POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
KOLEGIUM SĘDZIÓW

Sprawozdanie
z działalności Prezydium
w okresie od maja 2015 r. do października 2016 r.

Warszawa, 8 października 2016 r.

Wstęp
W związku z cofnięciem przez Zarząd PZP rekomendacji udzielonej Przewodniczącemu PKS PZP oraz
odwołaniem całego składu Prezydium kadencji 2012-2016, w dniu 11 kwietnia 2015 r. w Warszawie
odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Kolegium Sędziów PZP. W wyniku głosowania na
Przewodniczącego PKS PZP został wybrany Kol. Waldemar Kilian, wywodzący się ze Śląskiego OZP.
Przedłożony Zarządowi PZP, na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego PKS, skład Prezydium
Kolegium Sędziów PZP, kadencji 2015-2016, przedstawia się następująco:
- P. Ewa Furman – Wiceprzewodnicząca,
- P. Magdalena Seliga-Zielska – Sekretarz,
- P. Mirosława Legutko – Członek ds. analiz i ewidencji sędziowskiej,
- P. Anna Wierniuk – Członek ds. skoków do wody,
- P. Monika Szczęśniak-Parafiniuk – Członek ds. pływania synchronicznego,
- P. Radosław Koryzna – Członek ds. piłki wodnej.
Powyższy skład osobowy Prezydium wraz z Przewodniczącym został zatwierdzony w dniu 13 maja
2015 roku na posiedzeniu Zarządu PZP, Uchwałą nr 65/2105.

Sprawozdanie z działalności Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego
w okresie od maja 2015 r. do października 2016 r.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 zebrania PKS PZP, które odbyły się w Warszawie,
w poniższych dniach:
- 1 maja 2015 r.;
- 26 września 2015 r.;
- 2 kwietnia 2016 r.
w następującym składzie:
- Waldemar Kilian (Śląski OZP),
- Ewa Furman (Podkarpacki OZP),
- Mirosława Legutko (Małopolski OZP),
- Magdalena Seliga-Zielska (Warszawsko-Mazowiecki OZP).
W pierwszym zebraniu PKS PZP, w dniu 1 maja, wziął udział Prezes PZP - Pan Andrzej Kowalski.
Na spotkaniu ustalono zakres i sposób współpracy PKS z PZP. W związku z odległym miejscem
zamieszkania poszczególnych członków Prezydium od siebie, podstawowym narzędziem do
bieżącej, codziennej współpracy była poczta elektroniczna oraz kontakt telefoniczny.
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11 kwietnia 2015 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Kolegium Sędziów PZP zgłoszone zostały
następujące wnioski do realizacji dla nowo wybranego PKS PZP:
1. Wniosek dotyczący uaktualnienia stawek ekwiwalentu sędziowskiego.
W ramach działań dot. powyższego wniosku, PKS PZP zwróciło się pisemnie do Zarządu PZP
o podniesienie stawek sędziowskich na krajowych zawodach centralnych według kalendarza imprez
pływackich PZP. Propozycja zapisów PKS była następująca:
„Poniżej przedstawiony został projekt nowego zapisu przedmiotowej Uchwały dot. nowych stawek za pracę sędziów
pływania na zawodach, w których organizatorem jest PZP:
1. Stawka ryczałtu sędziowskiego wynosi 150 zł za dzień zawodów;
2. Jeżeli zawody w pływaniu podzielone są na poszczególne bloki lub eliminacje i finały w jednym dniu, a któryś
z bloków lub eliminacji (finału) trwa dłużej niż 4 godziny, wówczas stawka ryczałtu sędziowskiego wynosi:
a) 200 zł za dzień zawodów jeśli blok lub eliminacje (finał) trwały od 4 do 6 godzin;
b) 250 zł za dzień zawodów jeśli blok lub eliminacje (finał) trwały powyżej 6 godzin.
Powyższe stawki są propozycją kwot netto.”

Zgodnie z Uchwałą nr 137/2016 Zarządu PZP z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
75/2015 z dani 13 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtów sędziów sportowych… - stawka
ryczałtu została podwyższona o 50 zł (brutto). Wg Uchwały nr 137/2016 zmiana stawek nie dotyczy
zawodów centralnych w kategoriach dzieci i młodzik oraz innych zawodów organizowanych przez
Okręgowe Związki Pływackie.
Wniosek został zrealizowany.
2. Wniosek dotyczący wycofania się PZP z wymogu stroju dla zawodników poniżej 13 roku
życia.
PKS PZP zwracał się w powyższej sprawie do Zarządu PZP dwukrotnie. Za pierwszym razem wniosek
PKS dotyczył wprost zniesienia regulacji PZP dot. strojów pływackich zawodników 13-letnich.
W odniesieniu do powyższego Wniosku, Zarząd PZP Uchwałą nr 101/2015 z dnia 9 września 2015 r.
uchylił decyzję z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie regulacji kostiumów pływackich zawodników
13-letnich i młodszych i w nowej Uchwale zmianie jedynie uległ wiek zawodników z 13-letnich na
12-letnich, pozostawiając kostiumy bez zmian. W związku z tym, na początku 2016 roku, PKS PZP
ponownie złożyło Wniosek, jednakże w swoim zapisie zaproponowało nowe zapisy dot. długości
strojów startowych. Propozycja zapisów PKS PZP była następująca:
PKS PZP zwraca się do Pana Prezesa i Członków Zarządu PZP z prośbą o ponowne przeanalizowanie Uchwały
w sprawie wprowadzenia zasad i warunków używania kostiumów pływackich przez zawodników 12-letnich i młodszych.
Proponujemy zmiany do Uchwały względem długości bocznych strojów pływackich damskich i męskich, tj.:
1) slipy: dozwolone spodenki z nogawkami nie dłuższymi niż do połowy uda lub slipy. Spodenki i slipy nie mogą
sięgać wyżej niż do pępka.
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2) kostiumy: dozwolone kostiumy z nogawkami nie dłuższymi niż do połowy uda. Plecy mogą być zakryte lub
odkryte – kostium nie może zakrywać szyi ani ramion.
Stroje pływackie nie mogą posiadać suwaków, guzików, rzepów i innych zapięć oraz powinny być zrobione z materiału
przepuszczającego wodę.
Zawodników starszych obowiązują regulacje FINA.
Proponujemy również, aby integralną częścią przepisu był rysunek, obrazujący dozwolone i niedozwolone stroje
pływackie zawodników 12-letnich i młodszych.”.

Zaproponowane przez PKS PZP zapisy zostały przyjęte przez Zarząd PZP Uchwałą 136/2016.
Wniosek został zrealizowany.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zamierzenia:
I.

Opracowano w sumie 10 Komunikatów sędziowskich (5 w 2015 r. i 5 w 2016 r.):
Komunikaty sędziowskie z 2015 rok
 Komunikat nr 1/2015, zawierający wyciąg z Protokołu Nadzwyczajnego Zebrania Kolegium
Sędziów PZP z dnia 11 kwietnia 2015 r.; informację dot. zatwierdzenia przez Zarząd PZP
Przewodniczącego oraz skład PKS PZP kadencji 2015-2016; informację dot. złożenia
wniosków przez PKS PZP na posiedzenie Zarządu PZP.
 Komunikat nr 2/2015, zawierający informację o planowanym egzaminie na sędziego
pływania klasy związkowej; zaktualizowaną wersję kodów dyskwalifikacyjnych; informację o
kontakcie z PKS PZP poprzez pocztę e-mailową bądź klasyczną na adres siedziby PZP.
 Komunikat nr 3/2015, zawierający informację o zmianie regulacji związanych z kostiumami
pływackimi zawodników 13-letnich i młodszych; wynikach egzaminu przekwalifikującego
sędziów pływania na kl. związkową z dnia 26 września 2015 r.; nadaniu tytułu Honorowego
sędziego związkowego PZP; przypomnienie o przesyłaniu sprawozdań z zawodów
centralnych i obowiązku wypełniania ich przez sędziów głównych „M”.
 Komunikat nr 4/2015, zawierający informację o corocznym raportowaniu (za 2015 rok)
przez OZP liczbie sędziów pływania w kl. II i I, organizowanych kursach sędziowskich,
wykazie funkcji sędziów związkowych oraz propozycji sędziów związkowych do
powoływania na imprezy centralne, jako sędziów głównych i starterów.


Komunikat nr 5/2015 dotyczący planowanego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla
sędziów pływania wszystkich klas do Bukowiny Tatrzańskiej w dniach 15-17 stycznia 2016 r.
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Komunikaty sędziowskie z 2016 r.
 Komunikat nr 1/2016 zawierający informację o planowanym egzaminie na sędziego
pływania klasy związkowej.
 Komunikat nr 2/2016 informujący o wynikach egzaminu na sędziego pływania klasy
związkowej, który odbył się 2 kwietnia 2016 r. oraz zatwierdzeniu nadania tytułu
Zasłużonego Sędziego Związkowego PZP.
 Komunikat nr 3/2016 dotyczący zgłaszania przez KS OZP kandydatów na sędziego
międzynarodowego (referee, starter) – Lista FINA nr 19.
 Komunikat nr 4/2016 informacja o zakwalifikowaniu 5 kandydatów na sędziego klasy
międzynarodowej do egzaminu.
 Komunikat nr 5/2016 dotyczący Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP,
planowanego na 8.10.2016 r. w Warszawie; podział mandatów na poszczególne Okręgi.

II.

Zaktualizowano kody dyskwalifikacyjne w kwestii zapisu kodu K1 „kopnięcie delfinowe po
pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po starcie lub po nawrocie)”.

III.

Opracowano i opublikowano oficjalną interpretację Komitetu Technicznego Pływania FINA
odnośnie przedwczesnego startu (SW 4.4) i stylu zmiennego (SW 9.1).

IV.

Przygotowano i opublikowano sprawozdanie z seminarium dla sędziów pływania,
organizowane przez LEN w dniach 3 października – 1 listopada 2015 r. na Cyprze.

V.

Na podstawie otrzymanych przez PKS OZP corocznych informacji opracowano:
 Analizę pracy sędziów związkowych pływania w 2015 r. (zał. 1 do niniejszego
Sprawozdania) w podziale na poszczególne OZP;
 Sporządzono wykazy ilościowe sędziów pływania klasy II i I w rozbiciu na
poszczególne okręgi;
 Opracowano listę sędziów związkowych do typowania na zawody centralne PZP na
podstawie przysłanych propozycji z OZP;
 Opracowano sprawozdanie dotyczące sędziów pływania wszystkich klas dla
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Stan sędziów pływania (z ważnymi licencjami) w kraju w podziale na klasy –
stan na 1.01.2016 r.
ROK
2015

kl.
kl.
Międzynarodowa Związkowa
8
180

kl. I

kl. II

Kobiety

Mężczyźni

Razem

895

2 311

1 656

1 738

3 394
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VI.

Wykonano przegląd i zaktualizowano bazę z numerami licencji sędziów związkowych
wszystkich OZP.

VII.

Wykonano przegląd sprawozdań sędziów głównych zawodów imprez centralnych,
wyciągając wnioski.

VIII.

Dokonywano propozycji obsad sędziów głównych i starterów na zawody szczebla
centralnego wg kalendarza imprez PZP na lata 2015-2016 (do końca roku) i przekazywano
do zatwierdzenia do Prezesa PZP. Wykaz sędziów głównych i starterów imprez szczebla
centralnego sędziujących w latach 2015-2016 przygotowany został wg sprawozdań sędziów
głównych:
KS OZP
DOLNOŚLĄSKI
KUJAWSKO – POMORSKI
LUBELSKI
LUBUSKI
ŁÓDZKI

MAŁOPOLSKI

OPOLSKI

PODKARPACKI

PODLASKI
POMORSKI
ŚLĄSKI

Imię i nazwisko
Krystyna Fecica
Grażyna Owsińska
Bogumiła Nowakowska
Iwona Mazurek
Ewa Świrydenko
Anna Świderska
Jarosław Jankowski
Piotr Kapcewicz
Grzegorz Kłos
Magdalena Sodomirska
Ryszard Trocki
Marian Turski
Grzegorz Dadej
Grażyna Dziedzic-Dziędziel
Małgorzata Liszko
Mirosława Legutko
Andrzej Wiśniewski
Paweł Wiśniewski
Franciszek Wojtałów
Grzegorz Karcz
Zofia Kozina-Oloś
Mirosław Nalepa
Dariusz Draguła
Ewa Furman
Jacek Stogiera
Krzysztof Januszek
Tomasz Stepańczuk
Wiesława Hryniewicz
Joanna Puchalska
Aleksander Bielecki
Danuta Charmuszko
Kazimierz Dempniak
Eryk Gazda
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ŚWIĘTOKRZYSKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI
WARSZAWSKOMAZOWIECKI

WIELKOPOLSKI

ZACHODNIO-POMORSKI

Zbigniew Jelito
Waldemar Kilian
Zbigniew Mirski
Dawid Stojanowski
Maria Wieloch
Tomasz Kośny
Mariola Kurant
Maciej Grzemski
Janusz Nowak
Beata Gałuza
Katarzyna Kwiecień –Ciska
Michalski Łukasz
Magdalena Seliga-Zielska
Jacek Szaciłło
Bohdan Tański
Andrzej Wicher
Piotr Żłobicki
Grażyna Cabaj-Drela
Jerzy Ciereszko
Sławomir Cybertowicz
Zdzisław Mielcarek
Ryszard Nowak
Zbigniew Pietraszewski
Paweł Hańczewski
Henryk Piotr Kałka
Wojciech Uram
Jerzy Widoniak

Wykaz sędziów kl. międzynarodowej, którzy sędziowali za granicą w latach 2015-2016:
- Ewa Furman (Podkarpacki OZP),
- Kol. Beata Gałuza (Warszawsko-Mazowiecki OZP),
- Waldemar Kilian (Śląski OZP),
- Zofia Kozina-Oloś (Opolski OZP),
- Jakub Krzywda (Wielkopolski OZP),
- Mirosława Legutko (Małopolski OZP),
- Paweł Wiśniewski (Małopolski OZP).
IX.

Zorganizowano dwa egzaminy (pisemny i ustny) na klasę związkową w dniu 26 września
2015 r. oraz 2 kwietnia 2016 r. Do egzaminu w 2015 r. zostało zakwalifikowanych 17
kandydatów, ostatecznie egzamin pozytywnie zdało 12 następujących sędziów:
- Agnieszka Michta (Lubuski OZP),
- Anna Świderska (Lubuski OZP),
- Robert Kominiak (Małopolski OZP),
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- Marcin Uszko (Małopolski OZP),
- Michał Puchalski (Małopolski OZP),
- Paulina Wojtałów (Małopolski OZP),
- Anna Korycka-Lutak (Podkarpacki OZP),
- Jacek Stogiera (Podkarpacki OZP),
- Marek Grzywacz (Warszawsko-Mazowiecki OZP),
- Łukasz Michalski (Warszawsko-Mazowiecki OZP),
- Miranda Drabik (Zachodniopomorski OZP),
- Paweł Hanczewski (Zachodniopomorski OZP).
Do egzaminu w dniu 2 kwietnia 2016 r. zostało zakwalifikowanych 12 kandydatów.
- Kamil Frank (Dolnośląski OZP),
- Piotr Prus (Lubelski OZP),
- Alicja Browarczyk (Pomorski OZP),
- Elżbieta Kaszuba (Pomorski OZP),
- Grzegorz Karcz (Opolski OZP),
- Magdalena Biderman (Śląski OZP),
- Karolina Kauca (Śląski OZP),
- Karolina Winczura (Śląski OZP),
- Wojciech Dzioba (Świętokrzyski OZP),
- Waldemar Maciesza (Warmińsko-Mazurski OZP),
- Marek Dudkiewicz (Warszawsko-Mazowiecki OZP),
- Jakub Krzywda (Wielkopolski OZP) – egzamin odbył się 12 marca 216 r. w Gliwicach.
Egzamin na klasę związkową zdali wszyscy sędziowie.
X.

Przyznano tytuły (w kadencji 2015-2016):
Honorowy Sędzia Związkowy PZP, następującym sędziom z Małopolskiego OZP:
- Kol. Jan Gorzkowski,
- Kol. Andrzej Wójcicki,
Zasłużony Sędzia Związkowy PZP:
- Kol. Grażyna Dziedzic-Dziędziel (Małopolski OZP),
- Kol. Kazimierz Pieczora (Małopolski OZP),
- Kol. Maciej Grzemski (Warmińsko-Mazurski OZP),
- Kol. Tomaszowi Stepańczukowi (Podlaski OZP),
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oraz PKS PZP skierował wnioski do Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień PZP o nadanie
wyróżnień za 50-lecie działalności na rzecz KS. Wyróżnienia otrzymało dwóch sędziów
z Małopolskiego OZP:
- Kol. Maria Warchala,
- Kol. Bolesław Dąbrowski.
XI.

Przekazano do PZP kandydatury sędziów klasy międzynarodowej na listę FINA nr 19
(obowiązującą od 1.01.2017 r. do 31.12.2020 r.) w funkcjach - 3 sędziów i 2 starterów, tj.:
- Kol. Ewa Furman (Referee),
- Kol. Zofia Kozina-Oloś (Referee),
- Kol. Mirosława Legutko (Referee),
- Kol. Jarosław Jankowski (Starter),
- Kol. Paweł Wiśniewski (Starter).

XII.

Przygotowano uwagi oraz propozycje zapisów do projektu Statutu PZP na Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Statutowy PZP, który odbył się 12 grudnia 2015 r. w Warszawie oraz
25 czerwca 2016 r. na Krajowym Zjeździe i Statutowym PZP.

XIII.

Zorganizowano spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Bukowinie Tatrzańskiej, w dniach
15-17 stycznia 2016 r. dla sędziów pływania wszystkich klas z całej Polski. Spotkanie miało za

zadanie przede wszystkim zintegrowanie środowiska sędziowskiego oraz w ramach
spotkania szkoleniowego przeanalizowania problematycznych przepisów pływania, a także
wymiana doświadczeń z pracy sędziowskiej z różnych OZP. Przy organizacji wyjazdu
w znaczącym stopniu pomogła Kol. Maria Wieloch, której PKS PZP bardzo dziękuje za
przejęcie wielu spraw organizacyjnych w swoje ręce.
XIV.

W okresie ostatnich 4 lat, ze smutkiem i wzruszeniem pożegnaliśmy naszych Kolegów
Sędziów pływania:
- Kol. Jerzy Szczerbaty, Podkarpacki OZP (2012 r.),
- Kol. Ferdynand Kaczyński, Zachodnio-Pomorski (2012 r.)
- Kol. Maciej Niedziałkowski, Lubuski OZP (2013 r.),
- Kol. Sylwester Siegmund, Śląski OZP (2014 r.),
- Kol. Andrzej Weker, Warszawsko-Mazowiecki OZP (2014 r.),
- Kol. Jadwiga Grochal, Małopolski OZP (2015 r.),
- Kol. Jan Zug, Śląski OZP (2016 r.).
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W imieniu PKS PZP serdecznie dziękujemy Wszystkim PKS OZP za współpracę w 2015
i I półrocze 2016 roku oraz cenne uwagi i sugestie dot. działalności całej społeczności
sędziów pływania.

Sprawozdanie przygotowała:

Sprawozdanie zatwierdził:

Magdalena Seliga-Zielska
Sekretarz PKS PZP
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