek Zarządu PKOl
 W latach 2012 – 2016 III krotne wyróżnienie 

przez Prezydenta WTF
 W latach 2012 – 2106 III krotne wyróżnienie 

przez Prezydenta Kukkiwon
 Brązowa odznaka PZTO

Zainteresowania  Sporty walki
 Prawo
 Formacje mundurowe

Inne  Prawo jazdy kat. A i B
 Patent starszego sternika motorowodnego



Artur Chmielarz

Kandydat na Prezesa PZTO na
kadencję 2016-2020

Założenia programowe 
na lata 2016-2020

Szanowni Państwo,

Dostosowując  się  do  dynamicznych  zmian  organizacyjnych  w  polskim  i  światowym  sporcie,  w
taekwondo olimpijskim oraz w otoczeniu ekonomiczno-prawnym, w którym wszyscy funkcjonujemy,
proponuję następujące działania mające na celu dalszy rozwój naszej dyscypliny, a co za tym idzie
uzyskiwanie coraz lepszych wyników sportowych na arenie międzynarodowej:

Działania w obszarze organizacji szkolenia:

1. Wprowadzenie  zmian dotyczących rywalizacji  w poszczególnych kategoriach wiekowych w
ramach  SSM,  w  tym  dalsze  dopracowanie  regulaminu  sportowego  do  standardów
międzynarodowych;

2. Rozszerzenie  ramy  szkoleniowej  PZTO  w  celu  umożliwienia  podnoszenia  kwalifikacji
zawodowych instruktorom i trenerom;

3. Usprawnienie  systemu  licencyjnego  trenerów/sędziów/egzaminatorów  promującego
podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

4. Wprowadzenie zmian w systemie stopni uczniowskich umożliwiających uzyskiwanie promocji
najmłodszym adeptom treningów taekwondo;

5. Stworzenie  pakietu/przewodnika  dla  nowych  i  małych  klubów,  który  będzie  się  składał  z
następujących elementów:

a. jak założyć klub, 
b. w jaki sposób pozyskiwać środki finansowe na działanie klubu, 
c. jak poprowadzić podstawowe działania promocyjno-marketingowe dla klubu, 



d. jak odnaleźć się w gąszczu przepisów, 
e. wykaz podstawowych dokumentów wraz z przykładami ich wypełnienia itp.;

6. Promowanie  wśród  klubów  członkowskich  mechanizmów  wspierających  i  zachęcających
zawodników z małych miejscowości pobytem, nauką i treningami w SMS/OSSM;

7. Wzmocnienie i rozwój zimowych i letnich centralnych akcji szkoleniowych prowadzonych przy
współpracy z klubami członkowskimi i kadrami wojewódzkimi;

8. Wprowadzenie  szkoleń  dla  instruktorów/trenerów/sędziów  zainteresowanych  Para-
Taekwondo;

9. Dalszy rozwój Para-Taekwondo poprzez ścisłą współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za
sport osób niepełnosprawnych;

Działania Finansowe

1. Kontynuacja  polityki  racjonalnego  wydatkowania  środków  finansowych  z  pochodzących  z
MSiT oraz środków własnych PZTO;

2. Kontynuacja  porządkowania  spraw  związanych  z  prowadzeniem  gospodarki  materiałowej
PZTO;

3. Podjęcie  próby  pozyskania  sponsorów  dla  PZTO  poprzez  uporządkowanie  i  wzmocnienie
działań promocyjno-marketingowych.

Działania organizacyjne

1. Usystematyzowanie i standaryzacja zasad i terminów rozgrywania zawodów sportowych PZTO
oraz wymogów sprzętowych;

2. Nowelizacja bazy danych, systemu rejestracji opłat i zgłoszeń na zawody;
3. Wdrożenie  programu  działań  pn.  „Ocalić  od  zapomnienia”,  którego  zadaniem  będzie

stworzenie  elektronicznej  bazy  danych,  umożliwiającej  zebranie  i  usystematyzowanie
materiałów archiwalnych i bieżących;

4. Usprawnienie pracy biura PZTO m.in. poprzez wprowadzenie nowego podziału kompetencji i
obowiązków  mających  za  zadanie  ułatwienie  kontaktów  z  klubami  członkowskimi  oraz
skrócenia terminów załatwiania poszczególnych spraw;

5. Kontynuacja  działań  zmierzających  do  zwiększenia  liczby  klubów  członkowskich,  w
szczególności  w  regionach,  w  których  taekwondo  olimpijskie  jest  słabo/wcale
reprezentowane oraz aktywizacją i tworzeniem nowych OZTO;

6. Działania zmierzające do wzmocnienia pozycji PZTO w ETU.
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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

 

 

                    Zarząd Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo ,,TYGRYS” oświadcza, iż popiera 

kandydaturę Artura Chmielarza na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Taekwondo 

Olimpijskiego na kadencję 2016-2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ze sportowym pozdrowieniem. 

                                                                                           

 

                                                                                           

 

 


























