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Skład Komitetu Technicznego Pływania Masters kadencja 2017 -2021: 

Przewodniczący : Jacek Thiem -  Poznań 

Sekretarz : Katarzyna Walenta - Toruń 

Członkowie Komisji :  

Ewa Stępień - Łódź 

Remigiusz Gołębiowski – Warszawa 

Stefan Skrzypek - Wrocław 

Mariusz Gabiec - Olsztyn 

W styczniu 2018 z członkostwa w KTM zrezygnowali Remigiusz Gołębiowski i Stefan 

Skrzypek. 

Członkowie Komitetu uznali że do końca kadencji nie odbędą się wybory 

uzupełniające i Komitet będzie pracował w 4 osobowym składzie.  Co mailowo 

zostało przekazane do Polskiego Związku Pływania, m. in. Do Pana Prezesa 

Słomińskiego. Jednakże, nie uzyskano odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Jesienią, 

roku 2020, ze względów osobistych z pracy w KTM zrezygnowała Katarzyna 

Walenta. Komitet opracował nowy regulamin KTM Masters, który nie został 

zatwierdzony przez PZP, wobec braku ostatecznej opinii prawnika Związku 

(pierwsza wersja regulaminu została poprawiona, po sugestiach prawnika PZP, 

jednakże ostatecznie nie uzyskano akceptacji regulaminu, zatem nie został on 

uchwalony, w nowym brzmieniu, przez PZP). Prace nad nowym regulaminem oraz 

komunikację z prawnikiem Związku prowadziła Pani Katarzyna Walenta, przy 

współpracy Jacka Thiem. W roku 2020, biorąc pod uwagę obostrzenia związane z 

pandemią, KTM przeprowadził Korespondencyjne Mistrzostwa Polski (Mastersi 

rywalizowali podczas 10 zawodów rangi Mistrzostw Okręgu).  

 

Jako główne kierunki Komitet przyjął następujące działania tj: 

a) rozwijanie, upowszechnianie i popularyzacja sportu pływackiego, rekreacji 

wśród osób dorosłych. Integrację ze środowiskiem młodych zawodników. 

Czego wynikiem były korespondencyjne Mistrzostwa Polski Masters. Podczas 

mistrzostw okręgu, mastersi startowali jednocześnie z dziećmi i młodzieżą. 
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b) dbałość o zdrowie, popularyzowanie higienicznego trybu życia, 

c) uporządkowanie ruchu w strukturach Masters poprzez wspieranie działań 

mających na celu uzyskiwanie licencji zarówno klubowych jak i zawodniczych, jak 

również poprzez próbę wprowadzenia nowego regulaminu KTM, który również do 

tego się odnosił. 

d) stworzenie systemu ubezpieczeń dla Mastersów. 

 

Główne zdarzenia o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym: 

-  Zmiany związane z archiwizowaniem i tworzeniem na potrzeby ruchu 

Masters topów i rekordów Polski, obsługa Pucharu Polski, 

-   Puchary i nagrody dla zawodników podsumowujące cykl Pucharu Polski.  

 

Komitet Masters nie prowadził działalności gospodarczej, a działalność 

finansowana była wyłącznie z wpłat od uczestników w Mistrzostwach Polski Masters, 

oraz Pucharu Polski Masters i wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego zawodnika do 

MP oraz 10 zł od każdego zgłoszonego zawodnika do PP. Należy podkreślić że 

wszystkie zawody Masters są organizowane i realizowane wyłącznie siłami 

społecznymi przez samych zawodników i działaczy ruchu masters, bez nakładów ze 

strony państwa co zasługuje na ogromne słowa uznania tego środowiska. 

 

Zadania dotyczące w/w dotacji wykonano zgodnie z założeniami i rozliczono w 

terminie. Wpłat dokonywano wyłącznie na rachunek bankowy PZP, a PZP na 

podstawie informacji uzyskanych z Komitetu Masters regulował wszystkie 

zobowiązania. Kluby organizujące zawody, wpłacały na konto PZP odpowiednie 

kwoty, w zależności od ilości startujących na zawodach, organizowanych przez dany 

klub. Komitet Masters nie pobierał żadnych wpłat w formie gotówki. Wszelkie koszty 

związane z prowadzeniem „biura” – telefony, faksy, transport, usługi kurierskie itp. 

pokrywał z  własnych, prywatnych środków. 

Komitet Techniczy Masters nie uczestniczył w żadnym podziale środków, jakimi 

dysponuje PZP, w związku z czym nie otrzymywał żadnych środków na organizację 

zawodów masters, wychodząc z założenia że należą się one zawodnikom czynnie 

uprawiającym pływanie i rywalizującym w kategoriach wiekowych poza kategoriami 

Masters. Wydaje się jednak, że jakiekolwiek wsparcie finansowe ze strony PZP, 

mogłoby przyczynić się do większej ilości zawodów w kalendarzu masters, tudzież 
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łatwiej byłoby organizatorom realizować zawody dotychczas się odbywające.  

  

Realizacja planu za w/w okres przedstawia się następująco: 

1. Podpisanie, po rezygnacji pana Waldemara Kani, umowy z panem 

Arkadiuszem Dolińskim  i utworzenie nowej formuły z Topami, i prawidłowymi 

rekordami Polski. 

2. Kontynuowanie współpracy z panem Michałem Harasimem, w zakresie 

tworzenia punktacji Pucharu Polski masters 

3. Zgłoszenie wyników zawodników Masters do TOP TEN LEN i FINA – 

zrealizowano – wyniki Polskich zawodników Masters zostały przekazane do 

LEN i FINA. 

4. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Masters  – umieszczono na stronie 

wykazy zawodów rangi Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski. Dotyczy 

zarówno zawodów basenowych jak i zawodów na wodach otwartych 

5. Komitet co roku w okresie sprawozdawczym ustalał  pulę i specyfikację 

nagród za Puchar Polski Masters. 

6. Komitet na własną odpowiedzialność potwierdzał wypełnienie przez 

reprezentantów kraju norm związanych z Mistrzostwami Europy i 

Mistrzostwami Świata – zgodnie z wytycznymi. 

7. Grupa Pływanie Masters Polska na Facebooku cieszy się dużym 

zainteresowaniem, obecnie posiada 2700 członków. 

8. Komitet co roku zbiera propozycje do kalendarza zawodów Masters zarówno 

basenowych jak i na wodach otwartych. 

9. Posiedzenie Komitetu Technicznego Pływania Masters odbywały się podczas 

Mistrzostw Polski lub w wyjątkowych sytuacji pomiędzy Mistrzostwami. 

10. Ponadto Komitet Techniczny Pływania Masters realizował następujące 

zadania: 

zaproszenie na zawody gości spoza strefy Schengen, do jednostek 

wojskowych i żołnierzy  

zaproszeń, podziękowań do urzędów miast, gmin, sponsorów zawodów i 

           rozstrzyganie protestów i zażaleń 

           pomoc w prowadzeniu badań naukowych dotyczących ruchu Masters  

           mających na celu jego rozwój ( m. in. umożliwienie tworzenie ankiet na stronie    

FB). 
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11. Nie udało się zrealizować pomysłu systemu ubezpieczeń dla zawodników 

kategorii Masters. 

 

 

 

 

       Jacek Thiem  

 

 

       Przewodniczący Komitetu Technicznego                           

                    Masters PZP 

 


