
  Poznań, 14.01.2017 
 

       Protokół z Zebrania Komitetu Technicznego w dniu 14.01.2017 
 
 Pani Przewodnicząca Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Magdalena 
Kalinowska otwiera zebranie. Wita wszystkich obecnych oraz gości: Pana Prezesa PZP Pawła 
Słomińskiego oraz Pana Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Jana Kuczko.  
           W wyniku wątpliwości co do zasadności powołania zebrania,  następuje głosowanie nt. 
zmiany nazwy z „Zebrania Walnego” na „Zebranie”. Wniosek zostaje przegłosowany 
pozytywnie.  
             

Prezes PZP Paweł Słomiński: Jako prezes zaznaczam, że wszystkie wydarzenia za 
czasów minionego zarządu miały wpływ na nasze towarzystwo. Jestem przygotowany 
merytorycznie: dostaliśmy 2 000 000 mniej pieniędzy niż w ubiegłych latach. Finały zdobywa 
tylko kilka osób. 85% finansów to są punkty za medale i miejsca. W ciągu ostatnich czterech lat 
pływanie synchroniczne nie zarobiło ani złotówki. Zaczynając rozmowę o pływaniu 
synchronicznym w sensie międzynarodowym pływanie synchroniczne nie istnieje. Ja jako 
prezes deklaruje finansowanie pływania synchronicznego, szanuję i stosuje się do zasad 
demokratycznych – najważniejszy jest jednak Zarząd i jego aprobata. Próbuję coś zmienić ale 
nie jestem jednostką jednoosobową.  
    Jeżeli nie zobaczę współpracy w środowisku pływania synchronicznego-kurek z pieniędzmi 
zostanie zakręcony. Nie ma życzliwości w pływaniu synchronicznym. Co mogłem obserwować 
dzięki waszej wymianie korespondencji. Nie ma współpracy, ani chęci pomocy dla 
przewodniczącej. Obecny tu Pan prezes Kuczko ma duże doświadczenie, natomiast pani 
przewodnicząca Magdalena dopiero się uczy. Proszę o więcej wsparcia dla niej. Kogo 
wybraliście będziemy szanowali i współpracowali. Zależy mi na przyjacielskiej atmosferze i 
podniesieniu poziomu pływania synchronicznego. Możemy szkolić zawodników, których 
pozwala nam finansować ministerstwo. Budżet jest przeznaczony na finansowanie seniorów. 
Finał mistrzostw Europy to najniższe kryterium. Pływanie synchroniczne nie spełnia tych 
kryteriów. Będę starał się te pieniądze uzyskać ale jedynie wtedy gdy będę widział współpracę. 
Trzeba połączyć siły i robić zgrupowania między klubowe. Podstawowym zadaniem ministra jest 
finansowanie zawodników zaawansowanych sportowo. Skoczkowie są dobrym przykładem 
podjęcia takiej współpracy. Proszę o życzliwą współpracę. Muszę zauważyć, że łatwiej jest 
dogadać się między 400 klubami w pływaniu niż 16 w pływaniu synchronicznym. Brak 
życzliwości i jakiejkolwiek chęci zmiany, w naszym towarzystwie (pływanie)-nie ma takiej 
sytuacji.  
    W kwestii finansowej i szkoleniowej wyrażam zgodę na start w Pucharze Europy, w którym 
musicie zmieścić się w conajmniej szesnastce aby wystąpić na Mistrzostwach Świata w 
Budapeszcie. W tej sprawie będę rozmawiać z trenerem do tego wyznaczonym do 
poniedziałku. 
   Proszę o spis imprez do poniedziałku i zdecyduję o finansowaniu. 
 

Pani Bożena Niewitecka: Brak szkolenia centralnego spowodował spadek poziomu 
pływania synchronicznego. Naszą siłą jest wyselekcjonowanie najlepszych zawodniczek ze 
wszystkich klubów do reprezentacji.  

 
Pan prezes PZP Paweł Słomiński: Nie mamy prawa dofinansowywać klubów. 

Narzucone jest nam finansowanie tylko zawodników kadry. W czasach, o których pani mówi 
było o wiele większe finansowanie. Jestem menadżerem który musi przekonać ministerstwo o 
finansowanie dyscypliny, której wszystkie kluby są skłócone. Kolejny raz muszę mówić że nie 
ma kryteriów w pływaniu synchronicznym. Nie zgadzam się na to. Pływanie 



synchroniczne niczym nie różni się od pływania zwykłego. Jeżeli chodzi o kwalifikacje może 
jechać nawet zawodnik który trenował klubowo ale musi być lepszy niż ci co trenują w Kadrze. 
Ewentualna jest możliwość startu za własny koszt w eliminacjach, musi jednak znaleźć się w 
szesnastce najlepszych zawodników. Wyznaczcie sobie zasady, które będą weryfikować 
poziom zawodników pływania synchronicznego. O sędziowaniu krajowym mam również swoje 
zdanie, nie będę jednak teraz o tym mówił. 

 
Pani Bożena Niewitecka: Najlepiej aby dwie Solistki i dwa duety startowały na 

eliminacjach do Budapesztu.  
 
Pan prezes PZP Paweł Słomiński: Proponuję, żeby kryteria do Mistrzostw Juniorów było 

oparte o zawody międzynarodowe. W kontekście tego roku jest już trochę za późno. Rozmowa 
o kryteriach powinna była się odbyć wcześniej. Oderwijcie się od myślenia, że Trener kadry 
będzie ciągle trenował wasze zawodniczki, dlatego że nie ma na to finansowania. Aby wyjść 
poza ramy waszego zwyczajowego myślenia musicie zacząć współpracować. Ustalcie sobie 
teraz kryteria przyjęć zawodniczek do kadry. Mam zbyt dużo kosztów pośrednich więc proszę o 
wspólne rozmowy. W sprawie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży ze względu na różnorodność 
kalendarzy w dyscyplinach, trudno jest ustalić jeden termin do OOM. Stracił na tym nieco rytuał 
dlatego, że każdy związek organizuję własną Olimpiadę Młodzieży. Nie ma decyzji ministra w 
jakim trybie odbędzie się  OOM. Chciałbym abyście sami to ustalili i zorganizowali. Limit 60 
zawodniczek w pływaniu synchronicznym jest taki sam jak w pływaniu zwykłym. Jednak my 
wykorzystujemy finansowanie do wyczerpania środków czyli niekiedy może startować więcej niż 
60 zawodników.  
    W celu oszczędności środków można zamienić nazewnictwo Eliminacji do Ogólnopolskiej 
Olimpiady młodzieży na Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Trzeba mieć energię i się 
dogadywać, organizować zawody Grand Prix. Mistrzostwa Polski Zimowe i Mistrzostwa Polski 
Letnie nie różnią się pływaniu synchronicznym od tych w pływaniu zwykłym. Każdy klub może 
zorganizować zawody we własnym zakresie. Podczas organizacji zawodów mogą być 
finansowane tylko niektóre rzeczy są te pieniądze ograniczone w ramach systemu sportu 
młodzieżowego. 
 

Pani Bożena Niewitecka: Kluby otrzymują pieniądze z samorządu ale również z 
okręgowych związków – upatruję tu możliwość organizacji zawodów. 

 
Pan wiceprezes Jan Kuczko: Nie mamy w pływaniu określonego programu 

wydatkowania pieniędzy przez okręgowe związki. Natomiast muszę zwrócić uwagę na rzecz 
następującą. Nie wystepują zawodniczki, które nie mają licencji. Licencja oraz badania lekarskie 
są wymagane. Za niedopilnowanie tych spraw grozi odpowiedzialność przed prokuraturą. 
Wymagana jest również Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych oraz Zgoda na 
wykorzystywanie wizerunku. Są to dokumenty potrzebne do weryfikacji w systemie. 
Dokumentacja z ostatniego posiedzenia Walnego jest w posiadaniu pani Małgorzaty Habiery i 
zostanie przekazana nowej przewodniczącej pani Magdalenie. Co do komitetu technicznego to 
zaliczają się do niego wszyscy przedstawiciele klubów. Natomiast wybiera się również 
prezydium, czyli osoby współpracującej z przewodniczącym. Skład prezydium komitetu 
technicznego może liczyć od czterech do dziewięciu osób. Mogą to być cztery osoby zgłoszone 
z sali plus 4 osoby zgłoszone przez samą przewodniczącą. 
 

Pani Magdalena Szymczykiewicz: Czy takie działania mogą być podejmowane (zmiana 
ilości członków prezydium) wstecz?  



Pan wiceprezes Jan Kuczko: Przewodnicząca nie została zatwierdzona jeszcze przez 
związek dlatego nie są to działania wstecz. To przewodnicząca ustala skład prezydium komitetu 
technicznego można więc go rozszerzyć do dziewięciu osób. 
Patrząc na Punkt piąty zebrania – musi zostać przekazana informacja do związku o zmiany w 
przebiegu akcji finansowych i organizowanych przez związek. Chce zamknąć sprawę 
funkcjonowania byłych zarządów. Uzyskałem informację, że pani Habiera ma w posiadaniu 
wyniki głosowania ostatniego zebrania Walnego, które zostanie udostępnione nowej 
przewodniczącej. Na pytanie płynące z sali powtarzam jeszcze raz : przewodnicząca ma prawo 
poszerzyć prezydium do dziewięciu osób, które mają prawo przegłosowywać uchwały. Moim 
zdaniem powinna to uczynić dla sprawniejszego funkcjonowania Komitetu. O wszystkim 
decyduje komitet techniczny czyli przedstawiciele klubów -mogą proponować swoje uchwały i 
decydować o składaniu wniosków, propozycji itd. Natomiast to prezydium zarządza, jest ciałem 
które decyduje o kierunkach rozwoju. W sytuacji cztery na cztery decydujący głos należy do  
przewodniczącej.  
 

Pani Bożena Niewitecka: W statucie jest napisane że co cztery lata jest zebranie Walno-
Wyborcze i co roku jest zebranie sprawozdawcze.  

 
Pan wiceprezes Jan Kuczko: Należy ustalić aby sprawozdanie było składane na piśmie. 

Zarząd powinien otrzymać zatwierdzone sprawozdanie. Ze swojej strony deklaruję, że 
przewodnicząca ma u mnie wsparcie i zawsze może zadzwonić w przypadku pytań  
dotyczących organizacji. Na comiesięcznych spotkaniach obecni muszą być wszyscy 
członkowie prezydium.  

 
Pan Ryszard Szczepański: Czy możemy ustalić, że nie będziemy używać słów "musimy 

się pogodzić"? 
Pan wiceprezes Jan Kuczko: Proszę wnieść do protokołu nie używamy słów "musimy się 

pogodzić".  
Obrady prezydium mogą odbywać się podczas m. in. zawodów w pływaniu synchronicznym.  
Zgodnie ze statutem to Zarząd PZP zatwierdza skład reprezentacji.  
 

Pan prezes PZP Paweł Słomiński: W PZP po reorganizacji będzie wyznaczona osoba 
odpowiedzialna za poszczególne sporty. Trenerka kadry została obdarzona zaufaniem poprzez 
wybranie jej na tę funkcję. Skład reprezentacji przedstawia zarządowi pani przewodnicząca. 
Trener kadry nie musi uzgadniać składu z prezydium.  
Specyfikacje protokołów przekazania (sprzętu) powinny być przedstawione zarządowi PZP. 
Trzeba wystąpić z listami o przekazanie środków stałych (głośniki, tablice).  
Tablice, głośniki muszą być zaprotokołowane. Należy przekazać komplet głośników trenerom 
kadry. Tablice oraz głośniki są w posiadaniu pani Habiery. Do poniedziałku trenerka kadry 
udostępni informacje jak widzi przygotowania do Budapesztu. Nie ma ograniczeń wiekowych w 
przeznaczeniu środków na szkolenie reprezentacji. Zakładam, że optymistycznie kwalifikują się 
wszystkie zawodniczki. Proponuję żeby kwalifikacjami do kadry były zawody międzynarodowe. 
Dziękuję, oddalam się, proszę o dokończenie zebrania bez mojej obecności. Proszę o przerwę, 
udam się porozmawiac z przewodniczącą. 
 
 
 
 
 
 
Następuje 20minutowa przerwa. 



Po przerwie. 
 

Pan wiceprezes Jan Kuczko: Następnym punktem zebrania jest „wybór rady trenerów i 
przedstawienie kandydatów”. 

 
Pani Magdalena Szymczykiewicz: Jaki jest cel rady trenerów? 
 
Pani Bożena Niewitecka: Może ona wnioskować do prezydium o zmiany w regulaminach 

zawodów.  
 

            Pan Ryszard Szczepański: Zostało rozszerzone prezydium więc nie ma potrzeby 
tworzenia rady trenerów. 
 

Pani Alona Szczepańska: W związku z tym, że jestem mamą jednej z zawodniczek 
proponuję aby jednak utworzyć radę trenerów. 

 
           Pan wiceprezes Jan Kuczko: Córka to nie jest argument, nie róbmy z tego dyskusji.  
 
Wniosek : 
Odrzucenie zatwierdzenia rady trenerów. 
 
Następuje oficjalne zatwierdzenie trenera Kadry Narodowej w Pływaniu Synchronicznym. Pani 
Alona Szczepańska zostaje wybrana przez prezydium na funkcję trenera kadry oraz zostaje 
zatwierdzona przez pozostałych członków komitetu. Na prośbę trenerów klubów przedstawia 
wstępny plan przygotowawczy Reprezentacji Pływania Synchronicznego. 
 

Pani Alona Szczepańska: Proponuję zacząć od utworzenia kombinacji. Przygotowałam 
testy, które prześlę wszystkim na podane adresy e-mail. Przewiduje częste zgrupowania. 
Wyłoniłam listy osób, które będą dopuszczone do testów. Postanowiłam szkolić seniorki aby 
juniorki miały na kogo się równać. Juniorki to roczniki 1999 do 2002. Od czerwca  będą 
następne testy bardziej szczegółowe. Po zawodach w Belgradzie trzeba będzie ustalić większy 
obóz w celu przygotowania programu Team. 

 
Pani Bożena Niewitecka: Proponuję wyznaczyć trenera asystenta. 
 
Pani Alona Szczepańska: Proponuję panią Elżbietę Kwaśniewska. 
 
Pani Eleni Filipiuk Adamos: A może pani Ksenia? 
 
Pani Alona Szczepańska: Nie mam pewności co do tego czy się dogadam z Ksenią. Nie 

mam z nią kontaktu.  
 
Pan wiceprezes Jan Kuczko: Jeżeli nie ma chemii nie ma to sensu. 
 
Pani Magdalena Szymczykiewicz: Z czym mają liczyć się zawodniczki kadry? Co im 

powiedzieć? Czy jeżeli nie podpisze deklaracji inna zawodniczka zajmuje jej miejsce? 
  
Pani Bożena Niewitecka: Comiesięczne zobowiązanie. 
 
Pani Alona Szczepańska: Proponuję wstępną deklaracje na dwa lata dyspozycyjności. 



Pani Małgorzata Misiarz: Czy to Trener decyduje jakie testy do kadry będą 
przeprowadzane? 

 
Pan wiceprezes Jan Kuczko: Tak. 
 

Wniosek: 
 
Punkt trzynasty spotkania wniosek o Powołanie komisji regulaminowej, w której skład wchodzą: 
1. Pani Eleni Filipiuk Adamos 
2. Pani Monika Szczęśniak 
3. Pani Bożena Niewitecka 
4. Pani Alona Szczepańska 
5. Pani Weronika Sękowska 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
   Omówienie koncepcji sprowadzenia niezależnego sędziego – obserwator. 
 

Pan wiceprezes Jan Kuczko: Istniał już wcześniej pomysł na sprowadzenie sędziów z 
zagranicy. 

 
Pan Ryszard Szczepański: Wnioskuję aby zrobić zawody OPEN i sprowadzić sędziów i 

kluby międzynarodowe. 
 
Pan wiceprezes Jan Kuczko: Znajdźcie termin i zorganizujcie takie zawody. 
 
Pani Bożena Niewitecka: Trzeba postarać się o program komputerowy aby móc oceniać 

pracę sędziów. 
 
Pani Monika Szczęśniak: Istnieje moduł oceniający pracę sędziów ale nie ocenia on 

stronniczości. Sędziowie ewaluatorzy oceniają również stronniczość.  
 
Pani Magdalena Szymczykiewicz: Rozumiem, że zawody letnie są punktowane dla 

juniorek. 
 
Pan prezes Kuczko: Przepraszam jeśli zostałem źle odebrany. Jestem do waszej 

dyspozycji. Po 18 lutego prezydium liczy dziewięć osób całe prezydium wraz przewodniczącą 
zostanie zatwierdzone. Cały ten czas działamy oficjalnie. Przy ustalaniu kalendarza nie będę już 
wam potrzebny. Dziękuję oddalam się z zebrania. 

 
 
 
 
 
 
Wolne głosy i wnioski: 
 
Pani przewodnicząca Magdalena Kalinowska: Jakie jest zdanie komitetu – czy mają być 

zawody letnie i zimowe? Basen w Zgorzelcu został zatwierdzony. Powołana komisja 
regulaminowa musi ustalić regulamin na te zawody. 

 
 



Wniosek: 
Pani Alona Szczepańska: Wnioskuję o występ kadry na takich zawodach poza 

konkursem.  
Wniosek przyjęty jednogłośnie. 
 

 Pani Bożena Niewitecka: W zawodach mają prawo występu zawodniczki od lat 14 w 
uzasadnionych przypadkach mogą występować młodsze. Uchwała do piętnastu lat powinna być 
zmieniona.  

 
Pani Monika Szczęśniak: Zbiór przepisów FINA powinien być wzorem dla naszych 

przepisów. Młodsze zawodniczki nie mają wydolności i możliwości pozwalającej im na występ w 
zawodach seniorskich.  

 
Pani Małgorzata Misiarz: Nie jestem za tym aby trzymać się twardo przepisów FINA. 
 

            Pani Agata Kubiak: Jednak poziom sportowy juniorek młodszych i seniorek jest zbliżony.  
 

Pani Monika Szczęśniak: Problem jest w tym żeby wziąć odpowiedzialność za takie 
młodsze zawodniczki.  

 
Wniosek: 
 Piętnastolatki i starsze zawodniczki dopuszczone są do zawodów seniorskich wniosek 

został zatwierdzony. 
 
 Pani Bożena Niewitecka: Juniorzy młodsi- czy mogą występować w zawodach 

juniorskich? Mogą zajmować miejsca medalowe ale nie mogą dostawać punktów. Po  
odliczeniu Figur juniorskich, jest druga klasyfikacja specjalnie dla nich. W protokóle wersja za 
program dowolny i program full.  

 
Wniosek:  
Podczas zawodów  juniorek starszych, trzynastolatki czternastolatki i piętnastolatki 

mogą wchodzić w skład kombinacji, teamu i duetu.  
Wniosek przyjęty. 
 
 Wniosek:  
60 pierwszych zawodniczek zostanie wyłonionych w eliminacjach a reszta zostaje 

opłacona zakresie własnych klubów.  
 
Ustalanie kalendarza i terminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
 

            Wniosek: 
            Pani Monika Szczęśniak: Wnioskuję aby zredukować zawody krajowe i więcej środków 
przeznaczyć na wyjazdy międzynarodowe, aby każda kategoria wiekowa miała po jednym 
starce w roku i aby to były Mistrzostwa Polski.  
 
   Zawody w Bielawie i Zgorzelcu pozostają aktualne. Głosowanie nt. ustalania kalendarzach 
wstrzymane do środy.  
 
           Wniosek: 

Pani przewodnicząca Magdalena Kalinowska: Wnioskuję o przeprowadzenie zawodów o 
charakterze OPEN. 



Pani przewodnicząca Magdalena Kalinowska: Poproszę aby wszyscy pozostawili 
kontakt na który mogę wysłać informacje. 

 
        Wynikło pytanie o termin zawodów i możliwości występów solowych do lat 13. Wniosek nie 
został przegłosowany w wyniku braku czasu. 
       Ustalenie terminu testów do kadry narodowej. Testy odbędą się w sobotę (21.01.2017) o 
godzinie 11:00 do godziny 15;00. 5 lutego jest pierwsze zgrupowanie.  
 

Pani Bożena Niewitecka: Proponuję aby testy do kadry były takie jak w Kanadzie, gdzie 
wysyłano zwrotnie nagrania wideo.   

 
Pani Alona Szczepańska: Testy do kadry przesyłam również w wersji elektronicznej z 

przykładami wideo. Do testów będzie się wliczać między innymi 25 m kraul na czas drugi basen 
żabka pod wodą kończące się barakuda 360 i zwykłą barakuda oraz dwa wyskoki na nogach. 
Pokazanie szpagatu w Arianie oraz figura purpoise. Pokazanie umiejętności w uczeniu się i 
wykonywania sekwencji oraz wiązanek. 
       
          Ustalenie listy zawodniczek zakwalifikowanych do kadry seniorek i juniorek. 
 
 Pani przewodnicząca Magdalena Kalinowska: Myślę, że na tym możemy zakończyć nasze 
zebranie.                                                         Protokół sporządziła Julia Dorofiejewa, 14.01.2017 

 


