Sprawozdanie z pracy Zarządu Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Sprawozdanie dotyczy okresu 08.10.2016 – 30.09.2018

1. Zarząd WOZP
W dniu 08.października 2016 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegaci
wybrali Zarząd WOZP na kadencję 2016-2020
Decyzją delegatów Prezesem WOZP został Jacek Thiem. Pozostali członkowie Zarządu: Mikołaj
Wilczek (na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu wybrany na stanowisko wice prezesa ds.
organizacyjnych), Mariusz Ludwiczak (który został wiceprezesem ds. sportowych) Monika Rybarczyk
(sekretarz), Przemysław Lutomski (skarbnik), oraz Michał Szymański, Anna Kałmuczak, Robert
Piszczorowicz, Paweł Waleron.
W kolejnym głosowaniu wybrano Komisję Rewizyjną w której skład weszli: Andrzej Olszewski,
Krzysztof Kaczała, Dominik Grudziński
W grudniu 2016 zrezygnował z pracy w Zarządzie Pan Mikołaj Wilczek. Rezygnacja została przyjęta na
posiedzeniu Zarządu w dniu 04.01 2017 roku.
Propozycję pracy w Zarządzie i objęcie funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych Prezes Jacek Thiem po
konsultacjach z Zarządem i brakiem innych kandydatur złożył panu Włodzimierzowi Wiatrowi.
Uchwałą Zarządu Pan Włodzimierz Wiatr został członkiem Zarządu i wiceprezesem ds.
organizacyjnych w dniu 04.01.2017.
W okresie od 08.10.2016 do dnia 30.09.2018 Zarząd odbył 15 posiedzeń.
Zarząd Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego podjął 11 Uchwał.
Podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Pływackiego który odbył
się w Spale w dniach 12-13.11.2016 do Zarządu Polskiego Związku Pływackiego wybrano dwóch
wielkopolskich delegatów.
Członkiem Prezydium Polskiego Związku Pływackiego został Pan Andrzej Olszewski a członkiem
Zarządu odpowiedzialnym jednocześnie za Ruch Masters oraz pływanie na wodach otwartych Prezes
WOZP Jacek Thiem.

2. Organizacja biura
W dniu 09.10,.2016 z dalszej pracy w biurze Okręgu zrezygnowały pracujące tam do dnia wyboru
nowych władz Związku osoby. Nowy Zarząd zaproponował współpracę Pani Katarzynie Psui. Pani
Katarzyna swoje obowiązki objęła z dniem 02.11.2016.
Pod koniec roku dotychczasowy księgowy Okręgu złożył rezygnacje z dalszej pracy. W związku z tym
Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy z Biurem Rachunkowym pani Beaty Chabowskiej. Biuro
Rachunkowe rozpoczęło obsługę księgową Okręgu z dniem 02.01.2017. Zostały sporządzone
sprawozdania finansowe za 2016 rok oraz sprawozdania GUS. Sporządzono PIT-y roczne
Brak akceptacji przez dotychczasowego księgowego wyborów jakie zostały dokonane podczas
Walnego Zebrania i co za tym idzie brak chęci minimalnej współpracy z Okręgiem skutkował między
innymi przekazaniem sejfu wraz z zawartością dopiero w dniu 07.01.2017.
Biuro Rachunkowe reprezentowane przez panią Annę Kotecką oraz pani Katarzyna Psuja wykonały
ogrom prac związanych z porządkowaniem dokumentacji Okręgu. Obecnie funkcjonowanie Okręgu
opiera się na nowoczesnych metodach zarządzania. Księgi są prowadzone w programie księgowym,
co pozwala na dokładniejszą kontrolę przychodów i wydatków, oraz taki sposób prowadzenia
dokumentacji spełnia wymogi kontrolujących nas Urzędów (wydruki dot. Poszczególnych dotacji itp.)
Sprawozdania GUS i OPP – składane są elektronicznie.
Niedobór gotówki w kasie (w wysokości 2.000 zł) stwierdzony w wyniku weryfikacji ksiąg został
wpłacony przez księgowego w gotówce w styczniu 2017

Niestety kończący współpracę z WOZP główny księgowy nie przekazał żadnej wiedzy na temat pracy
księgowości , koniecznych sprawozdań, dokumentów księgowych, umów itp. co było dodatkowym
obciążeniem dla Biura Rachunkowego.

3. Siedziba Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Zgodnie z ustaleniami podjętymi po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Zarząd
WOZP rozwiązał umowę na wynajem pomieszczenia biurowego w dotychczasowej siedzibie
ul. Rybaki. Z dniem 02.01.2017 WOZP rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ulicy
Droga Dębińska 12 w Poznaniu.
WOZP podpisał umowę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym w myśl którego w
nowo powstającym Centrum Związków Sportowych przy ulicy Starołęckiej 36 najpóźniej do
lutego 2019 roku otrzyma nową siedzibę.
4. Zawody organizowane przez WOZP
1) 2016
a) 19-20.11.2016 Wyzwaniem dla nowego Zarządu były kwalifikacje do Mistrzostw Świata w
Windsor będące jednocześnie zawodami w cyklu Grand Prix Polski zorganizowane na
Termach Maltańskich. Zawody zgromadziły na starcie 774 zawodników ze 124 klubów.
b) 04.12.2016 Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności w pływaniu i
Puchar Sprintu WOZP zgromadził na starcie 398 zawodników z 25 klubów. Basen Termy
Maltańskie

2) 2017
a) 11.02.2017 w rozgrywanych po raz XVII Otwartych Integracyjnych Mistrzostwach
Wielkopolski w kategoriach Masters zgłoszonych zostało 240 zawodników z 55 klubów.
Zawody zorganizowano na basenie przy ulicy Chwiałkowskiego.
b) 17-18.02.2017 Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego w pływaniu na Termach
Maltańskich zgromadziły 512 zawodników z 39 klubów.
c) 24-25.03.2017 Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat I
runda. 253 zawodników z 21 klubów. Zawody zorganizowano na Maltańskich Termach.
d) 24-25.05.2017 Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat – 251 zawodników z 16
klubów. Zawody przeprowadzono na Termach Maltańskich.
e) 09-10.06.2017 II Runda Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat
Wystartowało 84 zawodników z 10 klubów. Basen Termy Maltańskie.
f) 16-17.06.2017 Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego. Na basenie Termy Maltańskie
wystartowało 277 zawodników z 31 kubów
g) Czerwiec-sierpień 2017 – w okresie wakacyjnym tradycyjnie WOZP był operatorem
zadania zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i po raz 11
przeprowadził Grand Prix Wielkopolski w pływaniu na wodach otwartych. Łącznie cykl
objął 9 edycji. Podczas zawodów na poznańskiej Malcie przeprowadzono Mistrzostwa
Polski Masters na wodach otwartych oraz Grand Prix Polski
h) 25-26.11.2017 Arena Grand Prix Puchar Polski - na starcie pojawiło się 777 zawodników
ze 117 klubów. Basen Termy Maltańskie
i) 02.12.2017 Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej i Wytrzymałości
zgromadził na starcie 321 zawodników z 24 klubów. Basen Termy Maltańskie
j) 08-09.12.2017 Jubileuszowe Mistrzostwa Wielkopolski z okazji 90 lecia WOZP. Zawody
na Termach Maltańskich zgromadziły 329 zawodników z 31 klubów.
3) 2018
c) 24.02.2018 XVIII Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w pływaniu w kategoriach
Masters. Basen Chwiałka 230 zawodników z 49 klubów.
c) 23-24.03.2018 Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12, 13 lat
I Runda 207 zawodników z 16 klubów basen Termy Maltańskie
d) 15-16.06.2018 Letnie Mistrzostwa Okręgu. Basen Termy Maltańskie. Zawodników 291
Reprezentujących 35 klubów.
e) 22-24.06.2018 Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski w kategoriach Masters 50 metrowy
basen Termy Maltańskie. 420 zawodników ze 129 klubów w tym zawodnicy z Rosji,
Ukrainy, Czech, Estonii, Węgier i Australii.
k) lipiec-sierpień 2018 – w okresie wakacyjnym tradycyjnie WOZP był operatorem zadania
zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i po raz 12
przeprowadził Grand Prix Wielkopolski w pływaniu na wodach otwartych. Łącznie cykl
podobnie jak w roku 2017 objął 9 edycji.
5. Działania w zakresie wsparcia finansowego imprez organizowanych przez WOZP
1) Urząd Marszałkowski – WOZP złożył w roku 2017 po raz 11, a w roku 2018 po raz 12
wniosek o przyznanie finansowania cyklu Grand Prix Wielkopolski w pływaniu na wodach
otwartych. Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego pozytywnie ustosunkował się
do wniosków i w obu przypadkach podpisano stosowne dokumenty.

2) Urząd Miasta – WOZP w roku 2016 po raz pierwszy w historii wnioskowało o dotację na
wszystkie imprezy organizowane w Poznaniu w roku 2017. Wydział Sportu przyznał
dotację wzorem lat poprzednich na zawody z cyklu Grand Prix Polski które były
jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Europy. W Roku 2017 Zarząd Okręgu ponowił
wniosek o zwiększenie dofinansowania i tym razem otrzymał kwotę wyższą od lat
poprzednich o 3000 zł.
6. Kontrole w Wielkopolskim Okręgowym Związku Pływackim
1) Urząd Marszałkowski
- pierwsza kontrola dotyczyła roku 2016 i realizacji zleconego zadania czyli Grand Prix
Wielkopolski w pływaniu na wodach otwartych. Kontrola zakończyła się pozytywną
opinią lecz niestety pokazała brak odpowiedzialności poprzedniego Zarządu w kwestii
prowadzonej dokumentacji, kontroli nad prawidłowym opisem dokumentacji,
nieprawidłowo wystawionych faktur, delegacji.
- druga kontrola to kontynuacja kontroli zleconego zadania czyli Grand Prix Wielkopolski
w pływaniu na wodach otwartych. Tym razem kontrola dotyczyła roku 2015. Niestety
również w tym przypadku błędy i nieprawidłowości dotyczyły wielu dokumentów.
Niektórych z nich w ogóle w biurze nie było, zostały dostarczone na prośbę księgowości
przez pana Kazimierza Niewiteckiego. Konieczny będzie zwrot kwoty 300 zł. Zwrot był
związany z brakiem możliwości poprawienia dokumentów z roku 2015 tak, aby mógł być
zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski
W przypadku obu kontroli doprowadzenie do pozytywnej opinii wymagało wielu godzin
pracy Biura Rachunkowego, Pani Katarzyny Psui i Prezydium Związku.
Urząd Marszałkowski zakończył kontrolę zadania związanego z Grand Prix Wielkopolski
2017. Realizacja zadania i jego rozliczenie zostały przyjęte pozytywnie. Obecnie Zarząd
WOZP gromadzi materiały do rozliczenia zadania GPW na wodach otwartych za rok 2018.
2) Urząd Miasta . Na życzenie Urzędu Miasta WOZP dostarczył dodatkowe wyjaśnienia i
uzupełnienia np. typu daty zapłaty ZUS i podatku, których nie ma w standardowych
plikach. Oba zeszłoroczne sprawozdania zostały w ten sposób uzupełnione. Dotyczy lat
poprzednich. Wszystkie rozliczenia związane z dotacjami z Urzędu Miasta zostały
zakończone i przyjęte pozytywnie.
7. Inwestowanie
1) W celu właściwego funkcjonowania Okręgu dokonano wymiany sprzętu komputerowego.
Zakupiono dwa laptopy do obsługi biura i księgowości wraz z oprogramowaniem, dwie
drukarki, oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wychodząc naprzeciw prośbie Kolegium
Sędziów zakupiono 20 nowych stoperów. Do siedziby Okręgu zakupiono regały na
segregatory, oraz krzesła, przenośne stoły, składany wózek do obsługi zawodów.
8. Sprawy Inne
1) W roku 2017 WOZP zorganizował obchody 90 lecia Okręgu. Uroczysta Gala odbyła się w
gmachu poznańskiego AWF w dniu 15.11.2017 . Podczas uroczystości wręczono
zasłużonym dla wielkopolskiego pływania , trenerom, działaczom, zawodnikom specjalne
wyróżnienia. WOZP w roku jubileuszu przygotował na każde zawody specjalne medale,
oraz dyplomy związane z rocznicą. W uznaniu zasług dla sportu pływackiego Miasto
Poznań ufundowało i wręczyło Związkowi Sztandar WOZP. Z okazji 90 lecia Okręg
partycypował w kosztach wydania książki poświęconej sekcji pływackiej Lecha Poznań.
2) Zarząd WOZP od roku 2017 wyróżnia zawodników i trenerów Wielkopolski za osiągnięte
wyniki podczas zawodów centralnych i międzynarodowych listami pochwalnymi.

3) Na wniosek organizatora Grand Prix Wągrowca WOZP podpisał umowę z organizatorem
cyklu w ramach której przekazuje na każdą edycję zawodów dyplomy oraz za klasyfikację
końcową medale.

Załączniki – podsumowanie roku 2018 w dyscyplinach pływackich – Wielkopolska
Zestawienia opracowane przez wiceprezesa ds. Sportowych Mariusza Ludwiczaka
1. Pływanie
2.Zawody Międzynarodowe
3.Skoki do wody
4.Pływanie synchroniczne

Jacek Thiem
Prezes WOZP

Poznań 26.10.2018

