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Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP z 8 czerwca 2018   

Obecni członkowie Zarządu: K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank,A.Rzeczkowski, , Janusz Świtecki, , 
W.Ostrowski B.Urysz, W.Wasilewski, G.Widanka ( 9 osób z 11 członków),  

Komisja Rewizyjna: Zb.Pawlikowski  

Nieobecni: K.Dubiel-Wuchowicz, D.Szwedzki, Małgorzata Misiarz (KR),A.Szajnicki (KR) 

Porządek zebrania: 

1. Zatwierdzenie bilansu 2017 – zgodnie prawem o stowarzyszeniach bilans przygotowany 
przez dział księgowości DFS został zatwierdzony jednogłośnie. Kol. Szwedzki podpisał 
bilans wcześniej, a kol.K.D.-Wuchowicz podpisze go do 15.06 

2. Informacja o realizacji budżetu 2018 obu dyscyplin na dzień 31 maja 2018 przedstawiają zał. 
1,2 i 3. Kol.Dubiel dodatkowo przedstawił stan środków własnych DOZP, z których 
finansowane są bieżące wydatki DOZP takie jak: obsługa księgowa, delegacje członków 
zarządu, prowadzenie strony internetowej, zawody pod patronatem DOZP (L i Z Mistrzostwa 
okręgu, MDMM 12-13 l, DWP 10-11 l, OSWS, Memoriał M.Petrusewicza, ,współfinasowanie 
wyjazdu i pobytu na OOM 17-18 l, koszty utrzymania siedziby w budynku DFS, koszty 
biurowe i inne). Wpływy zasilające  środki własne, nie uwzględniające już poniesionych 
wydatków o których mowa wyżej, na koniec maja wyniosły : 

a) ~22000 zł z przeniesienia za rok 2017 

b) ~18000 zł to wpływy ze składek członkowskich. Tylko 1 z 46 klubów tj. Patomswim 
Bogatynia nie wniósł do tej pory S.C. 

c) ~  5000 zł to wpływy za licencje NL (190 szt) i PL (732) 

d) ~ 14000 to dochód z MDMM 12-13 l, DWP 10-11 l 

Razem a-d : ~ 59000 zł 

3. Podsumowanie sportowe GMPSiM 24-27 maja br. Wiceprezes kol.Grzegorz Widanka 
stwierdził, że dorobek medalowy był skromniejszy niż w r.2017. Dorobek medalowy to: 

Medale złote zdobyli : MKS Juvenia Alicja Tchórz - 2 (min na ME w Glasgow w 
sztafetach), MKS 9 Dz-ów - Paweł Juraszek - 1 (min na ME w Glasgow), Dawid Szwedzki 
1- (min na ME w Glasgow) MKS Juvenia – 2 medale w konk 4x100 zm, 4x100 dow Kornelia 
Fiedkiewicz ,Klaudia Naziębło,Dominika Sztandera,Alicja Tchórz 

Medale srebrne i i brązowe zdobyli : WKS Śląsk - Damian Chrzanowski (ind i sztafeta 4 
x 200 dow), Jan Hołub (ind i sztafeta 4 x 200 dow), Szymon Jaworski, Jakub Kiszczak, 
Michał Mikołajczyk (sztafeta 4 x 200 dow), MKS Juvenia - Kornelia Fiedkiewicz ,Klaudia 
Naziębło,Dominika Sztandera,Alicja Tchórz, MKS 9 Dz-ów - Karolina Jurczyk, UKS Shark 
Rudna - Jacek Arentewicz 

minima na MEJ w Helsinkach wypełnili:  z WKS Śląsk - Jakub Kiszczak i Wojciech 
Dutkowiak, z MKS Juvenia - Kornelia Fiedkiewicz, z MKS 9 Dz-ów - Karolina Jurczyk  
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W punktacji drużynowej PZP na 97 sklasyfikowanych klubów nasze kluby zajęły: WKS 
Śląsk – 4m, MKS Juvenia – 6 m, MKS 9 Dz-ów – 15 m, UKS Orka Lubań – 29 m, UKS 
Shark Rudna – 36 m, UKS Manta Jelcz- Laskowice 45-51 m, AZS AWF 77 m, UKS Torpeda 
Oleśnica – 82-84 m. 

W pływaniu synchronicznym kwalifikacje na MEJ w Helsinkach i MŚ w Budapeszcie 
wypełniły 4 zawodniczki: 

 LUKS Aquarius Bielawa tj. siostry Katarzyna I Barbara Socha oraz  

KS AZS-AWF Wrocław - Adrianna Aleksak i Wiktoria Frąszczak. 

4. PZP – zjazd sprawozdawczo-statutowy 23 czerwca 2018 w Warszawie 

Z dolnośląskich delegatów uczestniczących w Zjeżdzie Sprawozdawczo-Wyborczym Spała  
2016 r .Swój udział zadeklarowali kol.kol.Z.Dubiel i W.Ostrowski. Zarząd DOZP po dyskusji 
składa do Zarządu PZP następujące wnioski : 

Wniosek nr 1 – Opublikowanie na stronie internetowej PZP projektu zmian w statucie PZP 
jeszcze przed rozpoczęciem Zjazdu 23 czerwca 2018 

Uzasadnienie: Zwykle zmiany statutu odbywają się na zjeżdzie sprawozdawczo-
wyborczym. Przyjęcie zmian w trakcie kadencji,bez wcześniejszej prezentacji i konsultacji w 
środowisku, na corocznym zjeździe sprawozdawczym (nb.o spodziewanej niskiej frekwencji) 
w trybie zaproponowanym przez obecny Zarząd PZP może rodzić zarzuty o łamanie zasad 
rzetelnej debaty, w stowarzyszeniu jakim jest PZP.  

W przesłanej delegatom informacji o porządku obrad, opublikowanym na stronie PZP 22 
maja, nie ma śladu  o proponowanych zmianach w Statucie PZP (sic) 

Wniosek nr 2  - przedłożenie na zjeździe 23 czerwca przez zarząd PZP informacji o pracy 
Kadry Narodowej Juniorów 

Uzasadnienie: w 2016 roku na zjeździe w Spale wniosek o przeniesienie finansowania KNJ 
na poziom OZP przepadł niewielkią ilością głosów. DOZP nadal stoi na stanowisku, że 
środki te powinny być bliżej klubów i powinny zostać przeniesione do wojewódzkich federacji 
sportu. W związku z tym DOZP wnioskuje do zarządu PZP o przedstawienie informacji za 
okres od zjazdu w Spale w 2016  do dziś informacji uwzgędniającej: 

a) liczba powołanych do KNJ a liczba zawodników uczestniczących w zgrupowaniach w 
poszczególnych rocznikach 

b) liczba kadry szkoleniowej 

c) wykaz terminów i miejsc odbytych zgrupowań 

d) Planowany i zrealizowany budżet zgrupowań 

e) Ocena skuteczności i inne wnioski 

5. Wystąpienie do DOZP redaktor p.Dagmary Spolniak  
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Temat (email z 23.04.2018):  
Film "Sztuka pływania": eksplikacja projektu wraz z listem intencyjnym o następującej treści: 
„ w nawiązaniu do naszego miłego spotkania (uczestniczyli Z.Dubiel, J.Świtecki), 
przepraszając jednocześnie za opóźnienie w korespondencji związane z moimi planami 
zdjęciowymi, krótka eksplikacja projektu wraz z listem intencyjnym. 
Film przeznaczony jest do emisji premierowej wraz z powtórkami na antenie TVP Historia, 
która zapewnia promocję oraz zapowiedzi."Sztuka pływania" zakłada opowieść o roli wody, 
nie do przecenienia, a przede wszystkim o ludziach i epizodach w historii, które z wody 
uczyniły swój sposób na życie, przede wszystkim znanych i mniej znanych pływakach. 
Około 30- 35 minutowy film opowiadać ma o pływaniu od czasów starożytnych, pierwszym 
na świecie podręczniku o pływaniu Mikołaja Wynmanna, który przez jakiś czas związany był 
z Opolszczyzną, a konkretnie z Nysą, osobliwych stylach pływania, które nie dotrwały 
naszych czasów, fanach pływania w przeszłości (od Juliusza Cezara i Piotra Wielkiego), po 
początki pływania sportowego (historie współczesnych talentów i adeptów sztuki pływania). 
Zależy nam na realizacji półgodzinnej opowieści z humorem o tym, dlaczego woda i 
umiejętność pływania jest wartością nie do przecenienia w życiu całych pokoleń. 
Przewidywane całościowe koszta realizacji filmu to 35.000 zł netto. 
Producentem wykonawczym jest Seabiscuit Produkcja Filmów Dokumentalnych z Opola. 
Proszę o informację, czy temat może Państwa interesować, wszak nigdy jeszcze nie był w 
takiej formie opowiedziany filmowo. W załączniku list intencyjny Dyrektora TVP Historia, 
pana Piotra Legutki.(zał nr 4)    
Służę portfolio, które częściowo dostępne jest na stronie producenta wykonawczego oraz 
bazy Filmu Polskiego.  
W oczekiwaniu uprzejmej odpowiedzi, łączę serdeczne pozdrowienia.Dagmara Spolniak” 
 
Zarząd po zapoznaniu się z informacją wyraził zgodę na sfinansowanie z środków własnych 
do 10% kosztów realizacji projektu pod warunkiem, że filmie co najmniej 10% jego czasu 
trwania będzie poświęcone historii dolnośląskiego pływania. DOZP oczekuje od p.Spolniak 
przedstawienia scenopisu i scenariusza, na bazie którego zostanie podpisana stosowna 
umowa 

 

Zał 1 PŁYWANIE- Budżet 2018 realizacja na 31.05.2018 

Zał 2 PŁYWANIE- Budżet 2018 realizacja na 31.05.2018 vs kluby 

Zał 3 Synchro - Budżet 2018 realizacja na 31.05.2018 

Zał 4 - Rekomendacja TVP Historia dla filmu "Sztuka pływania" 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono – Za Zarząd Prezes DOZP 


