
  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 

w 2013 roku 

 

Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych jest zarejestrowane od 18 lipca 2006 roku  w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000260631 i od 23 marca 2010 roku posiada 

status organizacji pożytku publicznego.  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bytomiu przy 

ul. Tetmajera 2.  

Stowarzyszenie posiada Regon: 240471073,  NIP:  6262858470 

 

W okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2013 r.  w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodziły 

następujące osoby: Ewa Nazarowska - Prezes Zarządu,  Eugeniusz Rakowicz - Wiceprezes, 

Marek Fengler - Skarbnik, Jaromir Szczepański - Sekretarz,  Beata Kądziołka  - Członek 

Zarządu. 

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco: Marek Kupras - Przewodniczący, 

Marian Zakowicz - Członek, Grzegorz Włochowicz - Członek. 

Od 18 czerwca 2013 roku , tj. po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym skład 

władz Stowarzyszenia przedstawiał się następująco: 

Zarząd : Ewa Nazarowska - Prezes Zarządu,  Jaromir Szczepański - Wiceprezes, Marek 

Fengler - Skarbnik, Lubosława Jadach - Sekretarz,  Marek Kupras - Członek Zarządu. 

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco: Wojciech Chwilczyński - 

Przewodniczący, Tadeusz Węgrzyn- Członek, Grzegorz Włochowicz - Członek. 

 

W 2013 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe głównie poprzez 

organizowanie żeglarskich imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych dla osób 

niepełnosprawnych.   

Zorganizowano następujące imprezy: 

- „Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego” inaugurujące sezon żeglarski, które odbyło się w dniach 

4-5 maja 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym „Stodoły” i w Klubie 

Żeglarskim „Ciosek” nad Zalewem Rybnickim. Podczas imprezy uczestnicy mieli możliwość 

żeglowania na łodziach kabinowych typu „Nash” i otwarto-pokładowych typu „Omega”, 

dwumasztowej łodzi typu „Dezeta” oraz na statku motorowym „Konrad. 

- „Regaty Żeglarzy Niepełnosprawnych na Zalewie Porajskim”  zostały zorganizowane przez  

Stowarzyszenie w dniach 27- 28 lipca, Uczestnicy żeglowali na łodziach typu „Omega” i 

Sigma oraz na dwumasztowej łodzi typu DZ. Klub Wodny „ENIF” zapewnił nieodpłatnie 

uczestnikom regat sprzęt wodny, ekipę sędziowską i techniczną. W regatach wzięli udział 

głównie członkowie Stowarzyszenia. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. 

- Dwie imprezy pn. „Rejs żeglarski szkołą życia” to jest: tygodniowy rejs po Wielkich 

Jeziorach Mazurskich 6-13 lipca 2013 r., oraz dwa tygodniowe rejsy po Pojezierzu Iławsko – 

Ostródzkim  w dniach 15-12 lipca 2013 r.. 

- Weekendowa impreza żeglarska pn. „Żeglarska Przygoda” zorganizowana w ośrodku 

„Rybaczówka” w Dąbrowie Górniczej,  w dniach 9-10 września 2013 r. Uczestnicy żeglowali 

na  jeziorze Pogoria I  na łodziach   typu Omega i Dezeta.  

- „Zakończenie sezonu żeglarskiego”, które odbyło się w ośrodku „Pod Żaglami” w Rybniku 

w dniach 5-6 października. Żeglowano na łodziach typu Nash i Dezeta. Podsumowano 

również sezon żeglarski 2013 i omówiono plany na rok 2014. 



  

- „Wigilia żeglarska”, która odbyła się 23 grudnia 2013 r. Tawernie Żeglarskiej „Stary Port”  

w Chorzowie. Uczestnicy imprezy mieli możliwość wysłuchania koncertu szantowego 

zespołu „Brasy” oraz zjedzenia wspólnie przygotowanej kolacji wigilijnej.  

Ponadto dzięki współpracy z Mazurską Szkoła Żeglarstwa w Giżycku, w lipcu 10 członków 

Stowarzyszenia miało okazję wspólnie uczestniczyć w Warsztatach Żeglarskich osób 

niepełnosprawnych w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych                       

w Giżycku. 

Podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, oprócz żeglowania uczestnicy mieli 

możliwość aktywnego wypoczynku, integracji i zabawy. Osobom niepełnosprawnym 

pomagali wolontariusze. Zapewniona była również opieka medyczna pielęgniarki. 

Ogółem w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział przeszło 60 osób 

niepełnosprawnych. Osobom niepełnosprawnym pomagało kilkunastu sprawnych 

wolontariuszy. 

 

W 2013 roku Stowarzyszenie było licznie reprezentowane we wszystkich ważniejszych 

regatach osób niepełnosprawnych rozgrywanych w Polsce,  jego członkowie zajmowali                 

w nich czołowe miejsca, a kol. Andrzej Bury wziął udział w Mistrzostwach Europy Żeglarzy 

Niepełnosprawnych rozgrywanych w Arbon (Szwajcaria) zdobywając brązowy medal                   

w klasie Skud18.  

W Długodystansowych Mistrzostwach Polski rozgrywanych na łodziach typu „TES” w 

Siemianach nad jeziorem Jeziorak w dniach 18-19 maja, załogi Stowarzyszenia zdobyły dwa 

czołowe miejsca. Wygrała załoga w składzie A. Bury (sternik), E. Rakowicz, M. Zakowicz, 

przed załogą Olgi Górnaś-Grudzień. 

We wszystkich edycjach Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych odbywających się               

w MCŻiTW w Giżycku na jeziorze Kisajno, załogi Stowarzyszenia Żeglarzy 

Niepełnosprawnych zdobywały czołowe miejsca. W pierwszej edycji zwyciężyła załoga 

Andrzeja Burego. W drugiej edycji załoga Andrzeja Burego zajęła drugie miejsce, przed 

dwoma załogami SŻN: Jaromira Szczepańskiego oraz  Olgi Górnaś-Grudzień, w trzeciej 

edycji załoga Andrzeja Burego zajęła również drugie miejsce, natomiast załogi Jaromira 

Szczepańskiego i Olgi Górnaś-Grudzień odpowiednio piąte i szóste miejsce. Ostatnią edycję 

wygrała załoga Andrzeja Burego, zdobywając Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych 

2013. Załogi J. Szczepańskiego i Olgi Górnaś-Grudzień tym razem „zamieniły się” 

zdobywając odpowiednio miejsca  piąte i czwarte.  

- W XIX Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych rozegranych w dniach 24 – 27 

czerwca w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad 

jeziorem  Kisajno na łodziach typu Sasanka 620 Stowarzyszenie było reprezentowane przez   

5 załóg. Zwyciężyła  załoga w składzie: Andrzej Bury, Eugeniusz Rakowicz, Marian 

Zakowicz, zaś pozostałe załogi Stowarzyszenia zajęły dalsze miejsca: piąte Olga Górnaś-

Grudzień (sternik), Józef Wolsza, Wiesław Wolsza, szóste Wiesław Borowiecki (sternik),  

Ewa Nazarowska, Marek Kupras, siódme Jaromir Szczepański (sternik), Ryszard 

Kwietniewski, Andrzej Maciejewski, ósme Grzegorz Włochowicz (sternik),  Andrzej 

Jaworski, Stanisław Rutkowski. 

-  Również w MCŻiTW w Giżycku na jez. Kisajno z okazji X-lecia Polskiego Związku 

Żeglarzy Niepełnosprawnych w dn. 29-30 września rozegrano regaty o Puchar „X-lecia 

PZŻN”, które wygrała załoga Andrzeja Burego, a załoga Olgi Górnaś-Grudzień zajęła w nich 

piąte miejsce. 

 



  

- Andrzej Bury razem z Marianem Zakowiczem zwyciężyli też w Mistrzostwach Polski 

Żeglarzy Niepełnosprawnych w klasie Skud 18, które odbyły się w Górkach Zachodnich 

k/Gdańska (u ujścia Wisły) w dniach 12-15 września. W zawodach tych, w klasie 2,4 mR 

startowali również inni członkowie Stowarzyszenia. 

- W dniach 27-28 lipca Stowarzyszenie było organizatorem regat na Zalewie Porajskim, w 

których wzięły udział 4 załogi złożone z członków SŻN ze sternikami: Jaromirem 

Szczepańskim, Wojciechem Chwilczyńskim, Grzegorzem Romanowskim oraz Grzegorzem 

Włochowiczem. Zawody rozegrano w systemie match-racingu, tzn. po dwie załogi, które 

rywalizowały bezpośrednio o przejście do dalszej rundy.  W biegu finałowym zwyciężyła 

załoga w składzie: Jaromir. Szczepański, Beata Kądziołka, Stanisław Klęczar, Stanisław 

Rutkowski, przed załogą Wojciecha  Chwilczyńskiego. 

W całym sezonie żeglarskim 2013 roku, kilku członków Stowarzyszenia aktywnie 

uczestniczyło w cyklu szkoleń regatowych na łodziach typu Scud 18 oraz 2,4 mR, w ramach 

przygotowań do paraolimpiady w Rio de Janeiro, organizowanych przez Narodowe Centrum 

Żeglarstwa w Górkach Zachodnich k/Gdańska i ostatecznie nominacje do Narodowej Kadry  

Żeglarskiej w klasach paraolimpijskich otrzymali: Andrzej Bury, Olga Górnaś-Grudzień, 

Marian Zakowicz i  Józef  Wolsza. 

 

W 2013 roku na realizację celów statutowych Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe ze 

składek członkowskich, darowizn osób fizycznych i prawnych, dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powiatów: Bytom, 

Katowice, Piekary Śląskie, Jastrzębie Zdrój, jak również z odpisu 1% od podatku 

dochodowego za rok  2012. 

 

W 2013 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, działalności 

gospodarczej, nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę lub umów- zleceń, 

zawarto jedna umowę o dzieło, nie wypłacało wynagrodzeń członkom Zarządu ani Komisji 

Rewizyjnej, nie nabyło żadnych nieruchomości ani innych środków trwałych, jak również nie 

udzielało nikomu pożyczek pieniężnych. 

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego korzystało ze zwolnienia z opłat 

sądowych. 

 

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia w 2013 roku wyniosły 37 651,55 zł,           

w tym: przychody z 1%: 3079,00 zł, darowizny od osób fizycznych: 9482,24 zł, składki : 

2330,00 zł, dofinansowania ze środków PFRON: 10 137,37 zł, przychody finansowe: 49,22 

zł.  

Wynik na działalności statutowej  wynosił  + 13 420,33 zł. Koszty działalności statutowej 

wyniosły: 21 781,71 zł, w tym koszty ogólno-administracyjne  2497,92 zł 

W dniu 18 czerwca 2013 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2012 rok, 

zatwierdzono roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia oraz wybrano 

nowe władze.  

W ciągu 2013 roku do Stowarzyszenia przyjęto 2 osoby jako członków zwyczajnych. Ponadto 

Zarząd opracował 30 projektów dotyczących dofinansowania w 2014 roku sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, skierowanych do                          

6  powiatów województwa śląskiego. 

 



  

W 2013 roku Stowarzyszenie współpracowało z samorządami powiatów: Bytomia, Katowic, 

Piekar Śląskich, Bytomskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Bytomiu, Klubem Wodnym „Enif” w Częstochowie, Okręgowym 

Związkiem Żeglarskim w Katowicach, Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych                 

w Giżycku, Stowarzyszeniem Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku, Biurem ds. 

Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Bytomia. Ponadto nawiązano owocną 

współpracę  z  Fundacją na Rzecz Integracji Społecznej „Empatia”  w  Poznaniu.                   

 

 

 

Zarząd 

Stowarzyszenia Żeglarzy 

 Niepełnosprawnych 


