STOWARZYSZENIE
SZKOŁA PŁYWANIA ORKA

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2015

Sprawozdanie Zarządu dotyczy jego działalności w roku 2015. Poprzednie Walne

Zgromadzenie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2015 r. Brało w nim udział (w drugim terminie ) 23
członków na ogólną liczbę 40 upoważnionych do podejmowania uchwał. Udzieliło ono absolutorium
Zarządowi za rok 2014, 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 w 2015 roku działał w składzie:
Aurelia Waruszewska
Krzysztof Wacławski
Justyna Kobylińska
Agnieszka Jaskulska
Błażej Matysiak
Arkadiusz Michalski
Marcin Turski
Justyna Maśkiewicz
Katarzyna Dzik

-

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna działa w składzie:
Krzysztof Wilczyński
Przewodniczący
Marek Maciejewski
Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Głąbiński
Członek (rezygnacja od 25.08. 2015 roku)
Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami:
– nadzór nad działalnością gospodarczą
– finansowanie działalności Stowarzyszenia
– współpraca nad pracą szkoleniową
- sprawy bieżące
W 2015 roku zarząd na 3 spotkaniach podjął 18 uchwał w tym:
- Uchwała nr 1/2015 - w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania prowadzoną przez
Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie na rok 2015. - dzieci
- Uchwała nr 2/2015 - w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania prowadzoną przez
Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie na rok 2015. - dorośli
- Uchwała nr 3/2015 -w sprawie przyjęcia stawki opłaty za zajęcia rekreacji ruchowej prowadzoną
przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie na rok 2015.
- Uchwała nr 4/2015 w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania sportowego prowadzoną
przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie na rok 2015.
- Uchwała nr 5/2015 w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania korekcyjnego prowadzoną
przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie na rok 2015.
- Uchwała nr 6/2015 w sprawie przyjęcia stawek wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących
naukę pływania organizowaną przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie w 2015 roku.
- Uchwała nr 7/2015 w sprawie przyjęcia stawki wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących
zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie organizowaną przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA w
Iławie.
- Uchwała nr 8/2015 w sprawie przyjęcia stawki wynagrodzenia pracownika administracyjno –

biurowego w 2015 roku zatrudnionego przez Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie.
- Uchwała nr 9/2015 w sprawie przyjęcia kwoty dofinansowania prowadzenia grup pływackich
sportowych oraz triathlonowych działających w ramach Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka w
Iławie w roku 2015.
- Uchwała nr 10/2015 w sprawie przyjęcia kwoty składki członkowskiej Stowarzyszenia Szkoła
Pływania Orka w Iławie na 2015 rok.
- Uchwała nr 11/2015 w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet Stowarzyszenia Szkoła
Pływania Orka w Iławie.
Uchwała nr 12/2015 w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia Szkołą Pływania Orka w
Iławie na podstawie § 15 pkt 2.3 Statutu.
- Uchwała nr 13/2015w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania prowadzoną przez
Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie na rok 2015. - niedziele
- Uchwała nr 14 /2015 w sprawie przyznania ryczałtu za 2015 rok na rozmowy służbowe z
prywatnego telefonu.
- Uchwała nr 15 /2015 – w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia miesięcznego za prowadzenie
zajęć w grupie triathlonowej na 2015 rok
- Uchwała nr 16 /2015 w sprawie przekazania dochodu osiągniętego w 2014 roku na cele statutowe
- Uchwała 17/2015 w sprawie odpłatnej i nieodpłatnej działalności stowarzyszenia.
- Uchwała nr 18/2015 w sprawie przyjęcia nowego cennika za zajęcia sportowo- rekreacyjne
prowadzone przez SSP Orka.
W roku 2015 liczba osób korzystających z oferty zajęć prowadzonych przez stowarzyszenie
to około 700 osób z czego około 570- stanowią dzieci a resztę to dorośli uczestnicy zajęć.
Stowarzyszenie prowadziło 60 grup zajęciowych w tym : zajęcia pływania niemowlaków, 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 grupę
triathlonową oraz 2 grupy pływania sportowego. W stowarzyszeniu zatrudnionych było 15
instruktorów:
1.Aurelia Waruszewska- - grupa sportowa pływacka młodsza, pływanie średniozaawansowane,
aquafitnes, zajęcia z uczestnikami U3W.
2.Krzysztof Wacławski - grupy pływanie dorosłych i młodzieży. Wszystkie grupy prowadzone w
kierunku doskonalenia technik pływackich. Realizacja celów sportowych w imprezach lokalnychmłodzież, dorośli imprezy lokalne, krajowe i zagraniczne w zawodach pływackich i multisporttriathlon, biegi długodystansowe, półmaraton, maraton, maratony MTB. Opiekun i trener grupy Orka
Masters.
3.Radosłw Burza

- grupa sportowa- triathlon

4.Agnieszka Jaskulska

- pływanie dzieci i młodzieży, aquafitnes, zajęcia z uczestnikami

U3W, indywidualna rehabilitacja w wodzie.
5.Błażej Matysiak

- grupa - sportowa pływacka – starsza

6.Arkadiusz Michalski

– pływanie dzieci i młodzieży, gimnastyka w wodzie z uczestnikami

U3W, zajęcia korekcyjne indywidualne, rehabilitacja w wodzie.
7.Joanna Szczekało

- pływanie dorosłych

8.Patryk Dągowski

- grupy – pływanie dzieci i dorosłych, grupa sportowa pływacka

młodsza
9.Ewa Janusz

– pływanie dzieci

10.Izabela Rybińska

- pływanie dzieci , zajęcia z U3W

11.Jolanta Kopiczyńska

– pływanie dzieci

12.Katarzyna Zalewska

– pływanie dzieci i dorosłych

13.Katarzyna Gabryel

– pływanie niemowląt

14. Lidia Ziemniak

- rehabilitacja w wodzie z elementami nauki pływania, korekcja wad

postawy i ćwiczenia w wodzie – zajęcia indywidualne
15. Marcin Turski

- pływanie dzieci i pływania dorosły dorosłych

Stowarzyszenie zatrudnia 1 osobę do prowadzenia biura stowarzyszenia oraz biuro rachunkowe
do prowadzenia księgowości. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji stowarzyszenie zatrudnia
osoby do prowadzenia zajęć na zimowisku i półkoloniach.
Podobnie jak dotychczas Stowarzyszenie realizowało zadania wynikające z zapisu statutu,
Działalność odpłatna skupiona była głównie na organizowaniu zajęć z nauki pływania i rekreacji w
wodzie, organizacji wypoczynku zimowego i letniego oraz organizacji zawodów sportowych.
Wzrastająca z roku na rok liczba uczestników korzystających z nauki pływania doprowadziła do
konieczności przekształcenia prowadzonej działalności odpłatnej w działalność gospodarczą, gdyż
pobierane za w/w działalność opłaty były wyższe od kosztów. Dokonano odpowiednich zmian w
zapisach statutowych i dokonano rejestracji działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, który z
dniem 25.08.2015 r. wpisał SSP Orka do rejestru przedsiębiorców.
W akcjach wypoczynku letniego i zimowego zorganizowanego przez stowarzyszenie w2015
roku wzięło udział 255 dzieci.
 155 osób – półkolonie letnie ( grupy sportowe młodsze i starsze, grupy taneczne, konna
rowerowe, językowa z językiem angielskim, siatkarska)
 39 osób – obóz narciarski w Małym Cichym
 61 osób zimowisko (grupy sportowe i językowa z językiem angielskim)
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. W roku 2015 pojawiły
się nowe elementy programów półkolonii letnich. Wydłużono godziny zajęć w grupach sportowych
tzw. młodszych. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie jakie wykazywali rodzice uczestników tych
zajęć.
Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka przeprowadziła również zajęcia letnie z elementami
sportów wodnych dla dzieci z terenu miasta Iławy z grup podwyższonego ryzyka w zakresie pływania
- w ramach wygranego konkursu ofert z Gminy Miejskiej Iława. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę
4000,00 zł, za które zorganizowaliśmy nieodpłatne półkolonie letnie dla 20 dzieci z grup
podwyższonego ryzyka. Do powyższego zadania Orka włożyła wkład w wysokości 1070,00 zł .
Nabór prowadził Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
W terminie od maja 2015 roku do listopada 2015 roku zorganizowano zajęcia profilaktyczno
–wychowawcze dla dzieci i młodzieży - nauka i doskonalenie pływania, które zostały
przeprowadzone po wcześniejszym konkursie ofert na zadanie publiczne. W ramach tego zadania
otrzymaliśmy kwotę 4000,00 zł na zajęcia z nauki pływania dla 24 dzieci uczęszczających na zajęcia
do Mopsika i Ośrodka Psychoedukacji. Na ten cel Orka przeznaczyła wkład w wysokości 900,00 zł .
Wszystkie zakładane cele w przypadku obu projektów zostały spełnione. Dzieci z iławskich szkół
podstawowych w sposób aktywny i atrakcyjny spędziły czasu wolny poprzez organizację zajęć w
wodzie i nad wodą. Wiodącym elementem zajęć byłą profilaktyka zachowań ryzykownych.
W 2015 roku stowarzyszenie było oficjalnym organizatorem II Regat Smoczych Łodzi o Złote
Wiosło Jezioraka , które odbyły się na 04.07. 2105 roku. Na ten cel pozyskaliśmy 15.000 zł dotacji
z Ministerstwa Sportu Turystyki i Rekreacji. Regaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
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Łącznie wystartowało 300 zawodników. Odbyło się 29 startów. Oprócz iławskich drużyn przyjechali
zawodnicy z Bratiana, Nowego Miasta Lubawskiego, Susza, Chełmna, Stolna, Gdańska, Sztumu,
Olsztyna, a nawet Wrocławia. Projekt dofinansowany był także ze środków Gminy Miejskiej Iława.
Ponadto Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka otrzymało w 2015 roku 8000 zł
dofinansowania od Iławskiego Centrum Sportu i Turystyki na działalność sportową klubu i 4000 zł
na organizację IV Rajdu Pływackiego, który odbył się 5 lipca na wodach Małego Jezioraka. W rajdzie
wystartowała 100 zawodników w różnym wieku. Pływacy rywalizowali na dystansie 750, 1500, 3000
m. W zawodach uczestniczyli pływacy z Iławy, Olsztyna, Elbląga, Susza, Warszawy. Wsparcie przy
organizacji rajdu Orka otrzymała od Gminy Miejskiej Iława, , Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
Iławskiego Centrum Turystyki Rekreacji i Sportu, Firmy Martes. Pomocy w organizacji imprezy
udzielili: Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie, WOPR w Iławie KPP w Iławie.

W sierpniu miała miejsce pilotażowa impreza „Wpław wokół Wyspy Wielka Żuława” kiedy
to 22 siepania w godzinach porannych do opłynięcia naszej wyspy zebrało się 16 śmiałków i
miłośników pływania . Dystans 5300m wszyscy pokonali. Pomocy w organizacji imprezy udzielili:
Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie, WOPR w Iławie Ekomarina. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkową koszulę i medale oraz poczęstunek po zawodach.
Stowarzyszenie w 2015 roku było także organizatorem cyklu amatorskich zawodów o
charakterze rekreacyjno sportowym „Warmia Mazury Pływają”. Zazwyczaj w każdą pierwszą sobotę
miesiąca do maja w godzinach 8 – 12 na basenie miejskim gromadziły się tłumy amatorów pływania
w różnym wieku. Imprezy obsługiwali instruktorzy stowarzyszenia. Fundatorem medali było także
stowarzyszenie Orka. W akcję również zaangażowanych było wiele osób, które dbały o oprawę
imprezy, zapewniały każdemu uczestnikowi drobne upominki. Jest to doskonała okazja do
podziękowania za trud wkładany w przeprowadzenie zawodów w Iławie. W czerwcu w Olsztynie
odbył się finał zawodów, w których uczestniczyła liczna grupa zawodników z Iławy. Wspólny wyjazd
uczestników autokarem zapewniło nasze stowarzyszenie.
Po przerwie wakacyjnej nasze stowarzyszenie nie podjęło się kontynuacji zawodów z cyklu
Warmia Mazuty Pływają – proponując nowy cykl zawodów „Pływaj z Orką” w ramach, których
17.10.2015 roku odbyły się zawody na rozpoczęcie sezonu a 05.12.2015 roku miały miejsce
Mikołajkowe Zawody Pływackie. Obie imprezy zgromadziły każdorazowo prawie 200 uczestników
w różnym wieku (0+). Podczas tych zawodów uczestnicy otrzymywali pamiątkowe medale, statuetki
i nagrody ufundowane przez SSP Orka. W ramach tych zawodów rywalizowały ze sobą także sztafety
z iławskich szkół.
W październiku odbyło się uroczyste podsumowanie działalności stowarzyszenia w 2015 roku,
na którym podziękowano wszystkim sponsorem oraz instytucjom publicznym, z którymi na co dzień
współpracowało nasze stowarzyszenie.
SSP Orka była także współorganizatorem: „Biegu na dychę” oraz Jesiennego Maratonu
Kajakowego Jeziorak, oraz Zawodów Mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z województwa
Warmińsko – Mazurskiego. W zawodach wzięło udział 50 uczestników z różnych placówek
wychowawczych z Iławy, Ostródy, Olsztyna, Elbląga.

SSP Orka ufundowała nagrody na dla

wszystkich uczestników oraz zapewniła obsługę sędziowska i techniczną.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w statucie, Stowarzyszenie wszystkie wypracowane środki
przeznaczało bezpośrednio lub pośrednio na działalność szkoleniową i sportową Przy stowarzyszeniu
działały 2 sportowe grupy pływackie i 1 grupa sportowa triathlonowa.
W grupie sportowej pływackiej na zajęcia uczęszczało 14 osób, których trenerem jest Błażej
Matysiak. Zawodnicy tej grupy brali udział 8 razy w zawodach ogólnopolskich. W tym w
Mistrzostwach Polski do lat 14 i Mistrzostwach Województwa. W sumie zdobyto 43 medale(wyniki
w załączniku). Działalność grupy wsparli w kwocie 4000 zł :Tomasz Wilk, oraz anonimowy

darczyńca. Odbyły się 3 obozy wyjazdowe (Szczyrk, Pasym, Star Dadaj) i 1 stacjonarny. Tygodniowo
uczestnicy odbywali 8 treningów. Cele treningowe zrealizowano w 97,6 % wykonano 322 treningi,
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Grupa triathlonowa liczyła 11 uczestników, prowadzona jest przez Radosława Burzę.
Zrealizowano w 2015 roku: I Bieżące treningi sportowe – ilość i długość zmienna w ciągu roku ze
względu na specyfikę okresu przygotowań. Średnio – 10 x w tygodniu, w tym 4 x basen, 3 x bieg, 2
x rower, 1 x sala i ogólnorozwojowy. II Obozy Sportowe – 3 x w tym Zimowy 7 dni – Star DADAJ,
wiosenny – COS Zakopane 7 dni, Letni – UW-M Olsztyn – 8 dni. III Wyjazdy na zawody:M Polski:
5 x ( aquathlon, triathlon młodzików, OOM-j/młodszy, juniorzy, cross triathlon), Cykl Garmin Iron
Triathlon – 4x, Mazovia MTB – 9 x,Aquathlon – 2 x Łączna ilość wyjazdów na zawody -20 x. Wyniki
sportowe: 1. Medale MP: - OOM – srebro w sztafecie tri: M. Jarliński, P. ,- Aquathlon – Szymon
Dzik- Cross Triathlon; Mateusz Kudyk IIIm; Szymon Dzik IIm. Anna Kołatka IIIm; Michał Jarliński
I m. SSP
Orka zdobyła 15,50 punktu w punktacji końcowej współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży woj. warmińsko-mazurskiego za rok 2015 i jest to wynik o 4 pkt lepszy od poprzedniego
za 2014 rok. Działalność grupy triathlonowej wsparli: PORT 110, SSP Orka, Firma WiS, UM Iława,
W-M Federacja Sportu.
Grupa Pływacka Młodsza prowadzona przez Aurelię Waruszewską i Patryka Dągowskiego
liczy 22 osoby w wieku 7-12 lat. Celem grypy jest wszechstronny rozwój fizyczny dzieci poprzez
doskonalenie sportowych technik pływackich, zabaw biegowych w terenie oraz zajęć
ogólnorozwojowych prowadzonych na sali gimnastycznej. Rezultatem tych działań jest
przygotowanie dzieci do dalszej drogi sportowej – pływackiej lub triathlonowej.
Zajęcia odbywają się 4 x w tygodniu (3 razy basen plus 1 na Sali gimnastycznej lub w terenie). Młodzi
zawodnicy Orki w 2015 roku brali udział w zawodach: V Young Digital Planet Aquathlon Rumia
2015, w zawodach pływackich III Elbląska Jesień Pływacka , w I Mikołajkowej Olimpiadzie
Pływackiej o puchar Otylii Jędrzejczak, w cyklu Warmia Mazury Pływają oraz w zawodach z cyklu
Pływaj z Orką – na otwarcie sezonu i Mikołajkowych Zawodach Pływackich. Najlepsze osiągnięcia
grupy znajdują się w załączniku. Grupa otrzymała dofinansowanie od osoby prywatnej Państwa Kaca
w kwocie 1.000 zł.
Działalność grup pływackich i triathlonowej 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.
W 2015 roku w strukturach stowarzyszenia powstała licząca 38 uczestników grupa
OrkaMaster. Jest to grupa sportowa Stowarzyszenia Szkoła Pływania ORKA w Iławie integrująca
osoby dorosłe realizujące się w kulturze fizycznej poprzez podwyższanie własnego poziomu
sportowego, udział w zawodach sportów wytrzymałościowych. .Celem grupy jest: trening i udział w

zawodach sportów wytrzymałościowych ; triathlon, pływanie długodystansowe, kolarstwo, biegi
długie ( wszelkie odmiany), reprezentowanie w zawodach sportowych grupę Orka Masters Iława,
podwyższanie własnego poziomu sportowego, dbałość o przyjazną atmosferę, zachęcanie
społeczności lokalnej do zdrowego trybu życia poprzez dawanie pozytywnego przykładu.
W 2015 roku stowarzyszenie prowadziło

bardzo dobrą współpracę z jednostkami

samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak Uniwersytet III Wieku,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Część wypracowanych środków 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.
Organizacja imprez byłaby niejednokrotnie niemożliwe bez pomocy sponsorów, którzy
w różnej formie wspomagają działalność Stowarzyszenia. W roku 2015 pomagały nam między
innymi następujące firmy i osoby i instytucje: Urząd Miasta w Iławie, Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Iławskie, Centrum Rekracyjno-Turystyczne , w Iławie, Pan Piotr Szostka i Port
110, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Tawerna Kaper, Firma Progres, Firmę ROLMAX Susz, Firmę
AGA Milewski-Patalon oraz wiele osób prywatnych chcących zachować anonimowość.
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 i 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, 05.04. 2016 rok

