
Protokół z zebrania Zarządu DOZP z dnia  1 września 2021 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu kol.kol.: K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank, 
W.Ostrowski, A.Rzeczkowski,J.Świtecki, G.Widanka tj. 7 osób z 11-tu członków Zarzadu. 

Nieobecni : Karolina Dubiel-Wuchowicz, D.Szwedzki, B.Urysz, W.Wasilewski 

Miejsce zebrania: patio przy pływalni WKS Śląsk przy ulicy Racławickiej we Wrocławiu 

Program: 

1. Spotkanie z Jackiem Śmigielskim, kandydatem na prezesa PZP w 
kadencji 2021-2024 

2. Udzielenie rekomendacji przez Zarząd DOZP dla Jacka Śmigielskiego w 
jego staraniach o stanowisko prezesa PZP na kadencję 2021-2024 

3. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze DOZP 16.09.2021 

Ad 1)  
W spotkaniu oprócz ww członkow Zarządu uczestniczyli kol.kol. Zofia Kozina-Oloś i Piotr 
Rakowski z Opolskiego OZP, Marian Rzeźniewski i Jacek Miciul z Lubuskiego OZP. WKS Śląsk 
był reprezentowany przez Wiesława Seidelal-kierownika sekcji pływackiej oraz przez 
trenerów: Tomasza Górskiego, Szymona Kujata i Jurija Szyczkowa. 
Na początku spotkania Jacek Śmigielski przedstawił parę informacji o sobie i programie 
jaki chciałby realizować w przypadku wyboru na funkcję prezesa PZP. 
Kandydat ma 50 lat i pochodzi z miasta Łodzi, gdzie w latach 2004-2012 był prezesem 
klubu Trójka Łódź. Posiada troje dzieci. W młodości uprawiał czynnie pływanie trenując 
m.in. SMS Oświęcim. Specjalizował się w konkurencjach kraulowych i w stylu zmiennym. 
Po maturze wstąpił do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest lekarzem, profesorem 
nauk medycznych specjalizującym się w chirurgii onkologicznej i ortopedii. Główne tezy 
jego wystąpienia to: 

o Poprawa nadszarpniętego wizerunku PZP 
o Decentralizacja pracy związku i oparcie procesu szkolenia na Radzie Trenerów 
o Zaproszenie do współpracy Otylii Jędrzejczak, najwybitniejszej polskiej pływaczki 
o Odbudowa pozycji PZP na arenie miedzynarodowej tj. FINA i LEN 
o Powierzenie sekretarzowi generalnemu kierowania sprawami bieżącymi PZP 
o Funkcję prezesa PZP chce pełnić na zasadzie „pro bono” 
o Znalezienie dla polskiego pływania sponsora strategicznego 
o Zwrócił się do Zarządu DOZP z prośbą o udzielenie mu mandatu na krajowy zjazd 

PZP gdyż jego posiadanie jest formalnym warunkiem ubiegania się o funkcję 
prezesa PZP   

o Zadeklarował, że obecnym pracownikom etatowym PZP zaproponuje 
kontynuowanie pracy  

 Ad 2 ) W przerwie spotkania odbyło się posiedzenie Zarządu DOZP. Zarząd w liczbie 7-miu 
obecnych członków jednogłośnie poparł kandydaturę kol. Jacka Śmigielskiego w jego 
staraniach o funkcję prezesa PZP na zjeździe PZP przewidzianym na 25-26.09.2021 w Spale. 
Ad 3 ) Zarząd w liczbie 10 członków (z 11) jednogłośnie zatwierdził materiały na Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze DOZP 16.09.2021 w brzmieniu opublikowanym na 
stronie  www.dozp.eu . Głosowało 7-miu członków obecnych na zebraniu oraz trzech , 
którzy głosowali zdalnie tj.D.Szwedzki, B.Urysz i W.Wasilewski  
Za Zarząd – Zb.Dubiel 


