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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

§ 1 

1. Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego (KTPS) jest organem Polskiego Związku 

Pływackiego (PZP) i działa zgodnie z zasadami zawartymi w statucie PZP oraz zapisami 

niniejszego regulaminu.  

2. Miejscem działania KTPS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organem nadzorującym KTPS jest Zarząd Polskiego Związku Pływackiego. 

 

II. CELE I ZADANIA KTPS 

      § 2 
Do zadań Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego należy przede wszystkim 

działalność na rzecz podnoszenia poziomu sportowego oraz upowszechnianie dyscypliny 

sportowej poprzez następującą działalność:  

a) Działalność na rzecz upowszechnienia dyscypliny (media, sponsorzy). 

b) Opracowanie koncepcji szkolenia sportowego oraz  jej realizację, poprzez  stworzenie  

kalendarza imprez oraz przygotowanie projektu preliminarza.  

c) Weryfikacja wyników sportowych i ocena poziomu wyszkolenia sportowego.  

d) Powoływanie trenerów i członków kadr narodowych.  

e) Zatwierdzanie planów szkolenia i startów dla Kadr Narodowych ze szczególnym  

uwzględnieniem przygotowań do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk 

Olimpijskich.  

f) Nadzór nad realizacją w/w planów. 

g) Wnioskowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Zarządu PZP, o 

udział Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, 

Pucharach Europy, Pucharach Świata oraz  Igrzyskach Olimpijskich.  

h) Prowadzenie ewidencji klubów, zawodników, trenerów, sędziów przy współpracy 

z Komisją  do spraw licencji PZP.  

i) Szkolenie i dokształcanie kadr trenersko – instruktorskich.  

j) Szkolenie i dokształcanie kadr sędziowskich. Weryfikacja i ocena pracy sędziów. 

 

III. WŁADZE KTPS 

                                                                              § 3 

1. Władze KTPS stanowią: 

   1.1. Zjazd Delegatów KTPS 

   1.2. Prezydium KTPS 

2. Kadencja wszystkich władz KTPS trwa 4 lata  

            § 4 

                                                       ZJAZD DELEGATÓW KTPS 

1.  Zjazd Delegatów może być Sprawozdawczo – Wyborczy lub Nadzwyczajny. 

2. Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy zwoływany jest przez Prezydium KTPS, co 4 lata. 
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3. Nadzwyczajny Zjazd jest zwoływany w wyjątkowych przypadkach, kiedy Prezydium KTPS 

traci możliwość podejmowania decyzji np. na skutek ustąpienia Przewodniczącego KTPS lub 

innych obiektywnych przyczyn. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, organ zwołujący  zawiadamia uprawnionych, 

co najmniej na 30 dni przed terminem, podając jednocześnie drugi termin. 

5. Do ważności Zjazdu wymagana jest obecność: w ustalonym pierwszym terminie 1/2 

uprawnionych do głosu delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

uprawnionych do głosu delegatów. 

                                                                           § 5 

1. Zasady podziału mandatów na Zjazd Delegatów: 

    a)  prawo do jednego mandatu otrzymuje klub posiadający licencje PZP, 

    b) prawo do drugiego mandatu otrzymuje klub, który w systemie sportu młodzieżowego  

          zaznaczy swoją obecność w postaci zdobytych punktów lub bierze udział w  

          Mistrzostwach Polski Seniorek. 

    c) trzeci mandat otrzymuje klub za poziom sportowy w Systemie Sportu Młodzieżowego  

         uzyskuje minimum 50 pkt. lub jego zawodniczki są w składzie Reprezentacji Polski  

        Seniorek. 

2. Każdy klub może otrzymać maksymalnie 3 mandaty. 

       § 6 

Poza osobami wymienionymi w ust. 1,  § 5,  w Zjeździe Delegatów uczestniczyć mogą, z 

głosem doradczym, zaproszeni przez Prezydium KTPS goście. 

        § 7 

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy: 

1. Uchwalanie strategii działania na kolejną kadencję władz KTPS 

2. Uchwalanie regulaminu Zjazdu 

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Prezydium KTPS 

4. Wybór Przewodniczącego KTPS 

5. Uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie działania Prezydium KTPS 

6. Rozpatrywanie skarg członków KTPS na działalność Prezydium 

7. Rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz   

    Związku. 

8. Z przebiegu Zjazdu Delegatów sporządzany jest protokół, który podpisują: przewodniczący 

obrad i osoba protokołująca. 

         § 8 

PREZYDIUM KTPS 

1. Prezydium KTPS stanowi 5 osób, w tym Przewodniczący, wybranych przez Zjazd  

     Delegatów. 

2. Przewodniczącego KTPS zatwierdza Zarząd PZP na wniosek KTPS, pozostałych kandydatów  

     do Prezydium KTPS zatwierdza Prezydium Zarządu PZP na wniosek zatwierdzonego  

     przewodniczącego. 
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3. Zebrania Prezydium KTPS zwołuje Przewodniczący przynajmniej  4 razy do roku. Co  

    najmniej 7 dni przed zebraniem Przewodniczący jest zobowiązany do podania terminu i  

    porządku obrad. 

4. Dla ważności uchwał Prezydium KTPS wymagana jest obecność co najmniej połowy  

     członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równości  

     głosów rozstrzyga glos przewodniczącego KTPS. 

5. Członkowie nie mogący uczestniczyć w zebraniu zobowiązani są usprawiedliwić  

     nieobecność.   

6. Zebrania prowadzi Przewodniczący lub v-ce Przewodniczący.  

7. Zebrania Prezydium są protokołowane i prowadzi się rejestr uchwał.  

8. Prezydium KTPS może ustanowić stałe lub okresowe komisje mające usprawnić działanie  

    KTPS. 

9. Funkcję Przewodniczącego nie można pełnić dłużej jak przez dwie następujące po sobie  

     kadencje. 

10. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego przed upływem kadencji, zwołuje się  

     Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, gdzie przydział mandatów opiera się na ostatnim Zjeździe  

      Sprawozdawczo – Wyborczym.  

11. Wraz z ustąpieniem Przewodniczącego przed upływem kadencji, ustępuje całe Prezydium  

     KTPS. 

12. W przypadku niewywiązywania się któregoś z członków Prezydium z powierzonych i  

       dobrowolnie przyjętych obowiązków, Zarząd większością głosów ma prawo zastąpić go  

       kolejną zaproponowaną przez ostatni Zjazd Delegatów osobą, która uzyskała największą  

       liczbę głosów. 

 

IV. ZADANIA PREZYDIUM KTPS 

               § 9  

1. Do zadań Prezydium KTPS: 

      a)  ścisłe przestrzeganie i wypełnianie zadań KTPS wymienionych punkcie II, § 3  

             niniejszego regulaminu 

      b)  opracowywanie planów i regulaminów działania Prezydium, 

      c)   opracowywanie regulaminów zawodów najwyższej rangi krajowej, 

      d)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sportowych, 

      e) opracowywanie regulaminów, opiniowanie i ostateczna akceptacja wszelkich  

           propozycji zmian w regulaminach działania sędziów pływania synchronicznego, 

      d) opracowywanie regulaminu powoływania sędziów na zawody centralne w kraju oraz   

          zawody międzynarodowe poza granicami Polski. 
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V. SKŁAD PREZYDIUM KTPS 

             § 10 

 W skład Prezydium Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego wchodzą: 

1. Przewodniczący Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego,  

2. Wiceprzewodniczący ds. Sędziowskich, 

3. Członek ds. szkoleniowych,  

4. Członek ds. organizacyjnych,  

5. Członek ds. komunikacji i wizerunku. 

 

§ 11 

Obowiązki i prawa Przewodniczącego KTPS:  

           1. Reprezentowanie oraz kierowanie pracą Komitetu Technicznego Pływania     

               Synchronicznego wobec Zarządu PZP, Prezydium PZP, księgowości, a za zgodą     

               Zarządu PZP, reprezentuje dyscyplinę na zewnątrz tj. w Ministerstwie Sportu i   

               Turystyki oraz Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, 

          2.  Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Prezydium KTPS, 

          3. Wyznaczanie zadań i terminów do realizacji dla członków Prezydium KTPS. W  

               przypadku niedotrzymania w/w terminów, następuje podjęcie ostatecznej decyzji na  

               wspólnym posiedzeniu Prezydium KTPS, 

          4.  Podejmowanie decyzji w kwestiach niebędących w wyłącznej kompetencji Zarządu  

               PZP, 

          5. W przypadkach losowych (choroba, usprawiedliwiona nieobecność) kompetencje  

              może przejąć Wiceprzewodniczący. 

 

§ 12 

Obowiązki i prawa Wiceprzewodniczącego ds. sędziowskich: 

1. Opracowywanie programów szkolenia  i dokształcania dla sędziów oraz 

umieszczenie ich w projekcie preliminarza na kolejny rok, 

2. Opracowywanie projektu preliminarza,  

3. Aktualizacja i stosowanie Regulaminu Pracy Sędziów,   

4. Powoływanie Sędziów Głównych na zawody rangi mistrzowskiej, 

5. Monitorowanie zmian w przepisach FINA i bieżące informowanie sędziów 

krajowych,  

6. Typowanie kandydatów na sędziów międzynarodowych, których zatwierdza PZP. 

§ 13 

Obowiązki i prawa Członka ds. sportowych 

             1.   Współpraca z trenerami kadry narodowej, 

             2.   Nadzór merytoryczny nad realizacją planów szkolenia kadr narodowych,  

             3.   Wnioskowanie do Prezydium KTPS składu kadr narodowych na podstawie  

                    propozycji trenerów, 
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             4.   Ustalanie projektu kalendarza imprez, 

             5.   Kontrola i weryfikacja wyników sportowych. 

§ 14 

Obowiązki i prawa Członka ds. organizacyjnych 

             1.   Przestrzeganie terminów rezerwacji i zgłoszeń kadr narodowych na zgrupowania i  

                    zawody, 

             2.   Dostarczanie powołań i informowanie członków kadr narodowych, 

             3.   Współpraca z trenerami kadr i Członkiem ds. sportowych. 

§ 15 

Obowiązki i prawa Członka ds. komunikacji i wizerunku 

             1.   Umieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej, 

            2.    Pozyskiwanie informacji o możliwościach dodatkowego finansowania polskiego  

                   pływania synchronicznego, 

            3.    Dbałość o pozytywny wizerunek dyscypliny w mediach.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 § 16 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego 

Związku Pływackiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące oraz Statut PZP. 

3. Interpretacja przepisów regulaminu należy do kompetencji Prezydium KTPS. 

 

 

 


