
      Wrocław,20 października 2016  
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO DOZP 

Otwarcia obrad o godz. 17 tj. w II-gim terminie zebrania,dokonał Prezes DOZP 
Zbigniew Dubiel.Powitał on delegatów i zaproszonych gości. Zebrani chwilą ciszy uczcili 
pamięć zasłużonych dla  środowiska a zmarłych w kadencji 2013-2016 koleżanek i kolegów 

Andrzeja Wernera (1940 – 2014) 
Elżbiety Gembickiej (1956 – 2015) 
Marii Komisarek (1939 – 2014) 
Pavla Sobotki (1950  - 2014) 

Prezes poinformował zebranych o wyróżnieniach przyznanych przez Zarząd DOZP i PZP , 
które wręczono następujacym osobom. 
Odznaki honorowe Polskiego Związku Pływackiego przyznane w grudniu 2015 na wniosek 
Eugeniusza Waraksę przew.Kapituły Odznaczeń przy PZP otrzymali: 

1. Bauer Kazimierz,  
2. Merchelski Zygmunt,  
3. Ostrowski Wojciech, 
4. Pasikowska Danuta,  
5. Rzeczkowski Adam,  
6. Seidel Wiesław,  
7. Świtecki Janusz ,  
8. Urysz Bogusław,  
9. Wasilewski Witold,  
10. Widanka Grzegorz,  
11. Wojtal Andrzej 

Statuetki z okazji 70-lecia DOZP otrzymali 
1. Przemysław Dubaniowski – dyrektor SP nr 50 
2. Mirosław Fiłon – prezes DOZP 1988-2000 
3. Bogumiła Kopacka-Gajec – dyrektor SSP 72 
4. Jarosław Krauze – Zarząd Regionu NSZZ Solidarność 
5. Iwona Kuźnik – dyrektor SP 76 

6. Barbara Ligocka-Staszczyk – dyrektor ZS nr 4 
7. Piotr Lusar – dyrektor ZS nr 18 
8. Jolanta Milczyńska – dyrektor SSP nr 46 
9. Andrzej Rokita – rektor AWF  
10. Arkadiusz Zagrodnik – dyrektor DFS 

Wyróżnienia PZP za Drużynowy Wielobój Pływacki w kat.11 lat dla: 
 4 m. UKS KORAL Wrocław 9 806,00 pkt odebrali przedstawiciele SP 50 w 

osobach dyr.P.Dubaniowskiego i trenerów B.Urysza D.Całego oraz 
P.Kłosińskiego 

 5 m. WKS Śląsk Wrocław 9 740,00 pkt odebrali przedstawiciele SP 76 w 
osobach dyr.I.Kuźnik oraz indywidualne statuetki dla trenerów Wojciecha 
Ostrowskiego, Anny Kwaśnej i Małgorzty Promirskiej 
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 8 m. MKS Juvenia Wrocław 9 416,00 pkt odebrali przedstawiciele SP 72 w 
osobach dyr.B.Kopackiej-Gajec oraz indywidualne statuetki dla trenerów M. 
Fedorczuk, M.Gembickiej i Janusza Świteckiego 

Wyróżnienia PZP za Drużynowe Mistrzostwa Młodzików kat. 12 lat - Basen 25 m dla: 
 3    m MKS JUVENIA Wrocław 21863,00 pkt odebrali przedstawiciele SP 72 w 

osobach dyr. Bogumiły Kopackiej-Gajec  oraz indywidualne statuetki dla 
trenerów D. Serafin i Zb.Pawlikowskiego 

Okolicznoścowe statuetki DOZP za zdobycie indywidualnych i sztafetowych kwalifikacji 
olimpijskich na IO Rio 2016 otrzymali: 
Anna Dowgiert(WKS), Alicja Tchórz(Juvenia), Paweł Juraszek „9” Dzierżoniów, Kacper Klich 
(WKS) i Paweł Werner ( w jego imieniu odebrała mama p.Jadwiga) oraz trenerzy ww 
zawodników odpowiednio A.Rzeczkowski,G.Widanka, A.Wojtal(w jego imieniu odebrała 
E.Juraszek) ,P.Albiński i Robert Poniatowski 

Następnie Z.Dubiel poinformował zebranych, że na WZ w II-gim terminie stawiło się i 
podpisało listę obecności 56 delegatów na 71 przyznanych mandatów, co stanowi więcej niż 
połowę uprawnionych do głosowania delegatów. Czyni to WZ prawomocnym do 
podejmowania decyzji. Zb.Dubiel zaproponował na funkcję Przewodniczącego Walnego 
Zebrania (WZ) delegata Grzegorza Widankę a funkcję Sekrtarza WZ delegata  Wojciecha 
Ostrowskiego. 
Ich kandydatury w głosowaniu jawnym zostały wybrane 55 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym  .   

Przewodniczący Zebrania odczytał i omówił porządek obrad tj. program i regulamin, 
które w głosowaniu jawnym zostały zaakceptowane przez zebranych jednogłośnie. Zgodnie 
z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do wyboru Komisji roboczych Walnego Zebrania. 

W drodze głosowania jawnego wybrano  
do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej: 

 Małgorzatę Misiarz przy 54 głosach „za” i2 głosach wstrzymujących 
 Piotra Doradę przy 54 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących 

do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano:  
 Dorotę Serafin przy 54 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących 
 Pawła Olejnika przy 54 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących 

Do Komisji Wyborczej wybrano: 
 Monikę Fedorczak przy 54 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących 
 Bogusława Urysza przy 54 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących 

Przed odczytaniem sprawozdań członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej delegat  
Piotr Dorada potwierdził, że zgodnie z uchwałą Zarządu z 23.09.16  na Walne Zebranie (WZ) 
przygotowano 71 mandatów, z której to liczby delegaci 56 mandatów. Tym samym zebranie 
jest, zgodnie z Regulaminem WZ oraz Statutem DOZP, ono prawomocne do podejmowania 
decyzji. 

Przystąpiono do odczytania sprawozdań z działalności DOZP. Jako pierwszy głos 
zabrał delegat  Zbigniew Dubiel, który przedstawił działalność DOZP w latach 2013 do 2016 . 
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący delegat  Zbigniew 
Pawlikowski. Komisja stwierdziła zgodność kwot z preliminarzem i wnioskowała o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami 
głos zabrali: 

Arkadiusz Zagrodnik(gość WZ, prezes DFS) poparł wnioskowane w sprawozdaniu 
DOZP przeniesienie finansowania przez MSiT kadry juniorów na poziom województw oraz z 
sukcesem prowadzonego w gminach programu MSiT,PZP i DFS pn.”Umiem pływać”. Z 
uznaniem podkreślił sukcesy DOZP w wspołpracy ze szkołami podstawowymi i 
gimnazjalnymi, co jego zdaniem nie jest powszechne w innych związkach sportowych 
należących do DFS 

Bogumiła Kopacka-Gajec (gość WZ i dyrektor SSP 72) wnioskowała o poparcie DOZP 
dla tworzenia i wspierania klas sportowych na poziomie Wrocławia i innych miast D.Śl. 

Zbigniew Dubiel przekazał do komisji Uchwał i Wniosków : 

Postulaty WZ DOZP do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PZP 
Lata 2009-2016 nie przyniosły wartościowych sukcesów na Olimpiadzie w Londynie i Rio. 
Przyczyn jest wiele, ale gruntownej reformy wymaga praca centrali jaką jest Polski Związek 
Pływacki. Kryzys jaki ogarnął jego pracę rozpoczął się  wyborami władz PZP w 2012 roku. 
Andrzej Kowalski , prezes wspierany przez grupę działaczy skupionych wokół Pawła 
Słomińskiego, do utraty dobrego wizerunku polskiego pływania. Zjazd PZP i nowe władze, 
które wybierzemy 12-13 listopada powinny w swoim programie uwzględnić następujące 
postulaty : 

o W nowym zarządzie powinno znależć się 7-8 prezesów OZP, co będzie gwarancją 
dobrego reprezentowania dobra klubów zrzeszonych w PZP 

o Przejrzystość finansów związku i podejmowanych decyzji - publikowanie na bieżąco w 
internecie uchwał i protokółów z posiedzeń Prezydium i Zarządu 

o Rozdzielenie funkcji prezesa i sekretarza generalnego, który powinien być 
kierownikiem biura PZP 

o Wobec spodziewanej w nowej kadencji trudnej sytuacji finansowej PZP należy 
przeprowadzić audyt biura PZP pod kątem optymalizacji kosztów działania związku 

o Zawody pn Polska Liga Pływacka – z racji skromnych środków własnych DOZP 
wnioskuje się aby koszt przeprowadzenia zawodów oraz zakwaterowania 
uczestników pokrywał PZP 

Szkolenie Centralne  

o Przeniesienie finansowania Kadry Juniorów do OZP/WFS  
o Proporcjonalą część środków na przygotowania kadry do imprez międzynarodowych 

skierować na przygotowania w klubach, które nie są zainteresowane udziałem swoich 
zawodników w zgrupowaniach kadry ze względu np. zbytniej absencji w szkole   

o Trenerzy kadry seniorów i juniorów powinni monitorować szkolenie zawodników 
kadry w klubach poprzez komunikowanie się z trenerami klubowymi i częściej bywać 
w macierzystych klubach zawodników 
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Wniosek do RM m.Wrocławia i Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność 
Uczestnicy Walne Zebrania WZ Sprawozdawczo-Wyborczego DOZP zwracają się do do RM 
m.Wrocławia i Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność z wnioskiem o nadanie pływalni przy 
ul. Wejherowskiej we Wrocławiu imienia Marka Petrusewicza i stał się macierzystym 
obiektem dla MKS Juvenia Wrocław 

Na wniosek Przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym, WZ przy 55 głosach 
„za” i 1 głosie wstrzymującym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji 
Rewizyjnej DOZP.  

Zb.Dubiel prezes ustępujacego Zarządu wnioskował aby nowy zarząd składał się z 11 
członków tj. prezesa i 10 członków zarządu. Wniosek głosowano w głosowaniu jawnym i 
został on przyjęty przy 52 głosach „za” i 4 głosach wstrzymujących.  

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na prezesa DOZP, Zarządu oraz 
kandydatów do Komisji Rewizyjnej DOZP. 

Na prezesa nowego zgłoszono 1 kandydaturę tj.Zbigniewa Dubiela 
Na członków do nowego 10-osobowego Zarządu zgłoszono 12 kandydatów tj.: 
Bauer Kazimierz 
Bogulski Bartłomiej 
Dubiel- Wuchowicz Karolina 
Frank Kamil 
Olejnik Paweł 
Ostrowski Wojciech  
Rzeczkowski Adam 
Szwedzki Dawid 
Świtecki Janusz 
Urysz Bogusław 
Wasilewski Witold i Widanka Grzegorz 

Do nowej 3-osobowej Komisji Rewizyjnej przy DOZP zgłoszono 4 kandydatów tj.: 
Misiarz Małgorzata 
Pawlikowski Zbigniew  
Szajnicki Adrian 
Seidel Wiesław 

Wszyscy ww kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie za wyjątkiem delegata W.Seidla 
Przewodniczący zebrania zawnioskował aby w przypadku głosowania na prezesa oraz 
członków Komisji Rewizyjnej,z racji ilości kandydatów zgodnej z ilością miejsc do 
obsadzenia, delegaci wybierali ich w głosowaniu jawnym W przypadku wyboru do nowego 
Zarządu DOZP głosowanie odbzie się w trybie tajnym. Przewodniczący zebrania zarządził 
głosowania i tak: 

Kandydat delegat Zbigniew Dubiel w głosowaniu jawnym został wybrany nowym 
prezesem DOZPprzy 52 głosach „za” i 4 głosach wstrzymujących. 

Uwaga! Do nowego Zarządu DOZP odbyły się 2 tajne głosowania. Drugie głosowanie 
okazało się niepotrzebne po sprostowaniu przez Sekretarza WZ , który stwierdził że w 
pierwszym głosowaniu wydano rzekom 50 kart do głosowania zamiast 56. Okazało się 
pomyłką przy zliczaniu liczby delegatów. 
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Do nowego Zarządu DOZP w głosowaniu tajnym zostali wybrani następujący kandydaci 
(wyniki wg ilości uzyskanych głosów „za”): 

1. Widanka Grzegorz – 50 głosów „za” 
2. Ostrowski Wojciech – 50 głosów „za” 
3. Świtecki Janusz – 46 głosów „za” 
4. Dubiel- Wuchowicz Karolina – 45 głosów „za” 
5. Rzeczkowski Adam – 45 głosów „za” 
6. Wasilewski Witold – 44 głosów „za” 
7. Bauer Kazimierz – 40 głosów „za” 
8. Frank Kamil – 40 głosów „za” 
9. Szwedzki Dawid – 39 głosów „za” 
10. Urysz Bogusław – 39 głosów „za” 

Kandydaci, którzy nie weszli do Zarządu  pozostają kandydatami rezerwowymi w przypadku 
rezygnacji któregoś z wybranych członków Zarządu 

Olejnik Paweł – 31 głosów „za” 
Bogulski Bartłomiej  – 29 głosów „za” 

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej   
Misiarz Małgorzata 
Pawlikowski Zbigniew  
Szajnicki Adrian 

 W głosowaniu jawnym zostali oni wybrani na członków Komisji Rewizyjnej przy  DOZP przy 
51 głosach „za” i 5 głosach wstrzymujących. 

Ustalono, że nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna rozdzieli pozostałe funkcje na zebraniu, 
które odbędzie się w trakcie Zimowych Mistrzostw DOZP w Nowej Rudzie w grudniu 2016 
Następnie przewodniczący WZ poddał pod głosowanie sposób wyboru delegatów na Zjazd 
Krajowy PZP w Spale 12-13.11.2016. Zaproponował aby 8 miejsc przysługujących DOZP 
zostały podzielone następująco : 

3 miejsca dla kandydatów zgłoszonych przez  WKS Śląsk 
2 miejsca dla kandydatów zgłoszonych przez  MKS Juvenia 
1 miejsce dla nowego prezesa DOZP 
2 miejsca dla kandydatów zgłoszonych przez delegatów z sali, które to miejsca będą 
obsadzane w trybie tajnym 

Wniosek uzasadnił dorobkiem sportowym WKS i Juvenii oraz tym z powodu kryzysu w jakim 
znajduje się PZP, delegaci DOZP powinni reprezentować w sposób jednolity postulaty 
naszego środowiska. 
W głosowaniu jawnym 50 delegatów było „za” wnioskiem , 2 delegatów „przeciw” a 4 
delegatów wstrzymało się od głosu. 
Przewodniczący zebrania poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatów na Zjazd Krajowy PZP 
Delegat Seidel zgłosił następujących kandydatów z WKS Śląsk  
1. Bauer Kazimierz 
2. Rzeczkowski Adam 
3. Seidel Wiesław 
Delegat Widanka zgłosił następujących kandydatów z MKS Juvenia 
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4. Dubiel-Wuchowicz Karolina 
5. Widanka Grzegorz 

oraz 
6. Dubiel Zbigniew – nowy prezes DOZP 
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie 
W głosowaniu jawnym „za” wyborem ww 6 kandydatów na zjazd PZP było 50 delegatów, 2 
delegatów „przeciw” a 4 delegatów wstrzymało się od głosu. 
Zgodnie  z wcześniejszym wnioskiem Przewodniczący poprosił delegatów o zgłaszanie 
kandydatów na pozostałe wolne 2 miejsca dla delegatów na Zjazd PZP. Zostali nimi: 

Juraszek Ewa MKS „9” Dzierżoniów zgłoszona przez delegata P.Kuszkę 
Ostrowski Wojciech WKS Śląsk zgłoszony przez delegata W.Seidla 
Szajnicki Adrian MKS Shark Rudna zgłoszony przez delegata J.Arentewicza 
Świtecki Janusz MKS Juvenia zgłoszony przez delegata G.Widankę 

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie 
W głosowaniu tajnym na pozostałe do obsadzenia 7-mego i 8-mego  miejsca na Zjazd PZP 
zostali wybrani następujący kandydaci (wyniki wg ilości uzyskanych głosów „za”). Wydano 
53  karty do głosowania a  kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
7. Ostrowski Wojciech WKS Śląsk – 44 głosy „za” 
8. Świtecki Janusz MKS Juvenia – 34 głosy „za” 
Na Zjazd Krajowy nie zostali wybrani 
Juraszek Ewa MKS „9” Dzierżoniów – 16 głosów „za” – kand.rezerwowa 
Szajnicki Adrian MKS Shark Rudna – 11 głosów „za” – kand.rezerwowy 
Kandydaci, którzy nie wybrani na Zjazd PZP pozostają tym samym kandydatami 
rezerwowymi, na wypadek rezygnacji któregoś z wybranych delegatów na Zjazd PZP. 

Delegat W.Ostrowski, w związku z nowym prawem związanym z zawieraniem umów 
o dzieło lub umów – zleceń z członkami zarządu, zgłosił wniosek aby wskazany członek 
Komisji Rewizyjnej obligatoryjnie kontrasygnował/ podpisywał wspomniane umowy. 
Wniosek głosowano w trybie jawnym i  został on przyjęty przy 52 głosach „za” i 1 głosie 
„przeciw”.  

Na koniec WZ głos zabrała delegatka Dorota Serafin , członek Komisji Uchwał i 
Wniosków. Odcztała wnioski zgłoszone przez ustępujący Zarząd w trakcie WZ . 
Przewodniczący WZ poddał je pod głosowanie.Wniosek głosowano w trybie jawnym i  został 
on przyjęty przy 52 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.  
Wyniki wyborów wymagają zatwierdzenia poprzez wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Na tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DOZP zakończono. Do 
dokumentów WZ dołącza się : 

a) Porządek WZ 
b) Sprawozdanie DOZP za okres 2013-2016 
c) Karty z głosowań tajnych 
d) Podpisane listy obecności delegatów / 2 komplety 

Przewodniczący Zebrania    Sekretarz Zebrania 
 

(-)Grzegorz Widanka    (-)Wojciech Ostrowski 


