Warszawa, 6.05.2020 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Stowarzyszenia
Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego „Solvitur Ambulando”
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Nazwa i siedziba stowarzyszenia:
Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, 02-482 Warszawa, ul. Fasolowa 47B
Zarząd Stowarzyszenia:
W 2019 roku Zarząd działał w składzie:
1. Krzysztof Tadeusz Pajączek - Prezes Zarządu
2. Dorota Maria Habich– Wiceprezes Zarządu
3. Arkadiusz Jarkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik
4. Jerzy Marian Walczak – Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
5. Sławomir Żałobka – Wiceprezes Zarządu
W dniu 20.09.2019 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe
„Solvitur Ambulando" podjęło uchwałę o wyborze Zarządu Towarzystwa na 4 letnią kadencję w składzie:

1.

Krzysztof Pajączek – Prezes Zarządu

2.

Robert Bartold – Wiceprezes Zarządu

3.

Arkadiusz Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu, Skarbnik

4.

Jerzy Walczak - Wiceprezes Zarządu, Sekretarz

5.

Sławomir Żałobka - Wiceprezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
W 2019 roku Komisja Rewizyjna działała w składzie:
1. Urszula Kulisiewicz - Członek Komisji
2. Robert Bartold - Członek Komisji

3. Wojciech Kutyła - Członek Komisji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando" w
dniu 20.09.2019 r. podjęło uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej na 4 letnią kadencję w składzie:

1. Grzegorz Borowiec – Członek Komisji
2. Dorota Habich – Członek Komisji
3. Wojciech Kutyła – Członek Komisji.
Liczba członków: 26
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Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando” nie realizuje zadań publicznych i nie dysponuje
majątkiem publicznym, co skutkuje, że na podstawie art. 4a ustawy o działalności pożytku publicznego nie
jest zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
Działalność stowarzyszenia w 2019 r. koncentrowała się przede wszystkim na realizacji następujących
celów stowarzyszenia:
I.

II.

Popularyzacja kultury fizycznej oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
W ramach tego obszaru Stowarzyszenie zorganizowało następujące imprezy sportowe.
Propagowanie rozwoju wybranych dyscyplin sportowych:
1) Szachy
a) Towarzystwo „Solvitur Ambulando” zorganizowało we współpracy z Polskim Związkiem
Szachowym V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach. Odbyły się one
w dniach 4-5 października 2019 r. W zmaganiach wzięło udział łącznie 183 zawodników
– 85 w szachach błyskawicznych i 98 w szachach szybkich. Mistrzostwa odbywały się pod
patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Salę na rozgrywki
udostępniło Ministerstwo Rozwoju. Podobnie jak w roku ubiegłym do udziału zaproszeni
zostali pracownicy samorządowi. Turniej został zgłoszony do Międzynarodowej Federacji
Szachowej (FIDE). Z regulaminem turnieju, wynikami oraz szczegółową informacją na
temat tej imprezy można się zapoznać na oficjalnej stronie mistrzostw –
www.mpap.pzszach.pl/. Podobnie jak w latach ubiegłych Mistrzostwa zakończyły się
dużym sukcesem organizacyjnym i medialnym.
b) Towarzystwo „Solvitur Ambulando” zorganizowało we współpracy z Polskim Związkiem
Szachowym Branżowe Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych. Odbyły się one w
dniach 18-19 października 2019 r. w Warszawie. Salę na rozgrywki udostępniło
Ministerstwo Rozwoju. W zmaganiach wzięło udział łącznie 116 zawodników – 56 w
szachach błyskawicznych i 60 w szachach szybkich. którzy reprezentowali kilkanaście
branż. Turniej został zgłoszony do Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Z
regulaminem turnieju, wynikami oraz szczegółową informacją na temat tej imprezy można
się zapoznać na oficjalnej stronie mistrzostw – www.bmp.pzszach.pl/. Mistrzostwa
zakończyły się dużym sukcesem organizacyjnym, zarówno z uwagi na fakt, że rozegrano
zawody w szachach szybkich oraz błyskawicznych, jak i na liczbę uczestniczących
zawodników (trzykrotnie wyższą niż w roku 2018).
2) Żeglarstwo i jazz
Towarzystwo Sportowo-Edukacyjne „Solvitur Ambulando” zorganizowało w dniach 8 - 11
sierpnia, dla swoich członków krótki wypad do Iławy. Miłośnicy jazzu i żeglowania mieli okazję
połączyć ze sobą te dwa jakże piękne wątki.
Zeszłoroczny Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”
w Iławie, był wydarzeniem poprzedzającym jakże dostojny, przyszłoroczny jubileusz swojego 50–
lecia! Na Festiwalu zagościli wspaniali muzycy. Tradycyjny jazz w fantastycznym wykonaniu, a
także czarujące prowadzenie koncertu stworzyły doskonały kontakt wykonawców z publicznością.
Cumowaliśmy w pięknym Porcie Iława, gdzie mieliśmy do dyspozycji piękny i wygodny
jacht Sedna 26. Koncerty odbywały się wieczorami, więc dni spędzaliśmy na żeglowaniu po,
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dobrze znanym nam już i wciąć uroczym, Jeziorze Iławskim.
W natłoku artystycznych, żeglarskich i kulinarnych wrażeń znaleźliśmy czas by zachwycić się
Iławą, która od naszego ostatniego pobytu jeszcze bardziej wypiękniała.

III. Propagowanie aktywnego stylu życia.
Stowarzyszenie zorganizowało dwie duże imprezy promujące taniec towarzyski:
1) IX Bal Ludzi Sukcesu – 1 marca 2019 r. w Hotelu InterContinental.
To cykliczne przedsięwzięcie służy propagowaniu aktywnego trybu życia oraz zwiększaniu
sprawności psychomotorycznej społeczeństwa i rozwoju tańca towarzyskiego. W 2019 r. w
imprezie tanecznej wzięło udział blisko 170 osób;
2) Imprezę Andrzejkową.
W ramach promocji aktywnego stylu życia i popularyzacji tańca towarzyskiego w dniu 30
listopada 2019 r. w Restauracji „Mała Warszawa” w Warszawie została zorganizowana
Impreza Andrzejkowa dla 120 osób.
Wszystkie powyższe zadania, ze strony Stowarzyszenia, były finansowane w oparciu o wpłaty uczestników
przedsięwzięć oraz składki członkowskie.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł;
Przychody z działalności statutowej:
- składki członkowskie:
- darowizny osób fizycznych:

4 443,00 zł
105 052,50 zł
109 495,50 zł

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Stowarzyszenie poniosło koszty organizacji działań statutowych w kwocie:
- koszty finansowane ze składek:
2 400,00 zł
- koszty finansowane z darowizn:
100 456,71 zł
102 856,71 zł

Podjęte inicjatywy służyły realizacji celów Stowarzyszenia: promowania zdrowego i aktywnego stylu
życia, podnoszenia sprawności psychomotorycznej społeczeństwa, kształtowaniu postaw szlachetnej
rywalizacji oraz popularyzacji następujących dyscyplin sportowych: biegów, 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.

3

