
 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP z 19 lutego 2019   

Obecni członkowie Zarządu: K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank, A.Rzeczkowski, Janusz Świtecki, W.Ostrowski, 
B.Urysz ( 7 osób z 11 członków). Nieobecni: K.Dubiel-Wuchowicz, D.Szwedzki, W.Wasilewski, 
G.Widanka, Komisja Rewizyjna/Nieobecni Zb.Pawlikowski , Małgorzata Misiarz, A.Szajnicki. Porządek 
zebrania: 

1. Informacja o dorobku sportowym – prezes przedstawił najważniejsze osiągnięcia w sezonie letnim 
2018, które bez uwag zostało przyjęte przez członków Zarządu. Inormacje te zawierają  załączniki 
nr 1, 1 a (szczegóły), 2 i 3 do niniejszego protokołu. 

2. Informacja o wykonaniu budżetu 2018 oraz uchwalenie budżetu na 2019 rok. Obecni członkowie 
mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z informacjami nt wykonania budżetu w 2018 roku 
oraz podziału dotacji UMWD w 2019 roku. Wnioski o zatwierdzeniu wykonania budżetu w 2018 roku 
oraz podziału dotacji został przyjęty jednogłośnie. Szczegóły zawierają załączniki 4, 4a i 4b do 
niniejszego protokołu.  

3. Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład Kadr Wojewódzkich Młodzików w pływaniu synchronicznym i 
pływaniu. Składy KWM zawierają załączniki 5a i 5b 

4. Sprawy różne:  

 prezes poinformował o krokach jakie podjęto w okresie 19 września 2018 roku do dziś w 
sprawie zawieszenia klubu UKS Synchro. Zarząd jednogłośnie podjął następującą uchwałę 
o przywróceniu w dniu 19.02.2019 klubu UKS Synchro w prawach członka DOZP  z 
następujacymi zaleceniami: 

i. W przypadku podjęcia się w przyszłości przez UKS Synchro organizacji zawodów 
współfinansowanych przez MSiT/DFS/DOZP to należy je poddać ścisłemu nadzorowi 
finansowemu DOZP.  

ii. W trakcie zawodów krajowych  obecny prezes klubu może przebywać tylko na 
widowni, bez prawa podchodzenia i interwencji słownych wobec sędziów czy 
przedstawicieli innych klubów obecnych na platformie startowej. 

iii. Wszelkie uwagi co do przebiegu zawodów obecny prezes klubu może kierować tylko 
w formie pisemnej do Komisji Odwoławczej (jeżeli taka działa na zawodach) lub do 
Komisji Rewizyjnej DOZP i Komisji Dyscyplinarnej PZP                                    
Odwołanie zaleceń może nastąpić najwcześniej 1 stycznia 2020 roku na podstawie 
pozytywnych informacji środowiska pływania synchronicznego o przestrzeganiu 
przez PC niniejszych zaleceń 

 Zarząd jednogłośnie przyjął Uchwałę  o przyjęciu w poczet członków DOZP kluby UKS Rapid 
Wrocław oraz MKS Piast Nowa  

 Zarząd przy 6 głosach „za” i 1 wstrzymującym wyraził zgodę na wynagrodzenie dla 
K.Franka, okręgowego administratora SEL w okresach uzgodnionych z KF 

ZAŁ NR 1 Dorobek sportowy  DOZP w 2018 / ZAŁ NR 1a Dorobek sportowy zaw. DOZP w sezonie 
letnim  2018 – szczegóły / ZAŁ NR 2 PŁYWANIE potencjał w 2018 / ZAŁ NR 3 synchro Potencjał w 
2018 / ZAŁ NR 4  budżet 2019 i wykonanie budżetu 2018 / ZAł NR 4a budżet 2019 dotacja dla klubów 
– pływanie / ZAł NR 4b budżet 2019 dotacja dla klubów - synchro  / Zał nr 5 a KWM 2019 pływanie / 
Zał nr 5 b KWM 2019 synchro 

Za Zarząd Prezes DOZP 


