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Skład Komitetu Technicznego Pływania Masters kadencja 2012 -2016: 

Przewodniczący - Tadeusz Stuchlik - Zabrze 

Sekretarz - Jacek Thiem - Poznań 

Członkowie Komisji –  

Ewa Kosmol – Warszawa 

Marcin Kaczmarek – Warszawa 

Marek Mróz - Katowice 

 

Jako główne kierunki Komitet przyjął następujące działania tj: 

a) rozwijanie, upowszechnianie i popularyzacja sportu pływackiego, rekreacji wśród 

osób dorosłych 

b) dbałość o zdrowie, popularyzowanie higienicznego trybu życia 

c) stworzenie zasad, regulaminów oraz tłumaczeń usprawniających rywalizację 

sportową wśród Mastersów. 

 

Główne zdarzenia o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym: 

-  obsługa strony Masters Polska (w tym: koszty serwera, koszty domeny, 

aktualizowanie strony, obsługa Pucharu Polski), 

-  podpisanie umowy z p. Michałem Harasim na stworzenie i obsługę 

programu hMasters, 

-   nagrody dla zawodników zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Masters 

za sezon 2012r. 

 

Komitet Masters nie prowadził działalności gospodarczej, a działalność 

finansowana była wyłącznie z wpłat od uczestników w Mistrzostwach Polski Masters 

– zgodnie z podjętą uchwałą i wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego zawodnika. 

Podkreślić również należy, że wszystkie zawody masters są organizowane i 

realizowane wyłącznie siłami społecznymi przez samych zawodników, 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 



Sprawozdanie z pracy Komitetu Technicznego Pływania Masters za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 

Strona 3 z 5 

 

podstawie stosownych uchwał Komitetu Masters regulował w terminie wszystkie 

zobowiązania. Komitet Masters nie pobierał żadnych wpłat w formie gotówki. 

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem „biura” – telefony, faksy, transport, usługi 

kurierskie itp. pokrywał z „własnej kieszeni”. 

Poza uzyskanymi wpływami „na KM” Mastersi otrzymali wsparcie rzeczowe z PZP w 

roku 2013 tj. na Puchary za PP 2012 dla najlepszych klubów. 

Na rok 2013 Komitet Techniczny Pływania Masters wyznaczył następujący 

plan pracy, który został przesłany do Polskiego Związku Pływackiego celem 

zatwierdzenia. 

 

L.P. ZADANIE OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

TERMIN UWAGI 

1 Pozyskanie sponsora dla pływania 
Masters 
 

Komitet Techniczny Cały rok  

2 Znalezienie środków i wykonawcy 
interfejsu do punktacji Masters 
Polska 
 

Komitet techniczny 15.02.2013  

3 Zgłoszenie wyników zawodników 
masters do TOP TEN LEN i FINA  
 

T. Stuchlik w porozumieniu 
z W. Kania 

31.01.2013  

4 Zgłoszenie Mistrzostw Polski 
Masters do kalendarza LEN 
 

T. Stuchlik 15.01.2013  

5 Ogłoszenie regulaminu Pucharu 
Polski Masters z wykazem 
zawodów  
 

T. Stuchlik 10.01.2013  

6 Ustalenie puli i specyfikacji nagród 
za Puchar Polski Masters 2012 
 

M. Kaczmarek 15.05.2013  

7 Potwierdzenie wypełnienia przez 
reprezentantów kraju norm 
związanych z Mistrzostwami 
Europy w Eindhoven 
 

M.Kaczmarek 15.06.2013  

8 Utworzenie grupy Pływanie 
Masters Polska na Facebooku 
 

M. Mróz 15.01.2013  

9 Stworzenie lub ogłoszenie 
konkursu na logo Pływania 
masters 
 

J. Thiem 31.03.2013  

10 Współtworzenie i stała współpraca 
z oficjalną stroną internetową 
Masters Polska. 
 

J. Thiem Cały rok  

11 Zebranie propozycji do kalendarza 
zawodów masters na 2014 
 

M. Mróz 15.12.2013  
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12 Posiedzenie Komitetu 
Technicznego Pływania Masters 

T. Stuchlik Letnie i 
Zimowe MP 
w Pływaniu 
Masters 
 

 

 

Realizacja planu za w/w okres przedstawia się następująco: 

1. Pozyskanie sponsora dla pływania Masters – zrealizowano – w dniu 

30.04.2013r. została podpisana umowa. Komitet Techniczny Pływania 

Masters podpisał umowę z firmą  MARTES  SPORT sp. z o.o.  – wyłącznym 

importerem marki ARENA. Na podstawie umowy zostały przekazane nagrody 

w postaci sprzętu firmy ARENA na wszystkie zawody Pucharu Polski Masters 

w roku 2013, jak również nagrody dla najlepszych zawodników za Puchar 

Polski 2012, ponadto został udzielony rabat na zakup sprzętu ARENA przez 

zawodników Masters. 

2. Znalezienie środków i wykonawcy interfejsu do punktacji Masters Polska – 

powyższe zadanie zostało zrealizowane z opóźnieniem, niemniej wykonawca 

programu do liczenia punktacji Masters został wybrany. W dniu 18.07.2013 r. 

podpisano umowę z p. Michałem Harasim na obsługę programu hMasters. 

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

zrealizowano – wyniki Polskich zawodników masters zostały przekazane do 

LEN i FINA . 

4. Zgłoszenie Mistrzostw Polski Masters do kalendarza LEN – zrealizowano – w 

kalendarzu LEN znalazły się Mistrzostwa Polski Masters w Dębicy i Krakowie. 

5. Ogłoszenie regulaminu Pucharu Polski Masters z wykazem zawodów – 

zrealizowano – umieszczono na stronie masters regulamin wraz z wykazem 

zawodów. 

6. Ustalenie puli i specyfikacji nagród za Puchar Polski Masters 2012 – 

zrealizowano – w dniu 10.05.2013 Komitet ustalił wysokość nagród za Puchar 

Polski 2012. 

7. Potwierdzenie wypełnienia przez reprezentantów kraju norm związanych z 

Mistrzostwami Europy w Eindhoven – zadanie zrealizowano – zgodnie z 

wytycznymi na lipcu 2013 przesłano do LEN potwierdzoną listę zawodników 

zgłoszonych do Mistrzostw Europy Masters. 
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8. Utworzenie grupy Pływanie Masters Polska na Facebooku – zrealizowano – 

stworzono profil Pływanie Masters Polska na Facebooku. Profil cieszy się 

dużym zainteresowaniem, obecnie posiada 741 członków. 

9. Stworzenie lub ogłoszenie konkursu na logo Pływania masters – nie 

zrealizowano – odstąpiono od realizacji zadania. 

10. Współtworzenie i stała współpraca z oficjalną stroną internetową Masters 

Polska – zrealizowano. 

11. Zebranie propozycji do kalendarza zawodów masters na 2014 – zadanie 

zrealizowano. 

12. Posiedzenie Komitetu Technicznego Pływania Masters – zrealizowano – 

posiedzenia Komitetu odbyły się na MP w Krakowie w dniu 16.11.2012 oraz 

MP w Dębicy w dniu 15.06.2013. 

 

Ponadto Komitet Techniczny Pływania Masters realizował następujące zadania: 

- Opracowanie Regulaminu Komitetu Technicznego Pływania Masters – 

zatwierdzony Uchwałą PZP nr 34/2013 z dnia 22.05.2013r, 

-  wprowadzenie z dniem 01.01.2014 Regulaminu Mistrzostw Polski Masters, 

-  przetłumaczenie przepisów pływania FINA Masters 2013 – 2017, 

- wprowadzenie danych, a następnie aktualizacja nowej strony masters –

www.polswim.pl/masters  

-  przygotowanie i nadzór nad realizacją Pucharu Polski Masters, 

- pomoc w organizacji wyjazdów, ofert turystycznych na główną imprezę 2013 tj. 

Mistrzostwa Europy w Eindhoven, 

-  wspieranie klubów dokumentami PZP ułatwiającymi np. 

 zaproszenie na zawody gości spoza strefy Schengen 

 zaproszeń, podziękowań do urzędów miast, gmin, sponsorów zawodów itp. 

 pozyskiwaniu indywidualnych sponsorów dla zawodników 

- rozstrzyganie protestów i zażaleń 

- pomoc w prowadzeniu badań naukowych dotyczących ruchu Masters mających na 

celu ich rozwój. 

 

  

 

 


