STOWARZYSZENIE
SZKOŁA PŁYWANIA ORKA

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2021

Sprawozdanie Zarządu dotyczy jego działalności w roku 2021. Poprzednie Walne
Zgromadzenie odbyło się w dniu 29 września 2021 r. Udzieliło ono absolutorium
Zarządowi za rok 2020, oceniając jego działalność pozytywnie i jednocześnie podjęło
uchwałę o przyjęciu rachunku wyników i bilansu rocznego, po uprzednim zapoznaniu
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia 2021 roku działał w składzie:
1. Przemysław Zieliński - Prezes
2. Justyna Maśkiewicz- Wiceprezes
3. Radosław Burza- Wiceprezes
4. Aneta Ostanek - Sekretarz
5.Katarzyna Zalewska - Członek
6. Ewa Janusz- Członek
7.Marek Machnio - Członek - rezygnacja od 15.09.2021
8. Piotr Zalewski- Członek
9. Sławomir Banacki - Członek
Komisja Rewizyjna w 2021r. działał w składzie
Krzysztof Wilczyński
Anna Murdzek
Krzysztof Zdobylak
Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami:
– nadzór nad działalnością gospodarczą
– finansowanie działalności Stowarzyszenia
– współpraca nad pracą szkoleniową
- sprawy bieżące
W roku 2021 liczba osób korzystających z oferty zajęć prowadzonych przez
stowarzyszenie to około 600 osób z czego około 550 stanowią dzieci a resztę to dorośli
uczestnicy zajęć. Stowarzyszenie prowadziło 50 grup zajęciowych w tym : zajęcia w

grupach początkujących, zajęcia w grupach średniozaawansowanych, pływanie
dorosłych, aquafitnes, zajęcia indywidualne – rehabilitacji i usprawniania w wodzie,
zajęcia gimnastyki w wodzie z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Stowarzyszenie prowadziło grupy pływania sportowego. Stowarzyszenie prowadzi
także sekcja koszykówki i lekkoatletyki oraz grupę Orka Masters.
W 2021 roku ze stowarzyszeniem współpracowało 19 instruktorów. Stowarzyszenie zatrudnia
1 osobę do prowadzenia biura stowarzyszenia (do 16 listopada 2021) oraz biuro
rachunkowe do prowadzenia księgowości. Ponadto w okresie ferii zimowych
stowarzyszenie zatrudniało osoby do prowadzenia zajęć na zimowisku i obozie
zimowym.
Podobnie jak dotychczas Stowarzyszenie realizowało zadania wynikające z
zapisu statutu. Działalność odpłatna skupiona była głównie na organizacji wypoczynku
zimowego oraz organizacji zawodów sportowych oraz prowadzeniu sekcji sportowych.
Nauka pływania i inne formy rekreacji w wodzie prowadzona była w ramach
działalność gospodarczej. W wyniku pandemii Covid – 19 zajęcia odbywały się z
przerwami, ze względu na obostrzenia i częste zamykanie basenu regularne
prowadzenie zajęć było niemożliwe. Do zajęć wrócono ostatecznie w maju 2021.
Przy organizacji wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez
stowarzyszenie brały udział osoby związane na co dzień ze stowarzyszeniem jak i inne
osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
Różne formy wypoczynku zwłaszcza te odbywające się w ramach półkolonii
letnich i zimowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Brały w nich udział
dzieci z Iławy i okolic jak również dzieci przyjeżdżające do Iławy na wypoczynek. W
związku z tym Zarząd przykładał dużą uwagę do rozwoju tej formy działalności z
naciskiem na uatrakcyjnienie jej przebiegu. Bardzo dużym zainteresowaniem jak co
roku cieszyły się zajęcia w grupie sportowej z wydłużonym czasem zajęć do godz.
15.00. W 2021 roku zwiększyliśmy liczbę grup z czasem zajęć do godz. 15.00.
W 2021 roku w związku z pandemią Covid – 19 nie zorganizowano obozu
zimowego w Małym Cichy. W wakacje w dniach 28.06-07.07 odbył się obóz letni w
Sudetach.
Kolejnym działaniem na jakie nasze stowarzyszenie przeprowadziło w 2021

roku IX Rajd Pływacki, który odbył się 20.06.2021r. Dzięki temu działaniu nastąpiła
popularyzacja sportu w formie bezpiecznego pływania, ze szczególnym akcentem
wielopokoleniowego spotkania przy okazji imprezy rekreacyjnej. W rajdzie
wystartowała 71 zawodników w różnym wieku. Pływacy rywalizowali na dystansie
750, 1500, 3000 m. Wsparcie przy organizacji Rajdu „Orka” otrzymała od Gminy
Miejskiej Iława, Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Pomocy w
organizacji imprezy udzielili, WOPR w Iławie KPP w Iławie.
Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka” otrzymało w 2021 roku od Gminy
Miejskiej Iława 41000,00 zł dofinansowania na działalność sportową klubu i 6000 zł
na organizację imprez organizowanych na wodzie ponadto w tym roku Gmina miejska
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Zgodnie z założeniami przyjętymi w statucie, Stowarzyszenie wszystkie
wypracowane środki przeznaczało bezpośrednio lub pośrednio na działalność
szkoleniową i sportową W stowarzyszeniu działały

sportowe grupy pływackie,

triathlonu grupa koszykówki i lekkoatletyki. Grupy sportowe prowadzone przez SSP
Orkę pomimo trudnej sytuacji pandemicznej podejmowały wszelkie starania
aktywności i treningu sportowego.
Działalność grup pływackich i triathlonowych

była współfinansowana przez

stowarzyszenie. Miesięczna dopłata do działalności tych grup to 700,00 zł na każdą.
Ponadto dwie grupy miały opłacane wejścia na basen z dotacji z ICSTiR. Koszt
darmowych wejść na basen szacowany jest na 50 tys zł. Ponadto wsparcie grup
sportowych to także opłaty licencyjne. OC trenerów, NNW uczestników. Ponadto
Stowarzyszenie ponosi miesięczne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji
księgowej, która w 90 % dotyczy prowadzenia grup sportowych.
W 2021 roku w strukturach stowarzyszenia grupa OrkaMaster. Opiekunem i trenerem
grupy jest Krzysztof Wacławski. Grupa nie korzysta z pomocy finansowej SSP Orka
w Iławie Jest to grupa sportowa Stowarzyszenia Szkoła Pływania ORKA integrująca
osoby dorosłe realizujące się w kulturze fizycznej poprzez podwyższanie własnego
poziomu sportowego. Głównymi założeniami tej grupy są:
- trening i udział w zawodach sportów wytrzymałościowych ; triathlon, aquathlon,
pływanie długodystansowe, kolarstwo, biegi długie, biegi ultra górskie, swimrun

– reprezentowanie w zawodach sportowych grupy OrkaMasters Iława
– zachęcanie społeczności lokalnej do zdrowego trybu życia poprzez dawanie
pozytywnego przykładu,
–

Obecnie w grupie są osoby , które są finisherami triathlonu na dystansie ironmana.
Działalność sekcji lekkoatletycznej Orka Iława Athletics nie była współfinansowana
przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka. Wsparcie ze strony Stowarzyszenia to
OC trenera i NNW uczestników. Sekcja utrzymuje działalność z dotacji miejskiej
przeznaczonej na rozwój lekkiej atletyki w Iławie oraz ze składek członkowskich, które
wpłacają rodzice zawodników na indywidualne subkonto sekcji. We wrześniu 2021
roku sekcja LA przeszła problem finansowy związany z realizacją ostatniego w roku
wyjazdu (zapewnienie transportu, zakwaterowania, wyżywienia dla 5 osób) na
Mistrzostwa Polski U16 w Karpaczu - najważniejsze zawody młodzików. Dzięki
wsparciu rodziców oraz osób z zewnątrz wyjazd został zrealizowany. Zawodnicy
reprezentujący Stowarzyszenie w roku 2021 zdobyli: 28 medali Mistrzostw
Województwa oraz 1 medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Ponadto
reprezentanci sekcji lekkoatletycznej Stowarzyszenia zajmowali wysokie miejsca w
zawodach ogólnopolskich, a 6 zawodników reprezentowało Stowarzyszenie w PZLA
Mistrzostwach Polski U16 i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży U18 oraz 3
zawodniczki brały udział w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS. Zawodnicy w 2021
roku byli powołani do Kadry Wojewódzkiej Młodzików (2 osoby) oraz Zaplecza Kadry
Narodowej (2 osoby), a także byli powoływani przez Warmińsko Mazurski Związek
Lekkiej Atletyki do reprezentacji wojewódzkich w zawodach ogólnopolskich i do
PZLA Mistrzostw Polski Sztafet. Zawodnicy zdobyli w sumie 11 punktów w Systemie
Sportu Młodzieżowego, co w 2021 roku stanowi najwyższą ilość punktów zdobytych
spośród wszystkich sekcji sportowych stowarzyszenia. Sekcja lekkiej atletyki
promowała Iławski Półmaraton, ale także Klub i Stowarzyszenie organizując 3
miasteczka lekkoatletyczne dla dzieci w Iławie. Dzięki osiągnięciom sportowym
zawodników i podejmowanym przedsięwzięciom przez sekcję lekkoatletyczną, a także
dzięki ubraniom sportowym z widocznym logo Orka Iława (zakupionych przez
rodziców), w których zawodnicy biorą udział w zawodach i wydarzeniach sportowych,
Stowarzyszenie jest rozpoznawalne na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej, co
stanowi bardzo dużą promocję "ORKI". Rozwój sportowy zawodników sekcji Orka
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wielopłaszczyznowej pracy trenera.
W 2021 roku stowarzyszenie prowadziło bardzo dobrą współpracę z
jednostkami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak
Uniwersytet III Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Sportów
Wodnych.
Wypracowane środki przekazywane są na wynagrodzenia dla trenerów i
instruktorów, wynagrodzenie dla pracownika biura i obsługi księgowej. Regularnie
uzupełniamy i doposażamy sprzęt sportowy dostępny na zajęciach nauki pływania.
Rozwój naszych zawodników nie byłby możliwy bez ofiarnej pracy kadry
trenerskiej i osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, którzy włożyli wiele wysiłku dla
osiągnięcia jak najlepszych rezultatów wychowawczych i sportowych.
Działalność Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka cieszy się życzliwym
stosunkiem i pomocą rodziców oraz innych osób zaangażowanych, deklarujących
gotowość do szerokiej współpracy. Należy w tym miejscu gorąco podziękować
wszystkim, którzy bezinteresownie niosą pomoc

zwłaszcza podczas organizacji

imprez.
Podsumowując działalność Stowarzyszenia, należy stwierdzić, że podtrzymuje
ona należną pozycję w naszym mieście. Zainteresowanych ofertą Stowarzyszenia
sukcesywnie przybywa. Stąd troska Zarządu o rozwój i udoskonalanie ofert sportowej
i rekreacyjnej dla mieszkańców Iławy i okolic.
Zarząd Stowarzyszeni Szkoła Pływania Orka
Iława, 20.09. 2022 rok

