
STOWARZYSZENIE
SZKOŁA PŁYWANIA ORKA

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z DZIAŁALNOŚCI

ZA ROK 2016



Sprawozdanie  Zarządu  dotyczy  jego  działalności  w  roku  2016.  Poprzednie  Walne

Zgromadzenie odbyło się w dniu 13 kwietnia 2016 r. Brało w nim udział (w drugim terminie ) 25

członków  na  ogólną  liczbę  40  upoważnionych  do  podejmowania  uchwał.  Udzieliło  ono

absolutorium Zarządowi za rok 2015, 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 2016  roku działał w składzie:

Aurelia Waruszewska - Prezes
Krzysztof Wacławski - Wiceprezes
Katarzyna Dzik - Wiceprezes
Agnieszka Jaskulska - Sekretarz
Błażej Matysiak - Członek
Arkadiusz Michalski  - Członek
Karol Koszczka  - Członek

Komisja Rewizyjna działa w składzie:
Krzysztof Wilczyński - Przewodniczący
Katarzyna Zalewska - Zastępca Przewodniczącego
Ewa Janusz - Członek

Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami:
– nadzór nad działalnością gospodarczą
– finansowanie działalności Stowarzyszenia
– współpraca nad pracą szkoleniową
- sprawy bieżące
W 2016 roku zarząd na 3 spotkaniach (20.05, 16.08, 29.10)  podjął  6 uchwał w tym:
–Uchwała 1/2016 w sprawie uchwalenia stawki dofinansowania grup sportowych prowadzonych

przez SSP Orka
–Uchwała 2/2016 w sprawie uchwalenia stawek za półkolonie w 2016 roku
–Uchwała 3/2016 w sprawie przeznaczenia dochodu z lat poprzednich
–Uchwała 4/2016 w sprawie zobowiązania Zarządu do zwiększenie efektywności pobierania opłat 
od uczestników zajęć prowadzonych przez SSP Orka
–Uchwała 5/2016 w sprawie zarządzania finansami SSP Orka
–Uchwała 6/2016 w sprawie wydzielenia z budżetu SSP Orka finansów dotyczących prowadzenia 
grup sportowych.
–
- W roku 2016  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 18
instruktorów:
1.Aurelia Waruszewska-  - grupa sportowa pływacka młodsza, pływanie średnio zaawansowane, 

aquafitnes, zajęcia z  uczestnikami U3W.



2.Krzysztof Wacławski -  grupy  pływanie dorosłych i młodzieży. Opiekun i trener grupy Orka

Masters.

3.Radosłw Burza -  grupa sportowa- triathlon

4.Agnieszka Jaskulska -  pływanie dzieci i młodzieży, aquafitnes,zajęcia z U3W

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 Kopczyńska  – pływanie dzieci

12.Katarzyna Zalewska   – pływanie dzieci i dorosłych

13. Justyna Gamrat -  – pływanie dzieci

14. Lidia Ziemniak  - rehabilitacja w wodzie z elementami nauki pływania, korekcja wad 

postawy i ćwiczenia w wodzie – zajęcia indywidualne

15.Arkadiusz Biliński  -  pływanie dzieci

16.Magdalena Pietraszek  -  pływanie dzieci

17.Beata Lasowy -  pływanie dzieci

18. Justyna Maśkiewicz   - pływanie dzieci

     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.

Nauka pływania prowadzona była w ramach   działalność gospodarczej. W roku 2015 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 w2016

roku wzięło udział 295 dzieci.

190 osób – półkolonie letnie ( grupy sportowe młodsze i  starsze,  grupa taneczna,  konna

rowerowe, piłki nożnej ,siatkarska)

41 osób – obóz narciarski w Małym Cichym

 65 osób zimowisko (grupy sportowe i taneczne)



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 2016

pojawiły się nowe elementy programów półkolonii letnich w postaci zajęć w szkole windsurfingu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w grupie sportowej z wydłużonym czasem

zajęć  do   godz.  15.00.  Nowością  była  grupa  piłki  nożnej,  która  również  spotkała  się  z

zainteresowaniem rodziców.

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  wniosła  wkład  finansowy w wysokości

833,58  zł oraz  wkład  osobowy  w  postaci  wolontariatu  300,00zł .  Nabór  prowadził  Ośrodek

Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

W 2016 roku stowarzyszenie było oficjalnym organizatorem I Ogólnopolskiego Festiwalu

Biegowego o Puchar Brico Marche, który odbył się 05.06. 2016 roku.  Na ten cel pozyskaliśmy

10000,00 zł  dotacji  z  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.  Bieg  cieszył  się  ogromnym

zainteresowaniem  - na startach stanęło prawie 700 osób. Dzięki działaniu nastąpiła popularyzacja

sportu  amatorskiego  w  formie  biegów  ulicznych  jako  rodzinnego,  jednakowo  dostępnego  dla

wszystkich  chętnych,  sposobu spędzania  czasu.  Realizacja  tego celu  osiągnięta  została  poprzez

działania promujące, biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kolejnym  działaniem  na  jakie  nasze  stowarzyszenie  pozyskało dotacje  z  Ministerstwa

Sportu i Turystyki  w kwocie 5000,00 zł był Wodny Rajd Pływacki , który odbył się  19.06.2016 r.

Ta impreza połączona była z  II  Pucharem Warmii  i  Mazur w Pływaniu Długodystansowym na

wodach otwartych.  Dzięki  temu działaniu nastąpiła popularyzacja sportu  w formie  bezpiecznego

pływania,  ze  szczególnym  akcentem  wielopokoleniowego  spotkania  przy  okazji  imprezy

rekreacyjnej. Realizacja tego celu osiągnięta została poprzez działania promujące, pływanie jako

amatorską  dyscyplinę  dostępną  dla  wszystkich  chętnych  niezależnie  od  wieku.  W  rajdzie

wystartowała 100 zawodników w różnym wieku. Pływacy rywalizowali na dystansie 750, 1500,

3000  m. Wsparcie  przy  organizacji  Rajdu  Orka  otrzymała  od  Gminy  Miejskiej Iława,  ,

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji , Firmy

Martes. Pomocy w organizacji imprezy udzielili:  Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie, WOPR w



Iławie KPP w Iławie.

Trzecim wydarzeniem zrealizowanym dzięki środkom z  Ministerstwa Sportu i  Turystyki

było  współorganizowanie  Ogólnopolskiego  Pikniku  Żeglarskiego  Nad  Małym  Jeziorakiem  –

Yellow Cup 2016  - tutaj także pozyskano kwotę 5000,00 zł – piknik odbył się 31.07. 2016 roku.

Dzięki temu działaniu nastąpiła popularyzacja sportu  rodzinnego i aktywności fizycznej, w różnej

formie związanej ze sportami wodnymi w tym żeglarstwie- poprzez zajęcia na lądzie, regaty  na

Optimistkach  czy możliwość  skorzystania  z  łodzi  ze  sternikiem.  Jednakowo dostępne  były dla

wszystkich, stanowiły formę spędzenia czasu z rodziną czy w grupie. Poprzez wspólną zabawę i

współzawodnictwo utrwaliło  się  poczucie  uczestnictwa w aktywności  fizycznej  pozytywnej  dla

zdrowia i dostępnej dla każdego.

Ponadto  Stowarzyszenie  Szkoła  Pływania  Orka  otrzymało  w  2016  roku  8000  zł

dofinansowania od Iławskiego Centrum Sportu i Turystyki na działalność sportową klubu i 5000 zł

na organizację  imprez organizowanych na wodzie,  w tym Rajdu Pływackiego i odbywającej się po

raz drugi   w sierpniu 2016 roku imprezy „Wpław wokół Wyspy Wielka Żuława”.  20 siepania w

godzinach porannych do opłynięcia naszej wyspy zebrało się 14 miłośników pływania , którzy mieli

do pokonania  dystans 5300m. Pomocy w organizacji imprezy udzielili:  Państwowa i Ochotnicza

Straż  Pożarna  w Iławie,  WOPR w Iławie,  Ekomarina.  Każdy uczestnik  otrzymał  pamiątkowy

medal oraz uczestniczył w poczęstunku  po zawodach.

Stowarzyszenie  w  2016  roku  było  także  organizatorem  cyklu  amatorskich  zawodów  o

charakterze rekreacyjno sportowym: Pływaj z Orką.  W ramach całorocznych zmagań odbyły się:

1.Wiosenne Zawody Pływackie  - 19.03. 2016 r,

2.Zawody z Okazji Dnia Dziecka – 28.05. 2016 r.

3.Mikołajkowe Zawody Pływackie – 03.12.2016 r.

Każdorazowo w zawodach brało udział około 200 uczestników w różnym wieku, którzy otrzymali

pamiątkowe medale i upominki ufundowane przez SSP Orka. . Podczas ostatnich zawodów miało

miejsce  podsumowanie  całego  cyklu  –  nagrodzono  pamiątkowymi  statuetkami  „najlepszych  z

najlepszych”  uczestników  całego  cyklu  „Pływaj  z  Orką”. W  ramach  wszystkich  zawodów

rywalizowały ze sobą także sztafety z iławskich szkół.

 SSP Orka wsparła również organizację Zawodów Mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z

województwa  Warmińsko  –  Mazurskiego  –  przekazując  pamiątkowe  koszulki  dla  każdego

uczestnika zawodów oraz puchary w konkurencjach sztafetowych.. W zawodach wzięło udział 50

uczestników z różnych placówek wychowawczych z Iławy, Ostródy, Olsztyna, Elbląga.  SSP Orka

zapewniła obsługę sędziowską zawodów.

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 16 osób, których trenerem jest Błażej

Matysiak. Pływacy startowali łącznie 9 zawodach.(Zawody i osiągnięcia tej grupy załącznik nr

2 ) Zawodnicy grupy pływackiej  w roku 2016 zdobyli:  13  złotych medali,  14,  srebrnych i  18

brązowych . Grupa pływacka pozyskała środki od sponsorów w wysokości: 12847,00. 

Grupa triathlonowa liczyła 11 uczestników, prowadzona jest przez Radosława Burzę. Od

września zrezygnowała 1 osoba i jedna osoba doszła do grupy.4 osoby z w/w otrzymały powołania

do Kadry Makroregionu Północno-Wschodniego dzieki  czemu mogły korzystać z  dodatkowego

wsparcia.  Sezon zaczął  się  8  dniowym obozem w Szklarskiej  Porębie.   Następnie  odbył  się  6

dniowy obóz w czerwcu – COS Spała, 9 dniowy w Stroniu Śląskim w lipcu i konsultacje startowe

przed MP w Sławie, też w lipcu. Ostanie zgrupowanie odbyło się w Iławie – koniec października –

konsultacje diagnostyczne. Łączna liczba wyjazdów na zawody w 2016r – 17razy.(  ( osiągnięcia

grupy załącznik nr 3 )Grupa triathlonowa pozyskała środki od sponsorów w wysokości: 9500,00. 

Podsumowanie:  Grupa  triathlon  SSP  Orka  Iława  wypracowała  własny  system  szkolenia,  co

owocuje  rosnącym  poziomem zawodników.  Wsparcie  finansowe  z  różnych  źródeł  pozwala  na

realizację  założonych  celów  treningowych  i  startowych.  W  roku  2017  celem  głównym  jest

przygotowanie zawodników do imprez międzynarodowych – Mistrzostwa Europy i Turniej Nadziei

Olimpijskich oraz Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Triathlonie. Równolegle prowadzony jest

nabór  poprzez  grupę  pływacką  młodszą  przygotowania  do  udziału  w  zawodach  pływackich  i

aquathlonowych. Dla grupy pływackiej  i  grupy triathlonowej pozyskano dotację z Ministerstwa

Sportu  i  Turystyki  w ramach  programu „Klub”.  Kwota  15  tys.  przebaczona była  na  opłacenie

obozów sportowych i wynagrodzenie trenerów. 

SSP Orka zdobyła 20 punktów w  punktacji końcowej współzawodnictwa sportowego dzieci

i młodzieży woj. warmińsko-mazurskiego za rok 2016  To o 4,5 pkt więcej w stosunku do 2015

roku. Triathloniści zajmują 2 miejsce w województwie. 

Grupa Pływacka Młodsza prowadzona przez Aurelię Waruszewską i Patryka Dągowskiego i

Radosława  Burzę  liczy  22  osoby  w  wieku  7-12  lat.  Celem  grupy  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  codziennie  (  minimum 4  razy  basen  plus  1  na  sali  gimnastycznej  lub  w  terenie).  Młodzi

zawodnicy Orki w 2016 roku brali udział w zawodach: w zawodach „Poszukiwanie Talentów-II

Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Rypin,  w VI Aquathlonie w Rumii,

w zawodach z cyklu „Pływaj z Orką” –Mikołajkowych Zawodach Pływackich i zawodach z okazji

Dnia Dziecka. Chętne osoby startowały w kolejnej edycji zawodów pływackich Warmia Mazury

Pływają oraz brały udział w Wodnym Rajdzie Dookoła Małego Jezioraka. 

 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 2016 roku w strukturach stowarzyszenia funkcjonowała 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. (Wykaz

imprez, w których uczestniczyli „Mastersi” oraz największe osiągnięcia  - załącznik nr 1)

W  2016  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.

Organizacja  imprez  byłaby  niejednokrotnie  niemożliwa  bez  pomocy  sponsorów,  którzy

w różnej formie wspomagają działalność Stowarzyszenia.  W roku 2016  pomagały nam między

innymi następujące firmy, osoby i instytucje: Urząd Miasta w Iławie, Iławskie Centrum Sportu,

Turystyki i Rekreacji, Iławskie, Centrum Rekreacyjno -Turystyczne  w Iławie, Pan Piotr Szostak

i Port  110,  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci,  Tawerna  Kaper,  Firma  Wis,  Firma  Progres,  Firma

ROLMAX Susz,  Firmę AGA Milewski  -  Patalon,  Firma Martes,   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 oraz innych osób mocno 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, 18.04. 2017 rok


