Warszawa, 12.01.2016 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Stowarzyszenia – Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego „Solvitur
Ambulando” za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Nazwa i siedziba stowarzyszenia:
Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, 02-482 Warszawa, ul. Fasolowa 47B
Zarząd Stowarzyszenia:
1.
Krzysztof Tadeusz Pajączek - Prezes Zarządu,
2.
Sławomir Żałobka - Wiceprezes,
3.
Arkadiusz Jarkiewicz – Wiceprezes, Skarbnik
4.
Jerzy Marian Walczak – Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
5.
Dorota Maria Habich – Wiceprezes Zarządu,
Komisja Rewizyjna:
1. Urszula Kulisiewicz,
2. Robert Bartold,
3. Wojciech Kutyła.
Liczba członków: 20
Działalność stowarzyszenia w 2015 r. koncentrowała się przede wszystkim na realizacji
następujących celów stowarzyszenia: popularyzacja kultury fizycznej oraz promowanie
aktywnego i zdrowego stylu życia. Dla ich osiągnięcia Stowarzyszenie zorganizowało imprezy
sportowe, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla ich rodziców i innych osób dorosłych.
Natomiast w zakresie propagowania rozwoju wybranych dyscyplin sportowych – tańca
towarzyskiego Stowarzyszenie zorganizowało dwie duże imprezy: V Bal Ludzi Sukcesu i Galę
Andrzejkową. Wszystkie zadania zostały sfinansowane w oparciu o wpłaty uczestników
przedsięwzięć oraz składki członkowskie.
Stowarzyszenie - Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando” w 2015 r.
zorganizowało następujące przedsięwzięcia:
1)
V Bal Ludzi Sukcesu – W dniu 14 lutego 2015r. w Hotelu InterContinental w Warszawie realizując cel propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zwiększania sprawności
psychomotorycznej społeczeństwa i rozwoju tańca towarzyskiego – została zorganizowana
impreza taneczna, w której wzięło udział aż 195 osób.
2)
Symultana szachowa z arcymistrzem szachowym Jackiem Gdańskim w Warszawie. 23
kwietnia 2015r. w ramach wychowywania i kształtowania postaw oraz szlachetnego
współzawodnictwa Stowarzyszenie zorganizowało w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej, przy ul. Wawelskiej 56, symultanę szachową, w której jednocześnie uczestniczyło 15
zawodników. Spotkanie uświetnili swoją obecnością znamienici goście, wśród których należy
wymienić Panią Claudię Torres-Bartyzel – Szefa Służby Cywilnej, Pana Jana Pastwę – Dyrektora
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Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Panią Urszulę Kulisiewicz – Prezesa Stowarzyszenia
Absolwentów KSAP. Relacja z symultany szachowej została opublikowana w czasopiśmie
szachowym „Panorama Szachowa” nr (262) 4/2015.
3)
W ramach propagowania aktywnego stylu życia oraz popularyzacji kajakarstwa
Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 23 maja 2015 r. jednodniowy spływ kajakowy. W spływie,
który odbył się na rzece Wkra na trasie Borkowo – Pomiechówek (15 km), uczestniczyły 22
osoby, w tym 9 dzieci. Zwieńczeniem spływu była wspólna zabawa przy ognisku w Goławicach
Drugich.
4)
W ramach promowania zdrowego i aktywnego stylu życia Stowarzyszenie, przy
wykorzystaniu programu edukacyjnego ”Przyroda na horyzoncie”, zorganizowało w dniu 20
czerwca 2015 r. II Pieszy Rajd Rodzinny TESSA - Puszcza Kampinoska. Podobnie jak w roku
ubiegłym rajd poprowadził Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
W ramach rajdu uczestnicy m.in. odwiedzili również Cmentarz Leśny w Laskach. W rajdzie
uczestniczyło 70 osób (43 osoby dorosłe i 27 dzieci). Rajd zakończył się ogniskiem na Polanie
Jakubów koło Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.
5)
Rejs szkoleniowo-nawigacyjny w dniach od 19 do 26 września 2015r. na Sardynii i
Korsyce. Stowarzyszenie – w ramach promowania aktywnego stylu życia oraz propagowania i
rozwoju żeglarstwa – zorganizowało rejs, w którym wzięły udział trzy dziesięcioosobowe załogi.
W trakcie rejsu załogi na 2 jachtach Sun Odyssey 45 i 1 jachcie Oceanis 473 żeglowały w
okolicach północno-wschodnich brzegów Sardynii i południowych brzegów Korsyki, zaczynając
i kończąc rejs w Marinie di Portisco na Sardynii. W trakcie rejsu pod kierunkiem skipperów:
Roberta Bartolda, Krzysztofa Pajączka i Tomasza Wesołowskiego załogi doskonaliły umiejętności
manewrowania jachtem (na silniku i na żaglach). Członkowie załóg w chwilach wolnych brali
aktywny udział w kultywowaniu innych dyscyplin sportowych, takich jak biegi, fitness, brydż czy
szachy.
6)
I Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach Szybkich i Szachach
Błyskawicznych w Warszawie w dniu 23 października 2015 r. W ramach wychowywania i
kształtowania postaw oraz szlachetnego współzawodnictwa Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe
„Solvitur Ambulando” we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym i Stowarzyszeniem
Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zorganizowało w siedzibie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju imprezę szachową, w której uczestniczyły 74 osoby (szachy szybkie) i
34 osoby (szachy błyskawiczne). Patronat nad zawodami objęła Pani Claudia Torres-Bartyzel –
Szef Służby Cywilnej. W zawodach uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów
centralnych i wojewódzkich oraz ich jednostek podległych i nadzorowanych, a także zaproszeni
goście, w tym arcymistrzyni szachowa – Agnieszka Brustman. Turniej został zgłoszony do
Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Z regulaminem turnieju, wynikami oraz
szczegółową informacją na temat tej imprezy można się zapoznać na stronie internetowej
stowarzyszenia http://solviturambulando.eu/ Relacja z mistrzostw została opublikowana w
czasopiśmie szachowym Polskiego Związku Szachowego „MAT” nr 8/2015. Informacja
na
temat tego wydarzenia została opublikowana także na specjalistycznych portalach poświęconych
tematyce
szachów,
w
tym
na
portalu
ChessBrains.pl
http://wiadomosci.chessbrains.pl/2015/10/18/administracja-rzadowa-zagrala-w-szachy/ oraz na
portalu Chessarbiter http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4383/results.html?l=pl&tb=2_
i
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4386/results.html?l=pl&tb=2_.
Wydarzenie
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zostało także odnotowane jako istotne, zarówno ze względów sportowych, jak i edukacyjnych dla
pracowników administracji rządowej, co znalazło swoje potwierdzenie na portalach branżowych,
w tym na oficjalnym serwisie Służby Cywilnej https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/turniejszachowy-administracji-rzadowej oraz na popularnym wśród pracowników administracji
publicznej serwisie Służba Cywilna http://www.sluzbacywilna.info.pl/aktualnosci/1294-imistrzostwa-polski-administracji-rzadowej-w-szachach-szybkich-i-blyskawicznych.
Dzięki
licznym relacjom prasowym wymiar edukacyjno-sportowy tego działania Stowarzyszenia miał
bardzo szeroki zasięg.
7)
W dniu 6 listopada 2015 r. Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, w
ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, zorganizowało zwiedzanie gmachu Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Trzydziestoosobowa grupa składająca się z rodzin z dziećmi miała unikalną
okazję przyjrzeć się otoczeniu i wnętrzom tego zabytkowego obiektu. Zwiedzanie rozpoczęło się
w muzeum - Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie - filii Muzeum Więzienia Pawiak
będącego oddziałem Muzeum Niepodległości, mieszczącym się w niesławnej, dawnej siedzibie
Gestapo przy alei Jana Chrystiana Szucha 25. Uczestnicy mieli okazję obejrzenia krótkiego filmu
o budynku w reprezentacyjnej sali konferencyjnej im. Anny Radziwiłł, przejścia po zabytkowych,
odrestaurowanych holach i klatkach schodowych, wejścia do pięknie urządzonych, w stylu art
deco, gabinetów ministerialnych.
8)
W ramach promocji kultury, aktywnego stylu życia i popularyzacji tańca towarzyskiego w
dniu 27 listopada 2015 r. w Teatrze „Kwadrat” i CKWP w Warszawie została zorganizowana Gala
Andrzejkowa dla 152 osób. Gala Andrzejkowa rozpoczęła się spektaklem znakomitej sztuki
komediowej wystawianej od listopada w Teatrze Kwadrat w nowym tłumaczeniu i adaptacji. Sztuka
zatytułowana „Medium” angielskiego autora Noëla Cowarda w reżyserii Andrzeja Nejmana pełna
była humoru i efektów pirotechnicznych. Po zakończeniu przedstawienia na scenie teatru miała
miejsce rozmowa z aktorami, a także prezentacja tajników sztuczek teatralnych przeprowadzona
przez samego reżysera. Było coś dla ducha, ale także dla ciała. Przy zasobnym bufecie odbyła się
na zakończenie zabawa taneczna. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna.
9)
W 2015r. w ramach popularyzacji biegów masowych członkowie i sympatycy
Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego „Solvitur Ambulando” wystartowali w szeregu imprez
masowych. 10 reprezentantów naszego stowarzyszenia wystartowało łącznie w 46 masowych
biegach. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w naszych barwach Sławka Borowskiego,
który w 2015r. wystartował w 14 biegach, w tym: 1 maratonie, 5 półmaratonach i biegu
Rzeźniczek. Szczegóły dotyczące startów naszych reprezentantów na stronie Solvitur Ambulando
http://solviturambulando.eu/imprezy-biegowe-w-2015/ .
Zrealizowane zadania służyły realizacji celów Stowarzyszenia: promowania zdrowego i
aktywnego stylu życia, podnoszenia sprawności psychomotorycznej społeczeństwa, kształtowaniu
postaw szlachetnej rywalizacji oraz popularyzacji następujących dyscyplin sportowych: biegania,
żeglarstwa, kajakarstwa, szachów, turystyki pieszej i tańca towarzyskiego. Aktywności te były
prowadzone w duchu szlachetnej sportowej rywalizacji, która przyczynia się do kształtowania
odpowiednich postaw i osobistego rozwoju oraz budowy motywacji do propagowania tych
wartości wśród społeczeństwa.
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Rok 2015 zamknął się sumą bilansową
w kwocie 8 359,22 zł.

8 359,22 zł oraz dodatnim wynikiem finansowym

I. Wartość aktywów obrotowych, w tym środki pieniężne rachunku bankowym
8.359,22 zł
II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł, w
tym przychodów określonych statutem.
W 2015 r. jednostka odnotowała następujące przychody:
a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

116.036,14 zł

b) Przychody określone statutem
w tym składki członkowskie
c) Dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego

107.794,64 zł
2.400 zł
8.241,50 zł

III. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. W księgach rachunkowych jednostki
przyjęto następujący układ kosztów:
a) Koszty realizacji zadań statutowych
b) Koszty administracyjne

IV. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

107.514,79 zł
162,13 zł

8.359,22 zł
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