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Wrocław, 25 września 2012 r.

Sprawozdanie

z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 25 września 2012 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:

1. Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
2. Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),

3. Kamil Frank,
4. Sebastian Ostrowski,

5. Grzegorz Melka.

Przewodnicząca  Grażyna  Nadobna  przywitała  się  z  uczestnikami  zebrania  a  następnie 
przedstawiła i ustaliła obowiązki poszczególnych członków prezydium:

1. Grażyna Nadobna, jako przewodniczący będzie koordynowała pracą prezydium oraz 
będzie reprezentowała prezydium i kolegium sędziów w relacjach z innymi organizacjami.

2. Monika Dancewicz, jako wiceprzewodniczący będzie wspierać w obowiązkach 
przewodniczącego a w szczególnych przypadkach zastępować go w obowiązkach.

3. Kamil Frank będzie odpowiedzialny za powoływanie komisji sędziowskich na zawody 
pływackie. Również będzie prowadzić ewidencję sędziów.

4. Sebastian Ostrowski jako członek do spraw szkoleń zajmie się organizacją szkoleń 
sędziów, konsultacjami technicznymi oraz śledzeniem aktualnych wiadomości dotyczących 
zmian w przepisach, interpretacji przepisów.

5. Grzegorz Melka zajmie się protokołowaniem spotkań oraz wsparciem kolegów i koleżanek 
w poszczególnych pracach.

Podczas zebrania poruszone zostały następujące sprawy:

Sprawa 1:
Treść utajniona z klauzulą ważną do końca listopada 2012 r.
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Sprawa 2:
Prezydium  zaznaczyło  pilną  potrzebę  zorganizowania  procesu  przydziału  licencji 

sędziowskich.  Temat  prowadzony  będzie  przez  kolegę  Kamila  Franka  we  współpracy 
z Sebastianem Ostrowskim.

Sprawa 3:

Należy dokończyć proces tworzenia regulaminu kolegium. Ustalono, że wstępną propozycję 
statutu posiada kolega Bogdan Nadobny lub inny sędzia związkowy, któremu dokumenty przekazał. 
Kolega  Sebastian  Ostrowski  zobowiązał  się  do  przygotowania  projektu  regulaminu.  Jako  wzór 
posłuży regulamin PZP oraz dokumentacja pozyskana od kolegi Bogdana.

Sprawa 4:
Poruszone zostało zagadnienie utworzenia Komisji Senioralnej  i zakres jej działania. Kolega 

Sebastian umieści odpowiednie zapisy w regulaminie.

Sprawa 5:

Zostanie  utworzona  Komisja  „World  Games”  jako  komisja  nadzwyczajna  z  osobnym 
regulaminem i umocowaniem ogólnym w regulaminie kolegium.

Sprawa 6:
W związku  z  procesem  stałego  dostosowywania  przepisów  do  zmieniających  się  technik 

pływania, kolega Sebastian przygotuje i zrealizuje plan doszkolenia wszystkich sędziów naszego 
kolegium z uwzględnieniem najnowszych trendów w technice pływania. W szczególności uczulić 
należy  sędziów  na  zakończenie  dystansu  stylu  grzbietowego  z  tolerancjami  odchyłu oraz  na 
stosowanie zasady korzystnego dla zawodników rozstrzygania wszelkich wątpliwości.

Sprawa 7:

Kolega  Sebastian  Ostrowski  zaproponował  zbudowanie  'studium  przypadków'  na  stronie 
internetowej  WWW z  pytaniami  i  zagadnieniami  technicznymi  dotyczącymi  sędziowania  oraz 
odpowiedziami i uzasadnieniami. Prezydium przychyliło się do pomysłu.

Sprawa 8:
Wspólnie  ustalono,  że  w pierwszym kwartale  2013  roku  zostanie  zorganizowane  zebranie 

nadzwyczajne.  Będzie miało to związek z  nowymi przepisami,  które ustali  do tego czasu PZP. 
Jednym z punktów tego zebrania będzie przygotowanie sędziów oraz dokumentacji do awansu na 
sędziego związkowego. W związku z tym prezydium przygotuje informacje o pretendentach do 
tego tytułu.

Sprawa 9:

W przypadku organizowania zebrań (oprócz wyborczego) obowiązywały będą 2 terminy: 10:00 
w  sobotę  i  17:00  w  czwartek.  W ten  sposób  prezydium chce  wyjść  naprzeciw  oczekiwaniom 
poszczególnych  sędziów.  Znacząco  zwiększy  to  możliwość  uczestnictwa  w  zebraniu  każdemu 
sędziemu.

Sprawa 10:
Ustalono, że powinna być możliwość obserwacji pracy prezydium przez pozostałych członków 

kolegium sędziów. W tym celu utworzony zostanie elektroniczny dziennik uchwał oraz sprawozdań 
dostępny na stronie WWW. Również możliwa jest  obecność członków kolegium na zebraniach 
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prezydium.  Terminy  spotkań  umieszczone  będą  na  stronie  WWW.  Prezydium  zrezygnowało 
z cotygodniowych  dyżurów  w  siedzibie  ze  względu  na  kompletny  brak  zainteresowania 
(w poprzednich latach nikt z sędziów nie przyszedł na taki dyżur).

Sprawa 11:
W celu wzmocnienia znaczenia kolegium sędziów w związku pływackim prezydium podejmie 

kroki w  kierunku  organizacji spotkań szkoleniowo-towarzyskich zarówno w gronie kolegium jak 
i wspólnie  z  trenerami  oraz  organizatorami  imprez  sportowych.  Komisje  sędziowskie  powinny 
wywierać większy wpływ na proces edukacji zawodników.

Sprawa 12:

Podjęta  została  decyzja  nawiązania  bliższej  współpracy  naszego  kolegium  z  kolegiami 
sąsiednimi. Celem jest doskonalenie funkcjonowania kolegium w oparciu o doświadczenie również 
innych.  W  pierwszym  rzędzie  wysłane  zostaną  pisma  z  gratulacjami  i  życzeniami  dla  nowo 
wybranych prezydiów w okręgach: Zielona Góra, Opole, Racibórz, Poznań.

Sprawa 13:
Poruszony został  temat  procesu powoływania sędziów na poszczególne zawody pływackie. 

Ustalone  zostało,  że  kluczowe  stanowiska  sędziego  głównego  i  sędziego  startera  wszystkich 
zawodów firmowanych marką DOZP będą określane przez prezydium. Przyjęta została propozycja 
kolegi Kamila określająca, że w procesie powoływania sędziów udział będzie brało całe prezydium.

Sprawa 14:

Zostały przydzielone kluczowe stanowiska sędziowskie:

1. Mistrzostwa Lektorów i Ministrantów - Wrocław 2012:
Sędzia główny – Waldemar Miszczak,
Sędzia starter – Stefan Miszczak.

Sprawa 15:

Przekazana  została  informacja  o  planowanych  zawodach  w  Rudnej  27.10.2012. 
Przewodnicząca Grażyna Nadobna skontaktuje się z organizatorem i ustali szczegóły organizacyjne 
i finansowe.

Na zakończenie  ustalono  termin  kolejnego zebrania  na  15  lub  17  października  2012 r.  na 
godzinę 17:15. Dokładny wybór terminu zostanie uszczegółowiony w październiku.

Podpisy uczestników zebrania:

Grażyna Nadobna _Podpisano  _  _______

Monika Dancewicz _Podpisano  _  _______

Kamil Frank _Podpisano  _  _______

Sebastian Ostrowski _Podpisano  _  _______

Grzegorz Melka _Podpisano  _  _______


