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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 pĘwania.

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

Do najważniejszych działań należy zaliczyć

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

- obozy letni izimowy

- uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym, wojewódzkim iogólnopolskim

Działania te zostatY zrealizowane głownie w oparciu o składki członkowskie orazw ramach
zadań współfinansowanych przez m.st. warszawa oraz urząd Dzielnicy wilanów.

Daniel 
piaściński
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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 366L72358 oraz NlP 95t-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:

o doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków klubu,
o prowadzenieszkoleniasportowego,
. zapewnianie członkom klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
r organizowanie współzawodnictwa sportowe8o,
. uczestnictwo w imprezach sportowych,
o organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
o angażowanie członków klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
o dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków klubu,
o dbałość o zdrowie członków klubu,
o popularyzacja zasad sportowej rywalizacji,

Cele są realizowane poprzez następujące działania:

o 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,
o prowadzenie zajęć sportowych,
r organizację i udział w imprezach sportowych,
o organizację różnych form aktywności fizycznej,
. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymiw kraju i za granicą
o organizowanieobozówsportowych,
. współpracęzplacówkamioświatowymi,
. współpracę z organami administracji publicznej,

o pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

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

Działania realizowane w roku 2020 były zgodne z celami statutowymi.

@*'S
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Na koniec roku do Klubu należało 9 członków pełnoletnich i w stosunku do
liczba się zmniejszyła o 1. w klubie zarejestrowanych było również 59 pływaków.
członków niepełnoletnich w stosunku do grudnia 2019.

Klub nie posiada członków honorowych lub wspierających.

władze klubu

W skład Zarządu przez ca|y rok2O2O wchodzili:

o Katarzyna Kopszak-Dziurnikowska - Prezes
o Monika Winogrodzka-Olszak - Sekretarz
o Daniel piaściński - skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej przezcaly rokZalOwchodzili:

o Joanna Mucha - Przewodnicząca
o Anita Regnowska - Członek Komisji
o Agnieszka Kołodziejczyk - Członek Komisji

Kadra trenersl<a i pracownicy
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poprzedniego roku
Jest to spadek o 3

Na koniec roku 2020 Klub zatrudniał 2 osoby na umowę o pracę oraz dwóch trenerów na podstawie
umów cYwilnoPrawnYch. Trzech trenerów posiada licencje trenerskie polskie Związku pływackiego.

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

Zasaby stowarzyszenia

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

Klub dYsPonuje zakupionym 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.

Danie| Piaścinsk,

q-rJ,
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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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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 6-7.1,5 umożliwiając
PłYwakom uczestnictwo w zajęciach szkolnych od godziny 7.45. popołudniu były wynajmowane
równieŻ dwa tory pływackie w godzinach 15:15-18:00. 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.

Od marca 2O2O w związku z zamknięciem basenów w wyniku obostrzeń rządowych, klub
zawiesił zajęcia.'W zamian od kwietnia do połowy czerwca organizowane były zajęcia online
Prowadzone Przez trenerów klubu w celu zachowania ogólnej kondycji fizycznej. W maju i czerwcu po
otwarciu halsportowych zostały zainicjowane zajęcia na Saligimnastycznej dwa razy w tygodniu. od
połowy czerwca w związku z otwarciem basenów przywrócono treningi pływackie, które trwały do 10
lipca.

Po Powrocie z obozu pływackiego tj. od 24 sierpnia, Klub organizował ponownie treningi
pływackie, które trwały do 22 grudnia.

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

Obozy §portCIwe

W trakcie roku 2020 Klub zorganizował samodzielnie jeden obóz sportowy w sierpniu przez 9
dni w miejscowoŚci Szklarska Poręba, w którym uczestniczyło 22 pływaków z Klubu oraz IL pływaków
z innych klubów.

W kooPeracji z Biurem Podróży Kliwer został zorganizowany zimowy obóz narciarsko-pływacki,
w którym uczestniczyło 8 pływaków wraz z rodzinami, Oboz odbył się w Austrii na terenie ośrodków
narciarskich w Karyntii.
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W związku z ograniczeniami pandemiiwszystkie zawody pływackie od 12 sierpnia do końca
liPca były odwołane, w tym Letnie Mistrzostwa Polski. Wynika z tego mniejsza liczba zawodów, w
których uczestniczyli zawodnicy Klubu w porównaniu do roku 2019.

§*"^L
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43 zawodników Klubu (w 2019 - 41) uczestniczyło w 34 zawodach (w 2OI9 - 50) w 2020 roku na

różnych szczeblach:

. o8ólnopolskim - Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1,4 letnich w Ostrowcu
Świętokrzyskim - 2 zawodników (więcej o 1),

. okręgowym - Grand prix warszawsko-Mazowieckiego okręgowego związku pływackiego

2OO6-2O'J"O, Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego, Pierwszy Krok Pływacki 2O1,L-20I2

o lokalnym - warszawska olimpiada Młodzieży w wersji klubowej, zimowe Mistrzostwa
Warszawy, cykl zawodów Od Młodzika Do Olimpijczyka (lll runda cyklu 2019/20 a późniejsze

rundy tego cyklu zostały odwołane oraz dwie rundy cyklu 2O2O/1) zawody klubowe
organizowane w Ciechanowie, Poznaniu, Mławie, Lublinie, Ostrołęce i Warszawie

Zawodnicy Klubu wystartowali 54O razy (w 2019 - 667) i zdobyli ogółem 53 medale (w 2019 - 63)

w tym 13 złotych (+1), 19 srebrnych (-7) i Zt brązowych (-4). Zajmowali również miejsca 4-6 62 razy (w

2019 - 88) a pozostałe w pierwszej dziesiątce 94 razy (w 201_9 - 91_).
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Mistrzastwa palski

Mistrzostwa Polski w pływaniu są organizowane w lipcu na basenie SO-metrowym oraz w grudniu

na basenie Z5-metrowym. Uczestniczyć w nich mogą zawodnicy od kategorii Juniora Młodszego tj.
zawodników 14-|etnich i starszych. Letnie zawody są zaliczane do Systemu Sportu Młodzieżowego i

finaliści każdej konkurencji od miejsca 8 wzwyż otrzymują punkty w tym systemie. Do finałów A i B
zawodników 14-letnich kwalifikuje się zazwyczaj 10 zawodników a w starszych rocznikach po 8
zawodników.

W roku 2O2Oze względu na ograniczenia epidemicznej nie zostały rozegrane Letnie Mistrzostwa
Polski na długim basenie. W związku z tym w Systemie Sportu Młodzieżowego zostały uwzględnione
Zimowe Mistrzostwa Polski. Podlegały one ograniczeniom ze względu na ilość możliwych startów
(14latkowie) lub na ilość zawodników (starsze kategorie wiekowe). Dodatkowo na Mistrzostwach
14latków zrezygnowano z rozgrywania finału B a także ograniczono liczbę finalistów do 8.

W dotychczasowej historii Klub uczestniczył w Zimowych Mistrzostwach 14latków i 18latków w
20].8 roku oraz w Letnich Mistrzostwach 15latków w 2019 roku.

'R*ł

Starty

Zawodnicy

Zawody

Medale

Złote

Srebrne

Brązowe

Miejsca 4-5

Miejsca 7-10
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W ŻO2O Klub zgłosił 3 zawodników 14-|etnich na grudniowe zawodfiT8ćżó§cj-ostató-?źiłrpFsoeo
WYstartowało dwóch. Jeden z nich zdobył 9 miejsce w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym i został
rezerwowYm finału A. Finałów B z powodu ograniczeń epidemicznych nie rozgrywano.

Grand Prix Po|ski

K|ub nie uczestniczYł w cyklu Grand Prix Polski w roku 2020. Planowane zawody w marcu 2020
w Warszawie zostałY odwołane w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Z kolei zawody jesienne
bYłY organizowane z ograniczeniem liczby zawodników, których wybierano na podstawie rankingu
krajowego. Zawodnicy Klubu mieli zbyt niski ranking by zostać dopuszczonymi do zawodów.

Cykl Od Młodzika do Olimpijczyka * OMDO

CYkl OMDO jest zaliczany do jednych z bardziej prestiżowych zawodów ijest organizowany od
2011 roku Przez Akademicki Związek Sportowy w Warszawie. Składa się z 5 rund eliminacyjnych - 3 na
krótkim basenie oraz2 na długim basenie. Zawodnicysą podzieleni na 6 kategorii rocznikowych od 9
do 14 lat i rywalizują w konkurencjach każdym stylem na dystansie 50 lub 100 metrów, Finaliści w
kaŻdej konkurenc.ji i roczniku są wyłaniani w postaci 3 zawodników z największą ilością punktów F;NA
oraz t3 zawodników z największa sumą punktów z maksyma|nie 4 startów. Finał jest rozgrywany na
basenie 50 metrowYm, Od cyklu 2019/20 umożliwiono zawodnikom start w trzech konkurencjach w
czasie jednej rundy eliminacji.

W zawodach OMDO sezonu 20L9/2O została rozegrana tylko lll runda a pozostałe zostały
odwołane z Powodu zamknięcia pływalni. Po trzeciej rundzie na miejscach kwalifikujących do finału
bYło 13 zawodników W tym 4 w dwóch konkurencjach a 2 w trzech konkurencjach. Dwóch zawodników
miejsce w finale zawdzięczało najlepszym rezultatom punktowym. Po dwóch rundach oMDo sezonu
202O/2L na miejscach finałowych jest 12 zawodników w tym 6 zawodników w 2 konkurencjach a jeden
w trzech.

W tabeli Pokazano liczbę zawodników startujących w zawodach i uzyskujących kw"alifikacle.

2ot7lt8 2ot8lL9| , 2ot9l2D*

zawodników
Finalistów

Liczba finałów

Finalistów
Liczba finałów

0
0

1,

1,

3*,^Ł

żo2ol2t**

1, 2 4 1,

3- 0 4 1,

1, 0 8 1,

10lat
zawodników 1, 5 3 9

2 1, 6
2 2 10

11 lat
zawodników 4 4 7 2

Finalistów 2 1 1
Liczba finałów 3 1 2

12 lat
zawodników 4 6 4 5

8
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zawodników
Finalistów

żniśi/iś
Liczba finatów

żórclżi-

14lat
zawodników 1, 3] 2i 6

_11, 1,22
2231,

Razem l

l

2?,.izawodników : 13 11 i 27

Finalistów
Liczba finałów

8 7: 13

19

12

].]" l 10 t6
x Cykl został p.rzerwany po lll rundzie z klasyfikacją po tym etapie eliminacji.

** Dane za ostatnicykl pokazują stan po ll rundach eliminacji.

Warszawska 0limpiada Młodziezy w wersji klubowej - WOM

Na zlecenie m. st. Warszawy jest organizowana Warszawska Olimpiada Młodzieży, W
podstawowej edycji biorą w niej udział szkoły z terenu Warszawy. Dodatkowo jest organizowana
Olimpiada w wersji klubowej, w której z kolei biorą udział kluby sportowe z tego samego terenu.
Zawody są organizowane w 4 kategoriach wiekowych: dzieci (1"0-11 lat), młodzików (12-13 lat),
juniorów młodszych (14-15 lat) oraz juniorów (16-18 lat). Udział w zawodach jest jódnym z warunków
koniecznych przy wnioskach o dotacje miejskie w kolejnym roku.

W zawodach, Klub wziął udział po raz drugi (pierwszy raz w 2019) zdobywając 26 (poprzednio

37) punktów w gronie 23 klubów i zajmując 17 miejsce (poprzednio 15). Została zastosowana zmiana

w punktacji polegająca na ograniczeniu liczby punktów wśród dzieci do 2, Drugim powodem była

mniejsza reprezentacja zawodnikówJuniorów Młodszych w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei

Młodzicy zdobyli 4 punkty w 2020 a w roku poprzednim żadnego.

Międzywajewodzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików - lVlDMtV|

Zawody w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, ale nie są przyznawane za nie punkty. Są

organizowane dla kategorii młodzik -12-13lat. Składają sięz2 rund - ll rundy w marcu organizowanej
przez okręgowe związki pływackie i ll rundy w czerwcu, Druga runda jest podzielona na zawody 13

latków w formie trzech centralnych zawodów pod egidą Polskiego Związku Pływackiego, ll runda 12

latków jest ponownie organizowana przez okręgowe związki pływackie. Do punktacji ogólnej liczą się

dwa najlepsze starty reprezentantów klubu w danej konkurencji w danej rundzie.
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Finalistów 2 2 2( tjtjŁŁjŁj5§il-- l j {[L
,r9n80

Liczba finałów 3 4 2 2

13 lat
3 3 7 4

2 I 3 1,

2017 /1,8 2o2o/2L**
3 1 4 2

Finalistów
Liczba finałów
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Z powodu zamknięcia basenów, nie zostały rozegrane rvistrzost,]ł,i,gifidd;fr#;W lJiila ;
Klub został równieŻ sklasyfikowany w Mistrzostwach Młodzików 12 letnich n. poriori" pa;oryń nJ'"'
104 miejscu wŚród 172 klubów, przy czym w pełni uczestniczył w zawodach drugiej rundy i miał
mniejszą rePrezentację w trakcie rundy l. W kategorii 1_3 latków wystartowało 2 zawodników po 1
konkurencjiw lrundzie inie uczestniczyłw rundzie llco skutkowaloI78miejscem na 18O klubów.

Grand Prix i Pierwszy i(rak Plywacki WMOZP

OkręgowY związek pływacki (WMOZP Warszawsko-Mazowiecki okręg pływacki

§:!i:§. !l]iiI.lP-"P'i)organizuje cyklzawodów Grand Prix (GP)dla zawodników 10-15 letnich oraz pierwszy
Krok Pływacki (PKP) dla zawodników 8-9 letnich.

W cYklu GP jest prowadzona klasyfikacja indywidualna sumująca 2 najlepsze starty z każdej
rundY Pod względem Punktów F|NA oraz klasyfikacja klubowa z punktami za zajęte miejsca przez
zawodników. Są rozgrYwane 4 rundy w trakcie roku i wyłaniana jest najlepsza 6 pływaków wśród kobiet
i męŻczYzn w kaŻdym roczniku. W PKP jest prowadzona klasyfikacja indywidualna, w efekcie której
nagradzanYch jest najlepszych 8 pływaków i pływaczek. W ramach PKJP rozgrywane są 4 rundy wśród
9 latków i 2 rundy na jesieni 8 latków.

Klub zaPoczątkował starty w GP pod koniec 2018 roku. W 2019 uczestniczył w większości rund
kaŻdego rocznika. W 2020 zawody zostały zakłócone przez zamknięcie basenów i rozegrano część
zawodów l rundy. Cykle dokończono na jesieni 2020 skracając liczbę rund z 4 do 3.

W tabelijest podane miejsce, punkty, zawodnicy

2ot9 2o2o
Grand Prix klasyfika9j.a klubowa

13 miejsce - 62 pkt - 4
10 miejsce - 62 pkt - 1 9 miejsce - 50 pkt 

_- 1
Chłopcy_ Brak startów

14 miejsce - 50 pkt - 1
Dziewczęta

Dziewczęta
Chłopcy

' 13 lat
Dziewczęta 

,

Chło_pęy_

14-15 lat
D^ziewczęta

Chłopcy

Zawł:dnicy

23 miejsce-9 pkt-2 19miejsce-3pkt-6
15 miejsce-3 pkt-2
18 miejsce-0 pkt-4

21 miejsce-Opkt-1
19,1Lę_j :_c"ę : g.. p_!t -_1

12 miejsce - 1_7_ pkt - 2 20 miejsce - O pkt - 2

_16 miejsce - O_ pkt - 3 16 miejsce - 19 pkt - 3

19miejsce-5pkt-2 13 miejsce - 65 pkt - 5
17 miejsce -_ 5 pkt - .1 i

17miejsce-Opkt-1
11 m iejsce - 44 pkt - 2

12 miejsce - 21 pkt - 3

Cykl od 2020

10 'fu-{;

10lat

19 mieisce-0 pkt-3

11 lat

12lat 16 miejsce - 17 pkt - 5 22 mieisce - 19 pkt - 5
Dziewczęta

Chłopcy

Cvkl od 2020 17 miejsce - 14 pkt - 3
Cykl od 2020 16mieisce-3pkt-1

12 mieisce - 11 pkt - 2
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Pływacy Klubu są grupą dzieci i młodzieży z roczników 2OO4-2O1,4. Na kon€OQoktllżaZOw klr.lhie:lngrń

trenowało 24 dziewcząt oraz 35 chłopców.

12 zawodników (w 2019 9) osiągnęło wyniki na poziomie pływackich klas sportowych w 123

startach (2019 - 154) w tym:

. 4 razy klasę sportową ll/16

. 9 razy klasę sportową ll/15
o 1-4 razy klasę sportową ll/14
o 29 razy klasę sportową lll/13
. 67 razy klasę sportową lll/12

Rok startu
zo!7
20t8
zotg
2o2o

.

1

§:,
9

4
35
1,4

15
17
23

29

28
31
90
67

43
53, 154

I23

W nawiasach liczba w roku poprzednim. Spadek wyników na poziomie klas sportowych zawodników z

roczników 2000 i 2004 wynika z odejścia tych zawodników Klubu (specjalistów st. Klasycznego). Jeden

z nich wrócił z powrotem w końcówce 2020. Mniejsza liczba startów spowodowała mniejsza liczbę klas

zwłaszcza lll/L2 (zwlaszczaw stylu dowolnym). Jest to skompensowane dobrymi rezultatami 14 latków
i 13 latków. Klasy sportowe po raz pierwszy osiągnęli zawodnicy 10 i 11 letni.

2000
2oo4
2005
zoo6
2oo7
2008
2009
zolo

(6) (20)

1 (15)

96
7

,lż)

2 (13).

5 (5)

21(1)
1,

(4)

(2)

2 (32)
42 (49)

21(3)
1,

1

, (6)

(26)
3](30)

26 (37)
70 (50)

22 (3)
,1

1

50m
100 m
200 m

50m
100 m

2 (4)

4 (4)

4 (2)

7 (3)

(1)

7 (1,1,)

1,1, (27\

3 (7)

18 (17)

ż5 (34)

3 (8)

,2 (6)

16 (14)

9 (16)

6 (13)

9 (3)

11,

ffir;ł

xl16 xlt5 xllL3xlt4 lxlL2 Razem

xl16 xlL5 xlt4 xllL3 xllt2

4

Razem 4 9 (6) 14 (35) 29123| 67

4 4 6 (9) 1,1,0| 27 E3]' 52

4 (1)

9 (1)

2

15 14 32

5Om
100 m

2 (3)

(3)

8

15 19

5(2) 4 2 A| 1,L
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(1) 5 (1

Jedna zawodniczka Klubu, która została powołana do Kadry Wojewódzkiej w roku 2019, została do
niej powołana również w roku 2020.
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Klub podjął współpracę z Fundacją Sportowcy Dzieciom, dzięki czemu otrzymał Wsparcie w ramach

akcji t% w kwocie ponad 16 tysięcy złotych. Kwota ta została przeznaczona na skompletowanie strojów
klubowych oraz zakup sprzętu treningowego na początku roku 2020.Za rok 201_9 Klub otrzymał ponad

1"3 tysięcy złotych.

Rekrutacje do Klubu

Klub organizował rekrutację na początku roku szkolneeo 2OL9/2O 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). W trakcie
września Klub odbudował bazę zawodników utraconą w trakcie zamknięcia basenów lll-Vllz)zC..
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