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Wstęp 
 

Głównym obszarem działania Uczniowskiego Klubu Sportowego Swim Team Wilanów jest 
prowadzenie sportowego szkolenia pływackiego dzieci i młodzieży w ramach regularnych treningów 
pływackich i poprzez obozy pływackie, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i 
propagowanie pływania.  

Szkolenie stacjonarne jest prowadzone w oparciu o pływalnię Centrum Sportu Wilanów w 
Warszawie otwarte dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. 

Do najważniejszych działań należy zaliczyć 

- codzienne treningi pływackie rano i po południu od poniedziałku do piątku oraz w soboty 

- obozy letni i zimowy 

- uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim 

Działania te zostały zrealizowane głownie w oparciu o składki członkowskie oraz w ramach 
zadań współfinansowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów. 
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Sprawy organizacyjne 
 

Ogólna informacja 
 

Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów (zwany dalej Klubem) powstał w grudniu 2016 
roku w wyniku wyodrębnienia się sekcji pływackiej z innego klubu wilanowskiego. Został 
zarejestrowany w Rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonym przez Prezydenta Miasta 
Stołecznego warszawa pod numerem 628. 

Posiada numer REGON 366172358 oraz NIP 951-242-62-15. 

Od lata 2018 roku siedzibą klubu jest ul. Franciszka Klimczaka 20/79 w Warszawie. 

 

Cele statutowe i ich realizacja 

Główne cele sportowe Klubu są to: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,  
 prowadzenie szkolenia sportowego,  
 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 
 organizowanie współzawodnictwa sportowego,  
 uczestnictwo w imprezach sportowych,  
 organizowanie różnych form aktywności fizycznej,  
 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,  
 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,  
 dbałość o zdrowie członków Klubu,  
 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

Cele są realizowane poprzez następujące działania: 

 wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie 
wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,  

 zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,  
 prowadzenie zajęć sportowych,  
 organizację i udział w imprezach sportowych,  
 organizację różnych form aktywności fizycznej,  
 współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą  
 organizowanie obozów sportowych,  
 współpracę z placówkami oświatowymi,  
 współpracę z organami administracji publicznej,  
 pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną, natomiast nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 

Działania realizowane w roku 2019 były zgodne z celami statutowymi. 
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Członkowie 
 

Na koniec roku do Klubu należało 9 członków pełnoletnich i w stosunku do poprzedniego roku 
liczba się zmniejszyła o 1. W Klubie zarejestrowanych było również 62 pływaków. Jest to wzrost o 24 
członków niepełnoletnich w stosunku do grudnia 2018. 

Klub nie posiada członków honorowych lub wspierających. 

 

Władze Klubu 
 

W skład Zarządu przez cały rok 2019 wchodzili: 

 Katarzyna Kopszak-Dziurnikowska – Prezes 
 Monika Winogrodzka-Olszak – Sekretarz 
 Daniel Piaściński – Skarbnik  

W skład Komisji Rewizyjnej przez cały rok 2019 wchodzili: 

 Joanna Mucha – Przewodnicząca 
 Anita Regnowska – Członek Komisji 
 Agnieszka Kołodziejczyk – Członek Komisji 

 

Kadra trenerska i pracownicy 
 

Na koniec roku 2019 Klub zatrudniał 2 osoby na umowę o pracę w tym 1 na urlopie macierzyńskim 
oraz dwóch trenerów na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Klub nie posiada innych etatowych pracowników a członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
wykonują swoją pracę społecznie. 

 

Zasoby stowarzyszenia 
 

Klub nie posiada ani nie wynajmuje nieruchomości. Na potrzeby swojej działalności wynajmuje tory 
pływackie oraz hale sportowe/gimnastyczne. 

Klub dysponuje zakupionym niskokosztowym sprzętem do treningu pływackiego – płetwy, liny do 
treningu, deski, łapki. Dokonuje również zakupów strojów klubowych oraz czepków pływackich, które 
następnie udostępnia nieodpłatnie lub odpłatnie członkom Klubu. 

Klub nie posiada żadnych środków trwałych, udziałów ani inwestycji w innych podmiotach. 
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Kontrole 
 

W trakcie roku nie było przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. Jest możliwa weryfikacja w 
latach następnych wykorzystania otrzymanej dotacji. Klub dostarczał informacje odnośnie 
prowadzonych zajęć i szkolonych pływaków do Urzędu Dzielnicy Wilanów. 
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Działania statutowe 
 

Zajęcia pływackie 
 

Klub prowadził całoroczne codzienne treningi pływackie rano i popołudniu za wyjątkiem 
weekendów i dni wolnych od nauki. W soboty był prowadzony jeden trening pływacki w godzinach 
rannych.  

Zajęcia odbywały się na terenie pływalni Centrum Sportu Wilanów na podstawie umów na 
wynajem dwóch torów pływackich. Rano treningi były prowadzone w godzinach 6-7.15 umożliwiając 
pływakom uczestnictwo w zajęciach szkolnych od godziny 7.45. Popołudniu były wynajmowane 
również dwa tory pływackie w godzinach 16-18 w poniedziałki, środy i piątki, 15-16 we wtorki oraz 15-
17 w czwartki. W soboty Klub wynajmował również dwa tory pływackie w godzinach 9-10.30. W 
ramach tych godzin były organizowane zajęcia dla 3 grup pływackich – sportowej, zaawansowanej oraz 
poczatkującej. Zajęcia dla grup niesportowych były objęte dofinansowaniem Urzędu Dzielnicy Wilanów 
w ramach stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży. 

W trakcie roku szkolnego 2018/19 w związku ze strajkiem nauczycieli i brakiem zajęć w 
szkołach publicznych, Klub wynajął dodatkowe tory i rozszerzył trening poranny do 2 godzin. 
Dodatkowo zorganizowane zostały zajęcia pod koniec wakacji w sierpniu po powrocie z obozu 
sportowego by umożliwić chętnym udział w darmowych zajęciach próbnych a dotychczasowym 
pływakom przygotowania do nowego sezonu. 

Dodatkowo Klub prowadził dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zajęcia ogólnorozwojowe na 
terenie hali sportowej Centrum Sportu Wilanów w okresie maj-czerwiec oraz wrzesień październik. W 
miesiącach od listopada do kwietnia Klub korzysta z Sali gimnastycznej Zespołu Szkoł nr 79. 

W ciągu Klub wynajął tory pływackie na ogólną liczbę 1171 godzin, średnio 2 tory jednocześnie 
realizując ogólna liczbę 585 treningów pływackich.  

 

Obozy sportowe 
 

 W trakcie roku 2019 Klub zorganizował samodzielnie jeden obóz sportowy w sierpniu przez 9 
dni w miejscowości Gniewino, w którym uczestniczyło 15 pływaków z Klubu.  

 W kooperacji z Biurem Podróży Kliwer został zorganizowany zimowy obóz narciarsko-pływacki, 
w którym uczestniczyło 8 pływaków wraz z rodzinami. Obóz odbył się w Austrii na terenie ośrodkó 
narciarskich w Karyntii. 

 

Współzawodnictwo sportowe 
 

41 zawodników Kluby uczestniczyło w 50 zawodach w 2019 roku na różnych szczeblach: 

 ogólnopolskim – Arena Grand Prix Polski W Warszawie, Łodzi, Ostrowcu Świętokrzyskim i 
Lublinie oraz Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 letnich w Oświęcimiu 
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 okręgowym – Grand Prix Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego 
2006-2009, Drużynowego Wieloboju Pływackiego Dzieci 11 letnich, Międzywojewódzkich 
Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 i 13 letnich, Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego, 
Pierwszy Krok Pływacki 2010-2011 

 lokalnym – Warszawska Olimpiada Młodzieży w wersji klubowej, Mistrzostwa Warszawy Letnie 
i Zimowe, cykl zawodów Od Młodzika Do Olimpijczyka oraz zawody klubowe organizowane w 
Ciechanowie, Konstancinie, Poznaniu, Łodzi, Warce, Piasecznie, Sochaczewie 

Zawodnicy Klubu wystartowali 667 razy i zdobyli ogółem 63 medale w tym 12 złotych, 26 srebrnych 
i 25 brązowych. Zajmowali również miejsca 4-6 88 razy a pozostałe w pierwszej dziesiątce 91 razy.  

 2017 2018 2019 Zmiana r/r 

Starty 203 342 667 +325 

Zawodnicy 21 25 41 +16 

Zawody 15 21 50 +29 

Medale 36 26 63 +37 

Złote 14 9 12 +3 

Srebrne 11 8 26 +18 

Brązowe 11 9 25 +16 

Miejsca 4-6 23 32 88 +56 

Miejsca 7-10 14 43 69 +26 

 

Jedna zawodniczka Klubu została powołana do Kadry Wojewódzkiej i uczestniczyła w wiosennym i 
jesiennym zgrupowaniu Kadry WMOZP Młodzików 12 letnich. 

Jeden zawodnik zajął drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji zawodników 15 letnich na Zimowych 
Mistrzostwach Warszawy. 

W prestiżowych zawodach OMDO do finału zdołało zakwalifikować się 7 zawodników w tym 3 w 
dwóch konkurencjach.  

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wersji klubowej, Klub wziął udział po raz 
pierwszy zdobywając 37 punktów w gronie 22 klubów i zajmując 15 miejsce. 

Klub został również sklasyfikowany w Mistrzostwach Młodzików 12 letnich na poziomie krajowym 
na 104 miejscu wśród 172 klubów, przy czym w pełni uczestniczył w zawodach drugiej rundy i miał 
mniejszą reprezentację w trakcie rundy I. W kategorii 13 latków wystartowało 2 zawodników po 1 
konkurencji w I rundzie i nie uczestniczył w rundzie II co skutkowało 178 miejscem na 180 klubów. 

 

Zawodnicy 
 

Pływacy Klubu są grupą dzieci i młodzieży z roczników 2002-2013. Na koniec roku 2019 w klubie 
trenowało 22 dziewcząt oraz 40 chłopców. 
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9 zawodników osiągnęło wyniki na poziomie pływackich klas sportowych w 154 startach w tym: 

 6 razy klasę sportową II/15 
 35 razy klasę sportową II/14 
 23 razy klasę sportową III/13 
 90 razy klasę sportową III/12 

 

Razem 6 35 23 90 154 
  

Konkurencja II/15 II/14 III/13 III/12 Razem 
Dowolny   9 7 53 69 

50 m  4 2 11 17 
100 m  4 3 27 34 
200 m   1 7 8 
400 m  1 1 8 10 

Grzbietowy   2 25 27 
50 m   1 6 7 

100 m   1 13 14 
200 m    6 6 

Klasyczny 4 22 10 6 42 
50 m  10 3 3 16 

Rok startu II/15 II/14 III/13 III/12 Razem 
2017   15 28 43 
2018 1 4 17 31 53 
2019 6 35 23 90 154 

Rocznik II/15 II/14 III/13 III/12 Razem 
2000   2 4 6 
2004 6 20   26 
2005  15 13 2 30 
2006   5 32 37 
2007   1 49 50 
2008    3 3 
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100 m 4 6 3 3 16 
200 m  6 4  10 

Motylkowy 2 4 3 4 13 
50 m 1 4 2 2 9 

100 m 1  1 2 4 
200 m      

Zmienny   1 2 3 
100 m    1 1 
200 m   1 1 2 
400 m      

Razem 6 35 23 90 154 
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Pozostałe działania 
 

1% PIT 
 

Klub podjął współpracę z Fundacją Sportowcy Dzieciom, dzięki czemu otrzymał wsparcie w ramach 
akcji 1% w kwocie ponad 16 tysięcy złotych. Kwota ta została przeznaczona na skompletowanie strojów 
klubowych oraz zakup sprzętu treningowego na początku roku 2020. 

 

Piknik Sportowy Wannado 
 

Klub wziął udział w organizacji pikniku sportowego Wannado w czerwcu 2019 na terenia Plaży 
Wilanów. W ramach imprezy poszczególne dyscypliny sportowe i kluby prezentowały swoją 
działalność, zachęcały do zapisów oraz organizowały gry i zabawy na swoich stanowiskach. Klub miał 
do dyspozycji basen ogrodowy o wymiarach 4m x 2m i organizował łowienie „rybek” z logo Klubu. 
Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem a prezentację wspierali pływacy z Klubu rozdając 
ulotki. 

 

Szkolenia Bartosza Kizierowskiego 
 

8 zawodników Klubu wzięło udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Bartosza Kizierowskiego 
w formie 3 warsztatów weekendowych poświęconym technice stylów pływackich oraz zdrowemu 
żywieniu. Klub wsparł zawodników częściowo finansując udział w warsztatach. Bartosz Kizierowski był 
czołowym pływakiem Polski i cenionym trenerem w Stanach i Hiszpanii. Oferowano mu prowadzenie 
reprezentacji narodowych. 

 

Rekrutacje do Klubu 
 

Klub uczestniczył w dniach otwartych na początku roku szkolnego 2019/20 w dwóch szkołach, 
prezentując jego działalność i zachęcając do przystąpienia do Klubu. Pierwsze zajęcia testowe 
pozwalające ocenić poziom wyszkolenia pływaków są darmowe. W ramach opłaty wpisowej, pływacy 
otrzymują podstawowy strój klubowy (imienną koszulkę klubową i spodenki oraz czepek klubowy). 

 

 


