
  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 

w 2014 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 10 czerwca 2014 r.  w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodziły 

następujące osoby: 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. 

10 czerwca 2014 roku,  w związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie Marka Fenglera,              

na Walnym Zebraniu w wyniku wyborów, w skład  Zarządu weszła Olga Górnaś-Grudzień.  

Zatem od 10 czerwca skład Zarządu Stowarzyszenia przedstawiał się następująco: 

Ewa Nazarowska - Prezes Zarządu, Olga Górnaś-Grudzień - Wiceprezes, Lubosława Jadach - 

Skarbnik, Jaromir Szczepański - Sekretarz,  Marek Kupras - Członek Zarządu. 

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. 

 

W 2014 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe głównie poprzez 

organizowanie żeglarskich imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i szkoleń dla 

osób niepełnosprawnych.   

Zrealizowano następujące działania: 

 

- Wyjazd turystyczno-studyjny do Cumbre del Sol w Hiszpanii w dniach 23 marca –                            

8 kwietnia. Wyjazd był w całości zorganizowany przez SŻN, wzięło w nim udział osiem 

osób, w tym 7 członków SŻN. Gościliśmy w wilii należącej do Prezesa Fundacji na Rzecz 

Integracji Społecznej „Empatia” w Poznaniu.  

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

1-3 maja 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym „Stodoły” nad Zalewem 

Rybnickim. Podczas imprezy uczestnicy mieli możliwość żeglowania na łodziach 

kabinowych i dwumasztowej łodzi typu „Dezeta”.  Impreza dofinansowana została                            

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących                      

w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                

w Katowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju. 

_ „Rejs po Zalewie Szczecińskim i wodach Bałtyku” na jachcie Bavaria 38. Rejs odbył się                 

w dniach 31 maja – 7 czerwca 2014 r. i wzięło w nim udział siedmiu członków 

Stowarzyszenia, w tym 4 osoby niepełnosprawne. Rejs prowadził woluntarystycznie kapitan 

żeglugi jachtowej dr med. Jarosław Pojda. Firma PPHU „Administrator” użyczyła 

Stowarzyszeniu  mikrobus, dzięki czemu znacznie zmalały koszty transportu uczestników do 

Świnoujścia. Rejs dofinansowały MOPR Bytom, MOPR Piekary Śląskie, MOPS Kraków. 

- „Żeglarska przygoda” – trzydniowa impreza żeglarska , która odbyła się w dniach 15-17 

sierpnia 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Żeglarskim „Horn” nad Zalewem Bagry                          



  

w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość żeglowania na łodziach otwarto pokładowych              

i kabinowych. Oprócz zajęć żeglarskich, mieli możliwość zwiedzenia zabytków Krakowa. 

Impreza byłą dofinansowana ze środków PFRON przyznanych przez MOPR Bytom, MOPR 

Piekary  Śląskie, MOPS Katowice. 

Dzięki dotacji ze środków PFRON, uzyskanej w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Prezydenta Miasta Bytomia, Stowarzyszenie od czerwca do grudnia realizowało projekt  

pn.„Szkolenia żeglarskie osób niepełnosprawnych” 

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia teoretyczne z podstaw żeglarstwa morskiego    

i śródlądowego oraz szkolenia z podstaw udzielania pierwszej pomocy.  

Odbyły się również szkolenia praktyczne, to jest: 

-  Warsztaty nad jeziorem Porajskim w dniach 13-14 września 2015 r., w ramach których 

zorganizowano „Regaty Żeglarzy Niepełnosprawnych o trofeum Bytomskiego Lwa”. 

Uczestnicy żeglowali na łodziach typu 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 upominki z logo Bytomia, w tym trofeum „Bytomskiego Lwa”. 

-  Warsztaty nad Zalewem Rybnickim  w dniach 27-28 września, które miały miejsce                        

w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Stodoły”  w Rybniku. Żeglowano i szkolono się 

na łodziach typu Nash, Karina i Trener.  

- Warsztaty pn. „Rejs po Kanale Gliwickim”, który odbył się w dniu 18 października 2014 r. 

Przy tej okazji podsumowano również sezon żeglarski 2014, omówiono plany na rok 2015 

oraz uroczyście opuszczono banderę. 

- Ostatnią imprezą w 2014 roku była, zorganizowana ze środków własnych, „Wigilia 

żeglarska”, która odbyła się 13 grudnia 2014 r. Tawernie Żeglarskiej „Stary Port”                                  

w Chorzowie. Uczestnicy imprezy mieli możliwość wysłuchania koncertu szantowego 

Jerzego Porębskiego oraz zjedzenia wspólnie przygotowanej kolacji wigilijnej.  

 

Podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, oprócz żeglowania, uczestnicy mieli 

możliwość aktywnego wypoczynku, integracji i zabawy. Zapewniona była również opieka 

medyczna lekarza lub pielęgniarki. Ogółem w imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie wzięło udział przeszło 60 osób niepełnosprawnych. Osobom 

niepełnosprawnym pomagało kilkunastu sprawnych wolontariuszy. 

 

W 2014 roku Stowarzyszenie było licznie reprezentowane we wszystkich ważniejszych 

regatach osób niepełnosprawnych rozgrywanych w Polsce. Ponadto kol. Andrzej Bury i kol. 

Olga Górnaś-Grudzień brali udział w Mistrzostwach Świata Żeglarzy Niepełnosprawnych, 

rozgrywanych w  Halifax w Kanadzie w dniach 19-25 sierpnia 2014 r., gdzie zajęli 13 miejsce 

w klasie Skud18.  

Członkowie SŻN zajmowali  czołowe miejsca krajowych regatach.  W Długodystansowych 

Mistrzostwach Polski w Siemianach nad jeziorem Jeziorak  rozegranych w dniach 23-25 maja 

2014 r. na łodziach typu TES, załogi Stowarzyszenia zdobyły dwa pierwsze miejsca. Wygrała 

załoga w składzie Andrzej Bury - sternik, Eugeniusz Rakowicz, Marian Zakowicz, przed 

załogą Jaromira Szczepańskiego  z Wiesławem Wolszą i Józefem Wolszą.  

We wszystkich edycjach XI Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych odbywających się 

w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku na jeziorem 

Kisajno, załogi Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych zdobywały czołowe miejsca.  

- W pierwsze edycji rozegranej w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2014 r.,  Stowarzyszenie 



  

Żeglarzy Niepełnosprawnych z Bytomia zajęło wszystkie miejsca na podium. Zwyciężyła 

załoga M. Zakowicza - sternik, A. Bury, B. Bień, przed załogą Olgi Górnaś-Grudzień - 

sternik, W. Woźniak, A. Wójtowicz, za którą III miejsce zajął Wiesław Borowiecki - sternik, 

M. Kupras, M. Wiśniewska.  

- W drugiej edycji rozegranej w dniach 29-31 sierpnia 2014 r., załoga O. Górnaś-Grudzień – 

sternik, J. Wolsza, E. Wroniak zajęła drugie miejsce, przed dwoma załogami 

Stowarzyszenia; M. Zakowicz –sternik, B. Bień, W. Wolsza  oraz  G. Włochowicz –sternik, 

E. Retelewska-Guc, J. Szczepański.  

- W trzeciej edycji rozegranej w dniach 12-14 września 2014 r., załoga O. Górnaś-Grudzień 

– sternik, J. Wolsza, D. Przewoźna zajęła drugie miejsce, natomiast załoga M. Zakowicza 

trzecie miejsce. 

 -  W ostatniej czwartej edycji rozegranej w dniach 3-5 października 2014 r., Stowarzyszenie 

reprezentował  W. Borowiecki (sternik) z E. Nazarowską  zajmując pierwsze miejsce.  

 

W XX Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych rozegranych w dniach 21 – 26 

czerwca w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad 

jeziorem  Kisajno na łodziach typu Sasanka 620, Stowarzyszenie było reprezentowane przez 

4 załogi. Zwyciężyła  załoga w składzie: O. Górnaś-Grudzień, M. Zakowicz, B. Bień. 

Drugie miejsce zajęła załoga  złożona z: A. Burego, T. Sosny, E. Cichy, zaś pozostałe załogi 

Stowarzyszenia pod dowództwem  J. Szczepańskiego i G. Włochowicza zajęły dalsze 

miejsca.  

 

Członkowie Stowarzyszenia startowali również w Mistrzostwach Polski Żeglarzy 

Niepełnosprawnych w klasie 2,4 mR w Górkach Zachodnich k/Gdańska  rozegranych                       

w dniach 25-27 lipca 2014 r., gdzie   M. Zakowicz zajął szóste miejsce. 

 

W Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w klasie Skud18, które  odbyły się                    

w dniach 3-5 października w Górkach Zachodnich, Olga Górnaś-Grudzień wraz                              

z  Waldemarem  Woźniakiem zajęła drugie miejsce . 

 

W dniach 13-14 września, Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych było 

współorganizatorem regat na Zalewie Porajskim, w których wzięły udział 3 załogi złożone               

z członków SŻN pod dowództwem sterników: Eweliny Retelewskiej-Guc, Wojciecha 

Chwilczyńskiego i Jaromira Szczepańskiego. Wygrała załoga E. Retelewskiej-Guc. 

W całym sezonie żeglarskim 2014 roku, kilkoro członków Stowarzyszenia aktywnie 

uczestniczyło w cyklu szkoleń regatowych na łodziach typu Skud 18 i 2,4mR, w ramach 

przygotowań do Paraolimpiady w Rio de Janeiro, organizowanych przez Polski Związek 

Żeglarski i Ministerstwo Sportu, w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich 

k/Gdańska. Ostatecznie nominacje do Żeglarskiej Kadry Narodowej  na 2015 rok w klasach 

paraolimpijskich otrzymali: Andrzej Bury, Olga Górnaś-Grudzień, Marian Zakowicz, Józef 

Wolsza, Wiesław Wolsza i Grzegorz Włochowicz. 

 

W 2014 roku na realizację celów statutowych Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe ze 

składek członkowskich, darowizn osób fizycznych, dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji powiatów: Bytom, 

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

dochodowego za rok  2013. 



  

 

W 2014 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, działalności 

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

zawarto dwie umowy 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 2014 roku wyniosły 51904,03 zł,                  

w tym: przychody z 1%: 3988,46 zł, darowizny od osób fizycznych: 15.144,00 zł, składki: 

1610,00 zł, dofinansowania ze środków PFRON: 17.721,24 zł, przychody finansowe: 0,00 zł. 

Koszty działalności statutowej wyniosły: 35.617,99 zł, w tym koszty ogólno-administracyjne  

3387,39 zł. Wynik na działalności statutowej  wyniósł  16.286,04 zł. 

W dniu 10 czerwca 2014 roku odbyło się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,              

w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2013 rok, zatwierdzono 

roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia oraz wybrano jedną osobę do 

Zarządu.  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie liczyło 43 członków, w tym 40 członków 

zwyczajnych i 3 członków wspierających. W ciągu 2014 roku do Stowarzyszenia przyjęto                  

2 osoby w tym jednego członka zwyczajnego i jednego członka wspierającego. Ponadto 

Zarząd opracował 30 projektów dotyczących dofinansowania w 2015 roku sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, skierowanych   do                         

6  powiatów województwa śląskiego. 

 

W 2014 roku Stowarzyszenie współpracowało z samorządami powiatów: Bytomia, Katowic, 

Piekar Śląskich, Jastrzębia Zdroju, Krakowa oraz  organizacjami pozarządowymi: 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 oraz  Fundacją na Rzecz Integracji Społecznej „Empatia”                   

w  Poznaniu.  Wspomogły nas PPHU „Administrator” z Piekar Śląskich oraz Mini Bar                   

„W zaułku”  z Bytomia.                

 

Zarząd 

Stowarzyszenia Żeglarzy 

 Niepełnosprawnych 


