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Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego w okresie 2017-2021 
(projekt -  aktualizacja 20.08.2021  
 
Drodzy Delegaci, 
Jesteście od lat związani z naszą dyscypliną i świadomymi wyznawcami greckiej idei kalokagatii, 
starożytnego ideału wychowania oznaczającą harmonijną pełniię zalet duszy i ciała. Całe 
bogactwo życia sportowego i organizacyjnego przedstawiono nie tylko w niniejszym wprowadzeniu 
ale przede wszystkim w szczegółowych załącznikach a przebieg Walnego Zebrania będzie 
relacjonowany w transmisji internetowej.            
Rozpoczniemy od wspomnienia tych którzy odeszli na zawsze z naszej Sportowej Rodziny, a byli to: 
Jakub Ławnik zm w 2017 roku  zawodnik WKS ŚLASK . Upamiętniamy Go wyścigiem na 200 stylem 
motylkowym rozgrywanym w trakcie Letnich Mistrzostw DOZP. Adam Kustro-Lipiński  zmarły w 2019 
zawodnik UKS Shark Rudna. Zapamiętamy też solidarność naszego środowiska, które dzięki portalowi 
Livetiming w krótkim czasie zebrało kwotę niezbędną do terapii ratunkowej. Jan Wiederek zmarły w 
2021 roku, wieloletni szef szkolenia w PZP. 
  

  
 

  JAKUB ŁAWNIK           ADAM KUSTRO-LIPIŃSKI 
 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI ! 
 
Misja upowszechniania pływania na Dolnym Śląsku – uwarunkowania, fakty, tradycja, postulaty 
 

Mamy na Dolnym Śląsku dobrą bazę do rozwoju tej dyscypliny. DOZP realizując swą misję upowszechniania 
pływania stara się docierać do gmin, gospodarzy obiektów z następującym przesłaniem : 

 utrzymanie pływalni i jej docelowe samofinansowanie to działania, które należy rozłożyć na co 
najmniej jedną dekadę. Czas ten jest potrzebny na przygotowanie przyszłych, świadomych i w 
róznym wieku, klientów pływalni.  

 racjonalne podejście to  finansowana przez samorząd i rodziców powszechnej nauki pływania 
zarówno dzieci jak i dorosłych.  

 wdrażanie programu masowej nauki pływania w klasach 1-4 szkół podstawowych. Wyniki badań 
wskazują , że blisko 80 % populacji dzieci w tym wieku ma choroby wynikające z otyłości i  wad 
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postawy a niekwestionowanym i najskuteczniejszym sposobem leczenia tej chorób jest 
systematyczne pływanie. Pożądany model to : 

1. 1h tygodniowo nauki pływania dla wszystkich uczniów klas I lub dzieci w wieku przedszkolnym 
2. 1-2h tygodniowo nauki pływania dla uczniów klas II i III i starszych 

 powierzanie nauki wykwalifikowanym instruktorom. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom gminy 
powierzają te zadania nauczycielom wf, a zwłaszcza wykwalifikowanym instruktorom i trenerom w 
tej dziedzinie. W przyszłej kadencji DOZP należy wiekszą uwagę skierować na praktyczne 
dokształcanie instruktorów wspólnie z AWF i gminami w oparciu o program opracowany przez PZP, 
który w postaci książki i płyty CD otrzymały wszystkie kluby zrzeszone w DOZP. Postuluje się dodruk 
wydawnictwa i jego kolportaż do wszystkich zajmujących się nauką pływania 

 

W latach 2017-2021 dobra koniunktura gospodarcza zaowocowała powstaniem wielu nowych pływalni na 
Dolnym Śląsku. Dzisiaj prawie każda gmina czy miasto posiada krytą pływalnie. W roku 2017 Wrocław 
doczekał się  krytej, nowoczesnej pływalni przy ul. Wejherowskiej. Wiele postulatów DOZP w fazie 
projektowania obiektu zostało uwzględnionych na etapie projektowania i z naszej inicjatywy pływalnia nosi 
imię Marka Petrusewicza. Z czasem, gospodarze nowych obiektów zrozumieli, że ważną misją pływalni jest 
powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży. DOZP w miarę swoich możliwości podpowiadało gminom 
rozwiązania organizacyjne, które z pozytywnym skutkiem wciela się w życie.Tym programom towarzyszy 
pomoc finansowa ze strony gmin. Nie jest to sytuacja powszechna, gdyż w klubach działających w Jeleniej 
Górze i Zgorzelcu rodzice są zmuszeni płacić spore kwoty za wynajem basenu.  

W samym Wrocławiu system ten działa już od wielu lat, ale w oparciu o baseny szkolne, z których większość 
przeszło generalne remonty. Do wyremontowanych  pływalni przy ul. Racławickiej, ul. Wieczystej, ul. 
Obornickiej, ul. Bobrzej, ul. Trwałej dołączyła pływalnia przy ul. Ścinawskiej, związana historycznie z Juvenią.  

Po 7 latach funkcjonowania SMS-u Wrocław życie potwierdza słuszność jego powstania. Ośrodek ten 
działając w stabilnych warunkach organizacyjnych i finansowych przyciąga młodzież w wieku 
gimnazjalnym i licealnym z Wrocławia,Dolnego Śląska i Polski.Przez 6 lat nauki stwarza dobre warunki do 
nauki i uprawiania ulubionej dyscypliny na wysokim poziomie. 

Odnotujmy też fakt, że we Wrocławiu są jeszcze inne pływalnie takie jak obiekty GEM na Sępolnie, AR na 
Biskupinie , Aquapark przy ul. Borowskiej, pływalnia na AE, czy zespół basenów na ul. Teatralnej , w których 
jednak nie trenują kluby zrzeszone w DOZP.  

W mijającej kadencji z inicjatywy PZP i MSiT Dolnośląska Federacja Sportu realizowała program „Umiem 
pływać” oraz „Pływam dalej” 

Urząd Marszałkowski zainicjował budowę basenów przyszkolnych. W ramach programu „Dolnośląski 
Delfinek” w latach 2016-2017 wybudowano zostanie 5 nowych basenów (Lwówek Śląski, Strzegom, 
Chocianów, Głuszyca i Góra) o wymiarach 8,5 x 16,65 metra. 

Ponad 70 lat istnienia na Dolnym Śląsku naszej dyscypliny to zasługa kadry trenerskiej oraz rzeszy 
społeczników, której zawdzięczamy obecną wysoką III-cią pozycję dolnośląskiego pływania w Polsce. 
Wymieńmy najistotniejsze fakty : 

 WKS Śląsk – w mijającej kadencji nadal był krajowym liderem w szkoleniu we wszystkich kategoriach 
wiekowych, stwarzając szczególnie grupie seniorskiej stabilne warunki sportowego rozwoju. Przykladem 
były uwiecznione sukcesem starania o etaty żołnierskie dla kilku czołowych pływaków. Wielka w tym 
zasługa kierownictwa WKS, a w szczególności kol.Wiesława Seidla. Powstanie w 2009 roku SMS w 
oparciu o ZS nr 4 im. KEN i WKS Śląsk. W latach 2017-21 SMS cieszy się nadal wsparciem  RM a edukacja 
została przeniesiona do ZSEO przy ul. Drukarskiej. Z ramienia szkołyuczniami SMS opiekuje się p.Beata 
Matras we współpracy z szefem sekcji pływackiej WKS Śląsk kol. Wiesławem Seidelem, w corocznej  
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rywalizacji SMS Wrocław zwykle zajmował w kraju 2-4 miejsce wśród kilkunastu szkół tego typu. 
Uczniowie SMS to często wielokrotni medaliści MP we wszystkich kategoriach wiekowych oraz 
reprezentanci kraju w MEJ. Wielu z nich z powodzeniem studiuje na uczelniach krajowych i 
zagranicznych. To też wielka zasługa trenerów Jurija Szyczkowa, Piotra Dorady, Pawła Olejnika, Adama 
Rzeczkowskiego, Kazimierza Bauera, Leszka Górskiego i Szymona Kujata.  

 ZSEO  współpracuje ze szkołami regionu  oraz z Wrocławia a w szczególności z SP 46,50,72 i 76 . Wielu 
uczniów  tych szkół podejmuje naukę w ZSEO . Jest to zasługa dobrych relacji z dyrektorami szkół 
/trenerami szkolnymi  takimi jak: 

o KS AZS AWF Wrocław Jacek Stodółka/ Andrej Klarowicz, Wiktoria Frąszczak 
o SP 46 p.Beata Reus/ Monika Fedorczak,Adam Łoza,Zbigniew Pawlikowski,Robert Poniatowski 
o SP 50 p. Przemysław Dubaniowski/Dariusz Cały,Magdalena Chrobot,Leszek Jagodziński,Paweł 

Kłosiński, Bogumiła Piechocka, Sebastian Tyszkowski i Bogdan Urysz  
o SSP 72 p.Bogumiła Kopacka-Gajec/Artur Borowiecki,Małgorzata Gembicka,Jacek 

Lelewski,Dorota Serafin,Adam Wróblewski 
o SP 76 p. Iwona Kuźnik /Małgorzata Gembicka, Anna Kwaśny,Paweł Olejnik,Wojciech Ostrowski, 

Anna Pajda, Małgorzata Promirska, Anna Wereszczyńka, 
o   

Wszystkim wyżej wymienionym Zarząd DOZP składa serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie 
w rozwój dolnośląskiego pływania. 

 MKS Juvenia – lata tej, jak i poprzedniej kadencji , to czas wielu sportowych sukcesów realizowanych w 
skrajnie trudnych warunkach organizacyjnych. Prowadzenie zajęć najstarszych roczników w 
wynajmowanych obiektach mocno zaważyło na budżecie klubu, który nie mając własnej bazy 
sportowej zmuszony był szukać nowej formuły działania. Klub osiągnął  stabilizację organizacyjną w 
oparciu o pływalnię na Wejherowskiej i wzorowo współpracuje ze szkołami 46,50,72. Wielkie 
zaangażowanie prezesa Sławomira Kownackiego, Grzegorza Widanki, Alicji Tchórz, Roberta 
Poniatowskiego, Adama Samuela i Witolda Wasilewskiego mogliśmy podziwiać w organizacji na 
światowym poziomie kolejnych edycji Memoriału Marka Petrusewicza. Witold Wasilewski  jest nie tylko 
łącznikiem z żyjącymi kolegami Marka Petrusewicza ale też inicjatorem powstania fundacji „Skok po 
rekord”. Jej celem jest wybudowanie rzeżby na skwerze przed pływalnią upamiętniającą 70-tą rocznicę 
rocznicę pobicie rekordu świata przez Marka Petrusewicza. Jej odsłoniecie jest planowane na rok 2023. 
Projekt uzyskał wstępna akceptację architekta miejskiego a w jego realizację czynnie włączył się pan 
Jarosław Krauze, radny m.Wrocławia oraz Zarząd Regionu NSZZ Solidarność, którego członkiem w 
przeszłości był Marek Petrusewicz. Wszystkim wyżej wymienionym Zarząd DOZP składa serdeczne 
podziękowania za wszystko, co robią dla tej  pięknej dyscypliny. 

 DOZP od lat korzysta z utrwalonych w tradycji i zakorzenionych w życiu naszej pływackiej rodziny 
zawodów. A są to: 

o Drużynowy Wielobój Pływacki  dziesięciolatków i jedenastolatków  
o Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 i 13 lat organizowane na przemian z 

Lubuskim OZP 
o Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu synchronicznym 

organizowane na przemian z Warszawsko-Mazowieckim OZP 
o Swim Mania – od 2019 roku jest ona kontynuacją Dolnośląskiej Ligi Pływackiej (33 edycje !) To 

cykl zawodów adresowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
Powstała prawie 30 lat temu dzięki Januszowi Świteckiemu i środowisku skupionemu wokół SP 72 
przy ul. Trwałej we Wrocławiu. Wprowadza ona najmłodszych pływaków w świat sportowej 
rywalizacjii i przez jej kolejne edycje przechodzą wszyscy zrzeszeni w klubach pływacy z Dolnego 
Śląska. Od 2019 roku jest ona organizowana w jednym czasie i miejscu tj. na pływalni przy 
ul.Wejherowskiej. W każej z 4 edycji brało udział prawie 600 zawodników. Każdej edycji 
towarzyszą warsztaty naukowe, kursy pierwszej pomocy, spotkania rodziców z ludźmi sportu oraz 
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szkolenia dla trenerów w formule internetowego webinaru. Przy tej okazji Zarząd dziękuje za 
nieocenioną pomoc: 

 Małgorzacie Gembickiej pomysłodawczyni Swim Manii  

 Januszowi Świteckiemu za wieloletnią pracę i wysiłek związany z organizacją 33 edycji 
Ligi 

 Panu Piotrowi Mazurowi – dyrektorowi Wydziału Sportu i Rekreacji UM we Wrocławiu 
za finansowe wsparcie miasta  Swim Manii i zajęć piłki wodnej 

o Otwarte Letnie Mistrzostwa DOZP/ Memoriał Andrzeja Wernera - od 2017 roku odbywają się we 
Wrocławiu na pływalni im.Marka Petrusewicza. Zawody te były okazją do sportowego 
podziękowania złożonego:  

 W 2019 roku Danucie Pasikowskiej i Weronice Paluszek  z WKS  Śląsk 

 W 2021 roku Agatcie Korc b. zawodniczce Energetyka Zgorzelec i AZS AWF Wrocław, 
olimpijki z Pekinu 

za pracę trenerską i osiągnięcia sportowe. 

o Zimowe Mistrzostwa DOZP w pływaniu - W ich trakcie są wręczane nagrody za wyniki w sezonie 
letnim dla najlepszych sportowców i trenerów w sezonie letnim oraz animatorów pływania. DOZP 
, w miarę posiadanych środków, stara się nagrodami i wyróżnieniami obejmować jak 
najliczniejszą ww. 

o Zimowe Mistrzostwa DOZP w pływaniu synchronicznym – ich debiut miał miejsce w Bielawie w 
grudniu 2020 

o Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej 11 i 12 lat – z sukcesem 
realizowany od paru lat przez klub MKS Juvenia 

o Transmisje internetowe – DOZP od ponad roku we współpracy z panem Antonim Nadobnym, ze 
względu na ograniczenia pandemiczne realizuje z większości ww imprez. Przy tej okazji Zarząd 
dziękuje p.Nadobnemu za nieocenioną pomoc 

Do rozwoju pływania i sukcesów dolnośląskiego pływania przyczyniły się innye ośrodki (spoza 
Wrocławia) a potwierdza to istotny wkład punktowy w klasyfikacji MKDNiS (dawniej MSiT) klubów z : 

o Bielawy (Magdalena Szymczykiewicz/Beata Socha – pływanie synchroniczne) 
o Rudnej (Adrian Szajnicki/Andrzej Pakuła),  
o Lubania (Adam Musiał),  
o Dzierżoniowa (Andrzej Wojtal),  
o Jeleniej Góry (Szymon Kurowski, Marcin Binasiewicz, Małgorzata Włostowska),  
o Jelcza (Roman Żerek), 
o Legnicy (Janusz Widomski, Walentyna Pirecka),  
o Świebodzic (Krzysztof Winiarczyk),  
o Bielawy (Jacek Pisarski, Justyna Dądela, Rafał Łacny),  
o Głogowa (Andrzej Chalusiak/Tomasz Skiba), 
o Oleśnicy (Wojciech Zawadzki, Artur Mosiak) 
o Krośnic ( Mateusz Grudkowski) 
o Wałbrzycha ( Weronika Magdziarczyk-Kołomańska, Przemysław Kamiński) 
o Kłodzka ( Henryk Szydłowski) 
o Świdnicy (Beata i Sławomir Kuczkowie) 
o Trzebnicy (Dominika Duszak. Ksenya Yadlouskaya) 

Wymienieni trenerzy potrafili skupić wokół siebie przede wszystkim rodziców i dyrektorów szkół, którzy 
skutecznie zabiegają o dotacje samorządowe.  

W pozostałych klubch Zarząd DOZP dostrzega wielką pracę szkoleniowców i wspierających ich 
rodziców. Już odnotowują one pojedyncze sukcesy sportowe na arenie krajowej, lecz zerowy 
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dorobek punktowy wynika z racji krótkiego okresu działania klubu oraz faktu, że ukończeniu szkoły 
podstawowej, najlepsi zawodnicy przechodzą do innych klubów. 

o W mijającej kadecji powstały nowe kluby, które zgłosiły akces do naszego związku tj.: 
w 2017 roku 

1) Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica w  
2) Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych ,,START''  
3) Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”  
4) Uczniowski Klub Pływacki „NA FALI” Jawor 
5) UKS Rapid Wrocław 
6) Klub Sportowy "Swimmers Centrum Ślęza" 

w 2021 roku 
7) Klub Sportowy PIAST Nowa Ruda 
8) KS HYDRA Legnica 
9) Uczniowski Klub Sportowy „ALFA” Wałbrzych 
10) Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „PIAST” Wrocław 
11) Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” Kłodzko 
12) Akademia Pływania BUTTERFLY Strzelin 
13) Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Chocianowie 
14) Wrocławski Waterpolowy Klub Pływacki 
15) UKS Synchro Pływanie Artystyczne Trzebnica  
16) Klub Pływacki POSEJDON Ząbkowice 
17) Klub Sportowy DELFIN LUBIN 
18) Ząbkowicki Klub Pływacki FRANKENSTEIN 
19) Klub Sportowy Swim-Art. Wrocław 

     Tak duży wzrost ilości klubów był spowodowany decyzją PZP o rozszerzeniu kadry narodowej o 
wszystkich uprawiajacych pływanie w czasie pandemii. Zarząd wyraża nadzieję, że te 13 klubów 
przyjętych w 2021 roku zostaną w naszym stowarzyszeniu w następnych latach. 

Zakończyły działalność: 

1) Klub Sportowy „74” Wałbrzych w 2019 r 
2) Hydra Trzebnica – hokej podwodny w 2017 r 
3) Międzyszkolny Klub Sportowy „MARLIN 7” Lubin w 2019 r 
4) KUŻNIA Wrocław w 2020 roku 

Obecnie w DOZP zrzeszonych jest  58 klubów (było ich 41 w 2016 roku) – członków zwyczajnych  : 

o 51 jednosekcyjnych klubów pływackich 
o 2 dwusekcyjne kluby (KS AZS AWF, MKS Juvenia),  
o 4 jednosekcyjne kluby pływania synchronicznego   
o 1 klub piłki wodnej  

oraz 1 członek zwyczajny pośredni tj.Kolegium Sędziowskie.  
Uwaga! Kluby UKS Oxpres Bolesławiec oraz UKS „SZÓSTKA KŁODZKO” nie opłaciły składki członkowskiej 
za 2021 i , o ile jej nie uregulują do końca 2021, to zgodnie ze statutem zostaną wykreślone z ewidencji 
DOZP.  

Wg danych Systemu Ewidencji i Licencji (SEL) w DOZP jest zarejestrowanych 3778  zawodników , w tym 
~200 zawodniczek pływania synchronicznego. Szczegółowe dane liczbowe w rozbiciu na poszczególne 
kluby oraz kategorie wiekowe przedstawia zał 3 opracowany przez okręgowego administratora SEL 
Kamila Franka 

Do tego należy doliczyć wiele tysięcy uczących się i uprawiających pływanie przy lub poza naszymi 
klubami. 

      Zarząd i Komisja Rewizyjna DOZP wybrani na WZ  20.10.2016 pracowały w następującym składzie: 
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LP Nazwisko Imię/2-gie Funkcja 

1. Wasilewski Witold/Bolesław członek 

2. Szwedzki Dawid członek 

3. Rzeczkowski Adam członek 

4. Świtecki Janusz/Lech Wiceprezes ds. organiz,  czł.Prezydium 

5. Ostrowski Wojciech/Damian sekretarz, czł Prezydium DOZP 

6. Urysz Bogusław/Piotr członek 

7. Bauer Kazimierz członek 

8. Widanka Grzegorz Wiceprezes ds. szkoleniowych, czł.Prezydium 

9. Dubiel-Wuchowicz Karolina członek 

10. Frank Kamil czł Prezydium, przew Kolegium Sędziowskiego 

11. Dubiel Zbigniew Prezes, członek Prezydium 

1 Pawlikowski Zbigniew Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2 Szajnicki Adrian Członek Komisji Rewizyjnej 

3 Misiarz Małgorzata Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Zarząd w mijającej kadencji spotykał się zwykle 3 lub 4 razy w ciągu roku.Stałe zaproszenie na 
posiedzenia mieli członkowie Komisji Rewizyjnej. 

Działalność bieżącą DOZP koordynowało Prezydium i obejmowała ona: 
 

 Koordynacja przychodów i wydatków w ramach środków własnych DOZP. W skali każdego roku 
DOZP nadzoruje budżet około 0,5 mln zł na który składa się ok 0,16 mln zł dotacji przekazywanej za 
pośrednictwem DFS oraz obrót ok.0,36 mln zł w środkach własnych.                                                            
Na dzień 30.06.2021 środki własne wynoszą 45282 zł na subkoncie w DFS oraz 87103,88 zł na 
rachunku własnym. Mając swiadomość prawidłowej i przejrzystej gospodarki finansowej: 

o Prezydium DOZP 2 razy w roku przedstawiało Zarządowi DOZP do akceptacji informację o 
sposobie wydatkowania. Informacja na ten temat była publikowana na stronie internetowej 
DOZP jako część protokołów z posiedzeń Zarządu. 

o Dodatkowo nadzór na rozchodami środków własnych DOZP prowadzi dział księgowości DFS  
 

 Wydatki na dzień 30.06. na przykładzie roku 2021 wyniosły 228785,28 zł. na które się składają się m.in.: 
o Koszty obsługi finansowo-księgowej i utrzymania biura w DFS 
o Koszty organizacji zawodów (wynajem, ekwiwalenty sędziowskie,umowy zlecenia dla obs€gi 

zawodów, transmisje internetowe, medale, obsługa informatyczna, pomiar czasu i inne np. 
nagrody rzeczowe i finasowe dla zawodników, koszty organizacji Walnego Zebrania 2021 

o Delegacje, obsługa i utrzymanie domeny, prowadzenie strony internetowej 
o Dotacja dla uczestników OOM / MPJ 17-18 

 
 Przychody na dzień 30.06. na przykładzie roku 2021 wyniosły 315889,16 zł na które składają się: 

o Składki członkowskie (400 zł) wnoszone przez kluby zrzeszone w DOZP 
o Opłaty za przedłużenie i wydanie licencji na rzecz PZP. Opłaty te wynoszą odpowiednio 30 i 

40 zł, z czego 10 i 15 zł zasilają srodki własne DOZP 
o Dotacje pochodzące z UM Wrocław oraz z konkursów ofert UMWD 
o Dochody z imprez okręgowych organizowanych przez DOZP  
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o Koordynacja dotacji dla Kadry Wojewódzkiej Młodzików i dotacji klubowych ze środków 
MKDNiS (wcześniej MSiT) oraz UMWD. Dotacja ta jest powiązana z punktacją w ramach 
sportu młodzieżowego SSM i ma tendecję malejącą w przypadku pływania. Jest to związane 
z dużą konkurencją ze strony klubów z innych okręgów. Średnia liczba akcji to ok. 100 rocznie. 
Dotacje te w zł wyniosły odpowiednio dla pływania i pływania synchronicznego  

 w 2017 r –  132446,00  / 36549,00 zł,  
 w 2018 r –  122826,00  / 29477,00 zł, 
 w 2019 r -   115023,00  / 33879,00 zł 
 w 2020 r –  107598,00  / 35383,00 ZŁ 
 w 2021 r –  102517,00  / 33936,00 zl 

 Kadra Wojewódzka Juniorów KWJ i Młodzików KWM. Składy osobowe KWM w latach 2017-2021 
ilustruje załącznik 1 (pływanie I pływanie synchroniczne). Postulaty do MKDNiS i/lub PZP  

o Postulat 1. Stawka dzienna 90 zł na akcje poza miejscem zamieszkania i 60 zł na akcję w 
miejscu zamieszkania jest niezmienna od 5 lat i przy obecnych cenach pokrywa zaledwie 
40% kosztów. Powinna być zwiększona o min 30 %.  

o Postulat 2. Na WZ PZP 25-6.09.2021 należy ponownie zgłosić przywrócenie finansowania 
członków KNJ z poziomu krajowego na poziom okręgu. Środki te powinny być bliżej miejsca 
szkolenia wobec wielu wątpliwości jakie w naszym środowisku wzbudza szkolenie centralne 
PZP 

o DOZP przygotowuje do każdej akcji KWM dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji i 
przekazuje je organizatorom akcji oraz rozlicza je w DFS 

 Kalendarz – koordynacja imprez okręgowych i aktualizacja kalendarza imprez. Bogactwo wydarzeń 
sportowych ilustruje załącznik 2 – kaledarze imprez DOZP w latach 2017-2021. Każdy rok to blisko 100 
wydarzeń sportowych na wszystkich poziomach sportowej rywalizacji 

 Zaświadczenia dla zawodników i klubów. Średnia liczba wydawanych i opinii to ok. 250 rocznie 
 Rachunki – organizacja imprez okręgowych, zbieranie składek członkowski i opłat za licencje 

wiązała  się wystawianiem przez DOZP rachunków. Jest to liczba około 300 w skali jednego roku 

Dorobek sportowy DOZP na arenie krajowej i międzynarodowej 

 Jako okręg w kadencji 2016-2021 w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu młodzieżowego prowadzonej 
przez Instytut Sportu, afiliowanym przy MKDNiS (następca MSiT),  plasujemy się:  

o w pływaniu w latach 2016-2017 na II m, w 2018- na III m , w 2019-2020 na IV m, w 2021 już na 
VI miejscu.  

o W pływaniu synchronicznym na miejscu na II-im miejscu.  

Pływanie w punktacji SSM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Miejsce DOZP w Polsce II II III IV IV VI 
Razem DOZP 1161,75 933,25 928,00 1033,13 725,41 658,50 
WKS Śląsk Wrocław  558,75 439,00 489,50 562,38 342,91 304,75 
MKS Juvenia Wrocław  273,00 205,50 171,75 217,25 171,00 208,75 
UKS Orka Lubań  79,00 98,00 62,00 67,00 47,00 34,00 
UKS Shark Rudna  96,00 61,00 76,00 67,50 73,00 77,00 
MKS 9tka Dzierżoniów  83,00 76,00 69,00 62,50 37,50  
KP Torpeda Oleśnica 3,50 13,00 13,00 26,00 20,00 15,00 
UKP Manta Jelcz-Laskowice 11,50 13,25 23,75 1,00   
KS Rekin Świebodzice 8,00 21,50 12,00    
AZS AWF Wrocław 22,00  9,00 1,50 14,00 12,00 
WZSN Start Wrocław    26,00 20,00   
KS Wankan Legnica 16,00       
UKS Patoswim Bogatynia 11,00 3,00      
MKS Płetval Polkowice  3,00      
LUKS „WODNY Świat” KUDOWA   1,00     
MKP Atol Oleśnica    1,00    
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KS Neptun ŚWIDNICA   1,00   3,00 
HS Team Kłodzko    1,00  4,00 

Pływanie synchroniczne 2017 2018 2019 2020 30.06.21 Razem 
Miejsce w Polsce II I II II ?   
Razem DOZP 160,99 168,15 159,61 159,79 15,75 672,79 
LUKS Aquarius B-a 77,38 96,37 109,32 107,93 1,00 392,00 
KS AZS AWF 34,11 60,58 34,49 35,20   164,38 
KS Aurora 43,00 0,00 1,00 1,00 7,00 52,00 
UKS Synchro 2,00 9,20 13,80 13,66   38,66 
UKS PA Trzebnica     7,75 16,25 
Juvenia 4,50 2,00 1,00 1,00  9,50 

 W klasyfikacji klubowej PZP za lata 2016-2020 jako okręg zajmujemy III-cie miejsce a wśród 349 
sklasyfikowanych klubów znajdujemy m.in. WKS-4m, Juvenia-5m, 9-ka Dz-21m, Shark-33m, Orka-35m, 
Torpeda- 91m, AZS-95m, Manta-100m, Rekin-122m, Koral-125m, Start-145m. 

 Ukoronowaniem pracy szkoleniowej jest ilość kwalifikacji olimpijskich. Przypomnijmy, że na IO Londyn 
2012 Dolny Śląsk reprezentowały Anna Dowgiert i Alicja Tchórz .Na IO Rio 2016 oprócz nich, znaleźli 
się jeszcze paraolimpijka Oliwia Jabłońska, Paweł Juraszek, Kacper Klich oraz Paweł Werner.  Na IO 
Tokio 2020 zakwalifikowali się paraolimpijka Oliwia Jabłońska, Alicja Tchórz , Kornelia Fiedkiewicz 
oraz  Paweł Juraszek To historyczne  osiągnięcie sportowe i wizerunkowe dla dolnośląskiego 
pływania. W ślad za olimpijczykami w tej kadencji nasi zawodnicy wystąpili: 

Rok 2017 

o MŚ Budapeszt 50 m. MKS: Juvenia: Klaudia Naziębło,Dominika Sztandera, Alicja Tchórz. MKS 
9-ka Dzierżoniów: Paweł Juraszek. WKS Śląsk: Dawid Szwedzki. 

o MŚJ Indianopolis 50 m. MKS Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz 
o ME Kopenhaga 25 m. MKS: Juvenia: Klaudia Naziębło,Dominika Sztandera, Alicja Tchórz. MKS 

9-ka Dzierżoniów: Paweł Juraszek, Karolina Jurczyk. WKS Śląsk: Dawid Szwedzki. 
o MEJ Netania 50 m. MKS: Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz, Alexandra Iwanowska . MKS 9-ka 

Dzierżoniów: Karolina Jurczyk. WKS Śląsk: Lidia Halicka. UKS Orka Lubań: Rafał Kusto 
o Uniwersjada Taipei 50 m. MKS: Juvenia: Klaudia Naziębło,Dominika Sztandera, Alicja Tchórz. 
o EIOF Gyor 50 m. WKS Śląsk: Kacper Piotrowski. 

Rok 2018 
o MŚ Hangzou CHINY 25 m. MKS: Juvenia: Alicja Tchórz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Paweł Juraszek.  
o MŚJ Buenos Aires  50 m. MKS Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Karolina 

Jurczyk. 
o ME GLASGOW 50 m. MKS: Alicja Tchórz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Paweł Juraszek. WKS Śląsk: Jan 

Hołub, Dawid Szwedzki. 
o MEJ Helsinki 50 m. MKS: Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Karolina Jurczyk. 

WKS Śląsk: Wojciech Dutkowiak, Jakub Kiszczak. 
o Uniwersjada Taipei 50 m. MKS: Juvenia: Klaudia Naziębło, Dominika Sztandera, Alicja Tchórz. 

Rok 2019 
o MŚ Gwangjou KOR 50 m. MKS: Juvenia: Alicja Tchórz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Paweł Juraszek. 

WKS Śląsk: Dawid Szwedzki. 
o MŚJ Buenos Aires  50 m. MKS Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Karolina 

Jurczyk. 
o ME GLASGOW 25 m. MKS: Kornelia Fiedkiewicz , Dominika Sztandera, Alicja Tchórz. MKS 9-ka 

Dzierżoniów: Paweł Juraszek,. WKS Śląsk: Dawid Szwedzki. 
o Uniwersjada Napoli ITA  50 m. MKS: Juvenia: Dominika Sztandera. 

Rok 2020 – z powodu pandemii nie rozegrano MŚ i ME 
Rok 2021 

o IO Tokio 2020 50 m. MKS Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz , Alicja Tchórz. MKS 9-ka Dzierżoniów: 
Paweł Juraszek. WZSN Start Wrocław: paraolimpijka Oliwia Jabłońska 

o ME Budapeszt 50 m. MKS Juvenia: Kornelia Fiedkiewicz , Klaudia Naziębło , Dominika 
Sztandera, Alicja Tchórz. MKS 9-ka Dzierżoniów: Paweł Juraszek. WKS Śląsk: Chrzanowski 
Damian, Dawid Szwedzki. 
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o MEJ Rzym 50 m. MKS: Juvenia: Nazar Żurawel  
Szczegóły osiągnięć dolnośląskich pływaków na arenie międzynarodowej i krajowej, w latach 2017-
2021 przedstawia  załącznik 4 

 Opracowanie statystyk na potrzeby DFS i MKDNiS (wcześniej MSiT). 
 Staraniem Zarządu w 2021 zarejestrowano w UM Wrocław oraz PZP klub piłki wodnej 
 Uporządkowano archiwum DOZP od 1947 roku do czasów obecnych. Jego zawrtość przedstawia 

zał nr 5 
 Ważnym sposobem komunikowania się Zarządu ze środowiskiem były środki elektroniczne w postaci 

w postaci regularnego tzw. newslettera pn. Informacje bieżące do klubów i trenerów (ponad 130 
adresatów) oraz internetowej strony DOZP 

 Informacje o oglądalności strony internetowej www.dozp.euw okresie 01.01.2019 do 10.08.2021 
prezentuje poniższa grafika. Jak z niej wynika strona w tym czasie była odwiedzana ponad 80000 
razy. W skali roku ukazuje się na niej od 20 do 30 artykułów. W poszczególnych zakładkach znajdują 
się podstawowe informacje kontaktowe, aktualny kalendarz, aktualizowane na bieżąco rejestr 
rekordów okręgu, dane kontaktowe do klubów zrzeszonych w DOZP 
 

 
 
 
 
Załączniki: 

 Projekt - Uchwała Zarządu o zwołaniu WZ S-Wyb DOZP 
 Projekt - Uchwała  WZ - zmiany w statucie para 8 pkt 16, 17 
 Uchwała - postulaty do Zjazdu PZP, MKDNiS  i innych instytucji (zostanie przedstawiona w trakcie WZ 

16.09. ) 
Zał 1 -  KWM 2017-2021 
Zał 2 -  Kalendarze 2017 – 2021 
Zał 3 -  DOZP, dane liczbowe w rozbiciu na poszczególne kluby oraz kategorie wiekowe 
Zał 4 -  Dorobek sportowy zawodników zrzeszonych w DOZP na arenie międzynarodowej i krajowej w latach    
2017-2021 
Zał 5 -  Zawartość Archiwum DOZP od 1947 do czasów obecnych 
Zał 6 – Album „Lata 2017-2021, wydarzenia i postacie dolnośląskiego pływania na zdjęciach” 
Zał 7 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (zostanie przedstawione w trakcie WZ 16.09. ) 
Zał 8 – Sprawozdanie Kolegium Sędziowskiego (zostanie przedstawione w trakcie WZ 16.09. ) 
 

zatwierdzono przez Zarząd DOZP w dniu …..2021 
 


