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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.
2.
3.
4.
5.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Sebastian Ostrowski,
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:
Przyjęty został pomysł uhonorowania kolegów Zygmunta Merchelskiego oraz Bogdana
Nadobnego za wieloletnią pracę na rzecz kolegium i prezydium. Nagroda ma mieć postać statuetki,
dyplomu, koszulki lub medalu a wręczona zostanie na jednej z większych pływackich imprez
sportowych. Koleżanka Monika Dancewicz zajmie się organizacją formy gratyfikacji.
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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

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Sebastian Ostrowski

__________________

Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 15 października 2012 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 15 października 2012 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów
w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Sebastian Ostrowski,
Grzegorz Melka.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Koleżanka Monika Dancewicz przekazała ofertę statuetek. Prezydium wybrało jednogłośnie
kształt nagrody a następnie ustaliło treść tekstu do wygrawerowania. Monika Dancewicz
zorganizuje wykonanie statuetki a Grzegorz Melka wykona dyplomy. Treść dyplomów będzie
standardowa. Ustalony został termin wręczenia nagród na 17 listopada 2012, podczas otwarcia
zawodów Memoriału Marka Petrusewicza.
Sprawa 2:
W związku z faktem nieporuszenia tematu licencji sędziowskich na zebraniu DOZP domniema
się, że procedura formalna oraz kwoty pozostają bez zmian. Kamil Frank skontaktuje się
z Grzegorzem Widanką w sprawie znaczków. Proces zbierania ankiet od sędziów oraz potwierdzeń
wpłat zostanie uruchomiony niezwłocznie a wydawanie licencji rozpocznie się natychmiast po
otrzymaniu ich z Warszawy. Wpłaty będą przyjmowane jedynie w formie przelewów bankowych.
Na stronie internetowej umieszczony zostanie stosowny komunikat.
Sprawa 3:
Nastąpiła wymiana zdań w sprawach regulaminów, statutu i innych dokumentów oraz ich form.
Prace w tym temacie trwają dalej.
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Sprawa 4:
Podtrzymany został pomysł zorganizowania zebrania nadzwyczajnego w I kwartale 2013 roku.
Prezydium poświęciło chwilę na dyskusję w tej sprawie.
Sprawa 5:
Bazując na doświadczeniu przewodnicząca prezydium uczuliła całe prezydium na dokumenty
oraz korespondencję otrzymywaną z Warszawy. Należy zachować szczególną uwagę w kwestii
sprawozdawczości oraz terminowo realizować obowiązki statutowe.
Sprawa 6:
W związku z tym, że proces wyboru prezydiów KS w okręgach sąsiadujących jeszcze trwa,
zadanie 12 z poprzedniego zebrania będzie dalej kontynuowane. W tej sprawie pozostaje
pozyskanie informacji o wynikach wyborów ościennych kolegiów sędziowskich.
Sprawa 7:
Prezydium wydało zarządzenie w sprawie pomiaru i notowania międzyczasów w dokumentacji
zawodów. Zgodnie z nim przed każdymi zawodami sędzia główny zobowiązany jest wyraźnie
ustalić z organizatorem, czy sędziowie inspektorzy nawrotów od strony startu powinni notować
międzyczasy biegów indywidualnych i sztafet. W przypadku tylko ręcznego pomiaru czasu należy
bezwzględnie notować w dokumentacji odpowiednie międzyczasy.
Sprawa 8:
Prezydium ustaliło, że zarządzenia, rozporządzenia oraz inne istotne akty wydawane przez
prezydium będą publikowane w formie ogłoszeń na łamach witryny internetowej PKS DOZP.
Sprawa 9:
W związku z tym, że wyjątkowa sprawa zawarta w sprawozdaniach I i II na pozycji 1 nie
znalazła rozwiązania, prezydium postanowiło utajnić zapisy tych punktów sprawozdań do
odwołania. Decyzja podyktowana została dobrem sędziów, których dotyczy postępowanie.
Sprawa 10:
Prezydium otrzymało informację o znaczącym zainteresowaniu kursem szkoleniowym sędziów
II i I klasy w Jeleniej Górze. Planuje się więc organizację szkolenia w roku 2013. Prezydium
rozpoczęło przygotowania do kursu.
Sprawa 11:
Zostały przydzielone kluczowe stanowiska sędziowskie:
1. V Puchar Wójta gminy Rudna – 27.10.2012:
Sędzia główny – Grażyna Nadobna,
Sędzia starter – Grzegorz Melka.
2. XXIII Memoriał Marka Petrusewicza – 17-18.11.2012:
Sędzia główny – Kamil Frank,
Sędzia starter – Sebastian Ostrowski.
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Sprawa 12:
Od listopada rozpoczyna się Dolnośląska Liga Pływacka według dotychczasowych zasad.
Sędzia główny wskazywany będzie na odprawie przed zawodami:
1. Klasy VI DLP – SP-50, 9.11.2012 godz. 10:15 (odprawa)
2. Klasy V DLP – SP-46, 16.11.2012 godz. 10:15 (odprawa)
3. Klasy IV DLP – SP-72, 24.11.2012 godz 10:15 (odprawa)

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania na poniedziałek 19 listopada 2012 r. na
godzinę 17:15.
Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Sebastian Ostrowski

__________________

Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 19 listopada 2012 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 19 listopada 2012 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Sebastian Ostrowski,
Grzegorz Melka.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Prowadzone były prace nad projektem regulaminu Kolegium Sędziów..
Sprawa 2:
Ustalono, że sędziowie klasy II uprawnieni do egzaminu na klasę I powinni swoją chęć
przystąpienia do takiego egzaminu zgłaszać do prezydium. Prezydium wyznaczy odpowiedni
termin egzaminu.
Sprawa 3:
Przyjęte zostały podziękowania za sprawne przeprowadzenie zawodów Memoriału Marka
Petrusewicza.
Sprawa 4:
Przyjęto do wiadomości fakt organizacji kursu sędziowskiego na klasę II w Jeleniej Górze.
Zaplanowano poczynić dokładniejsze ustalenia w tej sprawie podczas zawodów w Nowej Rudzie.
Sprawa 5:
Przeprowadzono dyskusję w sprawie niedobrych praktyk wtrącania się osób postronnych i
organizatorów w kwestie organizacji komisji sędziowskich oraz ich obsad.
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Sprawa 6:
Ponownie poruszony został temat licencji sędziowskich. Sprawa jest w trakcie organizacji.
Sprawa 7:
Poruszono sprawę zapytania ze strony prezesa Dubiela dotyczącego propozycji uhonorowania
1 sędziego z naszego okręgu za okres ostatnich 4 lat.
Sprawa 8:
Zostały przydzielone kluczowe stanowiska sędziowskie:
1. Barburka Głogów – 25.11.2012:
Sędzia główny – Kolasa,
2. Sprawdzian wytrzymałościowy – 28.11.2012:
Sędzia główny – Grażyna Nadobna,
Sędzia starter – Grzegorz Melka.
3. Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w pływaniu (Nowa Ruda) – 7-8.12.2012:
Sędzia główny – Grażyna Nadobna,
Sędzia starter – Marcin Kwaśkiewicz.
4. Gwiazdka Świdnicka – 14-15.12.2012:
Sędzia główny – Zygmunt Merchelski,
Sędzia główny – gościnnie sędzia czeski,

Na zakończenie ustalono, że termin kolejnego zebrania podany zostanie na początku 2013
roku.
Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Sebastian Ostrowski

__________________

Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 26 luty 2013 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 19 listopada 2012 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:
1.
2.
3.
4.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Sebastian Ostrowski.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Ustalono szczegóły kursu sędziowskiego i egzaminu kandydatów na sędziego klasy II
w Jeleniej Górze. Szkolenie zorganizują i poprowadzą Sebastian Ostrowski i Bogdan Martyniuk.
Sprawa 2:
Podsumowano zawody Gwiazdki Świdnickiej.
Sprawa 3:
Przeprowadzono dalsze prace nad regulaminem KS DOZP. Wprowadzono poprawki
i wyznaczony został ostateczny termin zakończenia prac nad dokumentem.
Sprawa 4:
Omówiono i przygotowano nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczące prezentacji oraz
głosowania nad opracowywanym regulaminem. Przyjęto dwa terminy zgromadzenia, oba w tym
samym dniu 5 kwietnia 2013 roku, pierwsze o godzinie 17:00, drugie o 17:30.
Sprawa 5:
Ustalono procedurę i zasady wykupywania licencji sędziowskich przez sędziów.

IV / 26.02.2013

Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki

Strona 2 z 2

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania w piątek 5.04.2013 po Walnym
Zgromadzeniu.
Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Sebastian Ostrowski

__________________

Walne Zgromadzenie
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Wrocław, 5 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie
z Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 5 kwietnia 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Kolegium Sędziów. Na
przewodniczącego zebrania wybrany został Sebastian Ostrowski. Na protokolanta powołany został
Grzegorz Melka. W zebraniu udział wzięło 20 sędziów – sporządzona została lista obecności.
Na początku zatwierdzony został Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania.
Zgodnie z Regulaminem na przewodniczącego zebrania wybrany został Sebastian Ostrowski.
Do sporządzenia protokołu zobowiązany został Grzegorz Melka a w skład komisji uchwał
i wniosków weszły: Agata Dancewicz i Anna Mrugała.
Następnie przystąpiono do odczytania projektu regulaminu Kolegium Sędziów w trakcie
którego szeroko wyjaśnione zostały intencje i znaczenie zapisów. W kluczowych sprawach
przeprowadzane były dyskusje, w efekcie których wprowadzone zostały poprawki.
Po zakończeniu prezentacji projektu regulaminu oraz wysłuchaniu zdań odrębnych
przystąpiono do głosowania z następującymi wynikami:
Liczba głosów za przyjęciem opracowanego regulaminu:
Liczba głosów przeciw przyjęciu opracowanego regulaminu:
Liczba głosów wstrzymujących się:

18
1
1

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym Kolegium Sędziów przyjęło projekt regulaminu, który
stał się obowiązującym regulaminem KS.
Poruszony został problem określenia formy rozliczenia sędziów za wykonaną pracę
w komisjach sędziowskich. Przyjęty został wniosek o wyraźne informowanie sędziów, w jakim
trybe następują wypłaty diet sędziowskich oraz w jaki sposób będą one rozliczane w US. Pojawiły
się również głosy o ograniczenie ilości danych pobieranych od sędziów do celów fiskalnych do
niezbędnego minimum (obecnie numer NIP od osób fizycznych nie jest wymagany do rozliczeń).
W trakcie zebrania wypełnione zostały przez obecnych sędziów ankiety licencyjne.
Na tym Walne Zgromadzenie się skończyło.
przewodniczący Sebastian Ostrowski

__________________

protokolant Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 5 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 5 kwietnia 2013 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Sebastian Ostrowski,
Grzegorz Melka.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Zostało zorganizowane szkolenie sędziowskie w Jeleniej Górze dla kandydatów na sędziów
klasy II. Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21.04 oraz 26-27.04 a organizacją zajmie się Sebastian
Ostrowski. Szkoleniem pokieruje Bogdan Martyniuk.
Sprawa 2:
Wstępnie ustalono termin dokonywania wpłat licencyjnych przez sędziów do 31.05.2013r. Po
tym terminie sędziowie bez licencji nie będą powoływani do komisji sędziowskich. Padła
propozycja oznaczenia przelewu w tytule: „DFS-PLYWANIE-LICNENCJA-SĘDZIA: <nazwisko>
<imie>”. Numer konta bankowego przeznaczonego na powyższe wpłaty to:
22 1160 2202 0000 0002 2730 5164.
Sprawa 3:
Zorganizowane zostało zebranie KS. Opracowano Porządek oraz Regulamin Zebrania. Na
zebraniu przedstawiony zostanie projekt Regulaminu Kolegium Sędziów a następnie poddany
zostanie głosowaniu o jego przyjęcie.
Sprawa 4:
Przeprowadzony został egzamin sędziów klasy II kandydujących do klasy I. Do egzaminu
przystąpili:
1. Anna Mrugała (zdała z wynikiem bardzo dobrym)
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2. Lidia Golachowska (zdała z wynikiem bardzo dobrym)
W skład komisji wchodzili: przewodniczący komisji Grażyna Nadobna, Sebastian Ostrowski,
Grzegorz Melka, Kamil Frank.
Sprawa 5:
Zostały przydzielone kluczowe stanowiska sędziowskie:
1. Olimpiady Specjalne – 11.04.2013:
Sędzia główny i starter – Grzegorz Melka,
2. III Puchar Prezesa DOZP (Legnica) – 13.04.2013:
Sędzia główny i starter – Kamil Frank,
3. Puchar Prezesa Klubu Sprintu (Świebodzice) – 20.04.2013:
Sędzia główny i starter – Kamil Frank,
4. Puchar Burmistrza (Jelenia Góra) – 27.04.2013:
Sędzia główny – Sebastian Ostrowski,
Sędzia starter – Bogdan Martyniuk.
5. Masters Bielawa – 27-28.04.2013:
Sędzia główny – Daniel Fecica,
Sędzia starter – Marcin Kwaśkiewicz.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania we wtorek 14 maja 2013 r. na godzinę
17:00.
Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Sebastian Ostrowski

__________________

Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 14 maja 2013 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 14 maja 2013 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:
1.
2.
3.
4.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Grzegorz Melka.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Rozliczenie i zakończenie szkolenia sędziowskiego w Jeleniej Górze. W dniu 27 kwietnia 2013
roku w trakcie egzaminu uprawnienia sędziego klasy II uzyskało 12 osób.
Sprawa 2:
Podsumowanie odbytych imprez.
Sprawa 3:
Nastąpiła wymiana zdań w sprawie rozliczeń finansowych sędziów oraz oraz polityki ustalania
minimalnych składów sędziowskich na zawody.
Sprawa 4:
Organizacja opłat licencyjnych sędziów klas II i I. Przekazane zostały sędziom drogą
elektroniczną wytyczne w tej sprawie. Ustalono termin do 31.05.2013 na dokonanie wpłat i
przesłanie odpowiedniego potwierdzenia. Po tym terminie sędziowie nie posiadający licencji nie
będą powoływani do komisji sędziowskich.
Sprawa 5:
Ustalono termin praktycznego egzaminu sędziowskiego dla uczestników kursu
organizowanego przez AWF na 25.05.2013. Egzamin ten odbędzie się w trakcie zawodów
Dolnośląskiego Święta Sportu.
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Sprawa 6:
Zostały przydzielone kluczowe stanowiska sędziowskie:
1. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – 24.05.2013:
Sędzia główny – Bogdan Nadobny,
Sędzia starter – Piotr Uroda.
2. Dolnośląskie Święto Sportu – 25.05.2013:
Sędzia główny – Grażyna Nadobna,
Sędzia starter – Grzegorz Melka.
3. Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10- i 11-letnich – 31.05-1.06.2013:
Sędzia główny – Zygmunt Merchelski,
Sędzia starter – Paweł Gabryańczyk.
4. Otwarte Letnie Mistrzostwa DOZP – 1-2.06.2013:
Sędzia główny – Stefan Miszczak,
Sędzia starter – Daniel Kupść.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania we wtorek 11.06.2013 r. na godzinę 17:00.
Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 11 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 11 czerwca 2013 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:
1.
2.
3.
4.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Grzegorz Melka.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Podsumowanie zawodów i imprez sportowych przeprowadzonych w semestrze letnim 2013 r.
Sprawa 2:
Przeprowadzony został egzamin sędziów klasy II kandydujących do klasy I. Do egzaminu
przystąpili:
1. Michał Kurza (zdał z wynikiem bardzo dobrym)
2. Daniel Kupść (zdał z wynikiem bardzo dobrym)
W skład komisji wchodzili: przewodniczący komisji Grażyna Nadobna, Monika Dancewicz
Grzegorz Melka, Kamil Frank.
Ponadto w dniu 31.05.2013 r. przeprowadzony został egzamin sędziów klasy II kandydujących do
klasy I, do którego przystąpili:
1. Piotr Kurzka (zdał z wynikiem bardzo dobrym)
2. Paweł Gabryańczyk (zdał z wynikiem bardzo dobrym)
Sprawa 3:
Zostały przedstawione i wstępnie omówione dokumenty otrzymane z PZP (z Warszawy).
Dalsza analiza i dyskusja przeprowadzona zostanie na kolejnym posiedzeniu, po wnikliwym
zapoznaniu się z ich treścią.

VII / 11.06.2013

Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki

Strona 2 z 2

Sprawa 4:
Kolejny raz poruszony został problem formy rozliczeń ekwiwalentów.
Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania na 17 września 2013 r. na godzinę 17:00.

Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Grzegorz Melka

__________________
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Wrocław, 17 września 2013 r.

Sprawozdanie
z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W dniu 17 września 2013 roku odbyło się zebranie Prezydium Kolegium Sędziów w składzie:
1.
2.
3.
4.

Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),
Kamil Frank,
Grzegorz Melka.

Przewodnicząca Grażyna Nadobna przywitała uczestników zebrania, podczas którego
poruszone zostały następujące sprawy:
Sprawa 1:
Omówione zostało zagadnienie rozliczania budżetu Kolegium Sędziów. Prowadzona będzie
ewidencja finansów w formie książki budżetowej.
Sprawa 2:
Prezydium przeglądnęło pisma kierowane do KS.
Sprawa 3:
W związku z istotnymi zmianami przepisów oraz kodów dyskwalifikacyjnych, zdecydowano o
zakupie 75 książeczek kodowych. Książeczki te zostaną rozprowadzone wśród zainteresowanych
sędziów Kolegium.
Sprawa 4:
Realizując postanowienia Uchwały nr 1/05/2013 Prezydium Kolegium Sędziów PZP zawartej
w komunikacie nr 2 ustalone zostało, że każdy sędzia wchodzący w skład komisji sędziowskiej
wszystkich zawodów (w tym również imprez okazjonalnych) musi posiadać przy sobie następujące
dokumenty:
1. ważną legitymację sędziowską z aktualną licencją
2. książeczkę sędziowania
Sędziowie nie posiadający powyższych dokumentów przy sobie będą odsuwani z pracy komisji.
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Sprawa 5:
Poruszona została kwestia szkolenia sędziów skoków do wody. Ustalono plan rozwiązania
problemu związanego z tym tematem.
Sprawa 6:
Przyjęto zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie nowych sędziów II klasy w Oleśnicy.
Wstępnie ustalono termin w drugiej połowie października. Dokładny daty i harmonogram zostaną
sprecyzowane niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedniej opinii organizatora.
Sprawa 7:
Została podjęta decyzja o przygotowaniu wniosków do PZP o przyznanie tytułu Zasłużonego
Sędziego Związkowego. Niezwłocznie po tym dokumentacja zostanie przesłana do Warszawy.
Sprawa 8:
W związku z planowaną przebudową pływalni na ulicy Wejherowskiej i dostosowanie jej do
potrzeb organizacji zawodów pływackich, Prezydium podjęło wzmożone działania na rzecz
utworzenia komisji specjalnej „World Games”. W skład komisji będą mogli wejść wszyscy
sędziowie zainteresowani współpracą na rzecz budowy nowej 50-metrowej areny zmagań
pływackich we Wrocławiu. Chętni proszeni są o osobiste zgłoszenie się do Prezydium. Kolejne
szczegółowe decyzje zostaną podjęte po zebraniu zarządu DOZP.
Sprawa 9:
Przyjęto do wiadomości plan organizacyjny Dolnośląskiej Ligi Pływackiej na rok 2013/2014.
Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania we wtorek 29.10.2013 na godzinę 16:30.
Podpisy uczestników zebrania:
Grażyna Nadobna

__________________

Monika Dancewicz

__________________

Kamil Frank

__________________

Grzegorz Melka

__________________

