
  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 

w 2015 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 31 grudnia 2015 r.  w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodziły 

następujące osoby: Ewa Nazarowska - Prezes, Olga Górnaś-Grudzień - Wiceprezes, 

Lubosława Jadach - Skarbnik, Jaromir Szczepański - Sekretarz,  Marek Kupras - Członek 

Zarządu. 

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco: Wojciech Chwilczyński - 

Przewodniczący, Tadeusz Węgrzyn – Członek Komisji, Grzegorz Włochowicz – Członek 

Komisji. 

 

W 2015 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe głównie poprzez 

organizowanie żeglarskich imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych              

i szkoleń dla osób niepełnosprawnych.   

Zrealizowano następujące działania: 

 

- „Jajeczko żeglarskie”  - spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji Świąt 

Wielkanocnych, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2015 roku w siedzibie Bytomskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

- „Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego”, trzydniowa impreza żeglarska inaugurująca sezon 

żeglarski 2015. Wzięło w niej udział 30 osób. Odbyła się w dniach 1-3 maja 2015 roku                     

w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji „Pod Żaglami” nad Zalewem Rybnickim. W trakcie 

imprezy odbyły się jednodniowe „Regaty o Puchar Wiosny”, podczas których 

niepełnosprawni zawodnicy i wolontariusze żeglowali na łodziach typu Omega. Zwycięzca 

regat otrzymał w nagrodę Puchar a zawodnicy drobne upominki. Poza regatami 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. 

- Grupowy wyjazd do Gdyni  na Chrzest Jachtu „Empatia Polska”, przeznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych, który miał miejsce  w dniach 23-24 maja 2015 r.   

Matką Chrzestną jachtu była Wiceprezes Stowarzyszenia – Olga Górnaś-Grudzień.  

Na ceremonii chrztu Stowarzyszenie reprezentowało 12 osób. Większość uczestników 

skorzystała z transportu mikrobusem, użyczonym przez PPHU „Administrator” z Piekar 

Śląskich. Koszty paliwa zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. 



  

- „Przygoda w Krakowie” – dwudniowa impreza żeglarska, która odbyła się w dniach 13-14 

czerwca 2015 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 

oraz obejrzenia występu kultowego Kabaretu Piwnicy Pod Baranami. Impreza była 

dofinansowana ze środków PFRON przyznanych przez MOPR Bytom i MOPR Piekary  

Śląskie. 

-  „Rejsy po Zatoce Gdańskiej i wodach Bałtyku” na jachcie „Empatia Polska”. Rejsy odbyły 

się w dniach 18-25 lipca 2015 r. oraz  w dniach 25 lipca- 1 sierpnia 2015 r. Wzięło w nich 

udział dziesięciu członków Stowarzyszenia. Rejsy zorganizowane zostały we współpracy            

z Fundacją na Rzecz Integracji Społecznej „Empatia” z Poznania. Uczestnicy żeglowali po 

wodach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Przy okazji zawijania do licznych portów jak: 

Gdynia, Gdańsk, Sopot, Hel, Władysławowo, Górki Zachodnie, zwiedzili urocze 

miejscowości nadmorskie. Rejsy dofinansowały MOPR Bytom i MOPR Piekary Śląskie. 

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

Prezydenta Miasta Bytomia, Stowarzyszenie od czerwca do grudnia 2015 r. realizowało 

projekt  pn.„Niepełnosprawni na fali - Szkolenia żeglarskie osób niepełnosprawnych”. 

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia : 

- szkolenia teoretyczne z podstaw żeglarstwa regatowego  przeprowadzone przez  członkinię 

Narodowej Kadry Polski - Olgę Górnaś-Grudzień, 

-  szkolenia z podstaw udzielania pierwszej pomocy dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Bytomia, przeprowadzone przez wykwalifikowaną ratowniczkę medyczną – mgr Jolantę 

Patlewicz. W szkoleniach wzięły udział m.in. osoby niepełnosprawne uczestniczące                       

w zajęciach rehabilitacyjnych Miejskiego Ośrodka Promocji Zdrowia w Bytomiu oraz 

członkinie Wspólnoty Amazonek w Bytomiu. 

Odbyły się również regatowe szkolenia praktyczne, to jest: 

-  szkolenie praktyczne nad Jeziorem Żywieckim, które odbyło się w  dniach 22-23 sierpnia 

2015 r. w Zarzeczu na terenie Klubu żeglarskiego „Halny”. Podczas szkolenia uczestnicy 

mieli możliwość obserwowania z lądu i z wody zawodów regatowych o XXI Memoriał 

Andrzeja Banaszka. 

- szkolenie praktyczne nad Jeziorem Porajskim w dniach 5-6 września 2015 r., w ramach 

których zorganizowano m.in. „Regaty Żeglarzy Niepełnosprawnych”. Uczestnicy żeglowali 

na łodziach typu Sigma, Omega 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. Zwycięzca regat otrzymał 

puchar  a pozostali uczestnicy upominki z logo Bytomia. 

-  Warsztaty praktyczne nad Zalewem Rybnickim  w dniach 3-4 października 2015 r., które 

miały miejsce w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji „Pod Żaglami” w Rybniku. 

Żeglowano  i szkolono się na łodziach jedno i dwumasztowych. W ramach szkolenia 

zorganizowano również Regaty o Puchar Jesieni. 

- Uroczyste podsumowanie projektu które odbyło się 13 grudnia 2015 r. Tawernie Żeglarskiej 

„Stary Port” w Chorzowie. Uczestnicy imprezy mieli również możliwość wysłuchania 

koncertu szantowego  sławnego bytomskiego szantymena, Henryka Czekały „Szkota”  oraz 

podzielenia się opłatkiem podczas wspólnie przygotowanej kolacji wigilijnej.  

 



  

Członkowie Stowarzyszenia gościli również w Bytomskim Centrum Kultury na  szantowej 

imprezie charytatywnej „Dla Qni”, która odbyła się 22 września 2015 roku. W koncercie 

uczestniczyło 14 członków Stowarzyszenia. Bilety zostały opłacone w głównej mierze ze 

środków pochodzących z darowizny osoby prywatnej. 

 

Podczas działań organizowanych przez Stowarzyszenie, oprócz żeglowania, uczestnicy mieli 

możliwość podniesienia poziomu wiedzy w różnych dziedzinach, aktywnego wypoczynku, 

rywalizacji, integracji i zabawy. Zapewniona była również opieka medyczna lekarza lub 

pielęgniarki. Ogółem w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło 

udział przeszło 80 osób niepełnosprawnych. Osobom niepełnosprawnym pomagało 

kilkunastu sprawnych wolontariuszy. 

 

W 2015 roku Stowarzyszenie było licznie reprezentowane we wszystkich ważniejszych 

regatach osób niepełnosprawnych rozgrywanych w Polsce, podczas których nasi członkowie 

zajmowali  czołowe miejsca.  W XIII Długodystansowych Mistrzostwach Polski  nad 

jeziorem Jeziorak  rozegranych w dniach 23-24 maja 2015 r. załoga w składzie Marian 

Zakowicz, Wiesław Wolsza i Józef  Wolsza  zajęła drugie miejsce.  

We wszystkich edycjach XII 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 pierwszej edycji rozegranej w dniach 15-17 maja 2015 r.  załoga pod dowództwem 

sternika Andrzej Burego zajęła I miejsce, załoga pod dowództwem Olgi Górnaś-Grudzień, 

zajęła III miejsce a załoga pod dowództwem Jaromira Szczepańskiego IX miejsce.  

- W drugiej edycji rozegranej w dniach 19-21 czerwca 2015 r., załoga Andrzeja Burego 

zajęła I miejsce, załoga Olgi Górnaś-Grudzień  II miejsce, załoga Jaromira Szczepańskiego 

VII miejsce a załoga Grzegorza Włochowicza VIII miejsce.  

- W trzeciej edycji rozegranej w dniach 28-30 sierpnia 2015 r., załoga Andrzeja Burego 

zajęła I miejsce, załoga Olgi Górnaś-Grudzień II miejsce, załoga Jaromira Szczepańskiego  

V miejsce. 

 -  W ostatniej czwartej edycji rozegranej w dniach 25-27 września 2015 r. załoga Andrzeja 

Burego zajęła I miejsce, załoga Olgi Górnaś-Grudzień IV miejsce, załoga Jaromira 

Szczepańskiego VIII miejsce.  Za najlepszych sterników XII Pucharu Polski Żeglarzy 

Niepełnosprawnych 2015 roku uznano Andrzeja Burego i Olgę Górnaś-Grudzień. 

 

W XXI Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych rozegranych w dniach 22 – 25 

czerwca w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, 

Stowarzyszenie było reprezentowane przez 5 załóg. Załoga pod dowództwem Andrzeja 

Burego zajęła II miejsce, załoga Olgi Górnaś-Grudzień V miejsce, załoga Wiesława 

Borowieckiego zajęła VII miejsce, załoga Jaromira Szczepańskiego IX miejsce i załoga 

Grzegorza Włochowicza XI miejsce.  

 

W II Żeglarskich Mistrzostwach Polski 60+, które odbyły się Giżycku w dniach 18-20 

września 2015 r. Wiesław Borowiecki wraz z załogą zdobył III miejsce. 

 

Członkowie Stowarzyszenia startowali również w Mistrzostwach Polski Żeglarzy 



  

Niepełnosprawnych w klasie Skud18 w Górkach Zachodnich k/Gdańska  rozegranych                       

w dniach 22-24 sierpnia 2015 r., gdzie  załoga w składzie: Andrzej Bury i Olga Górnaś-

Grudzień zajęła II miejsce. 

 

W  regatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych I miejsca 

zajęły następujące załogi: 

w Regatach o Puchar Wiosny w Rybniku, w dniu 2 maja,  zwyciężyła załoga w składzie: 

Lubosława Jadach, Mirosława Doktór, Jaromir Szczepański, Damian Grudzień, 

w Regatach na Zalewie Porajskim w Jastrzębiu, w dniu 5 września,  zwyciężyła załoga                     

w składzie: Wojciech Chwilczyński, Katarzyna Szołtysik, Mirosława Doktór, Witold Zdański, 

w Regatach o Puchar Jesieni w Rybniku, w dniu 3 października, zwyciężyła załoga                          

w składzie: Lubosława Jadach, Ewelina Retelewska-Guc, Jaromir Szczepański.  

 W całym sezonie żeglarskim 2015 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 2016 rok w klasach 

paraolimpijskich otrzymali: Andrzej Bury, Olga Górnaś-Grudzień i Grzegorz Włochowicz. 

 

W 2015 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 będących w dyspozycji 

powiatów: Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, Jastrzębie Zdrój,  jak również z odpisu 1% od 

podatku dochodowego za rok  2014. 

 

W 2015 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, działalności 

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

zawarto trzy umowy o dzieło. Stowarzyszenie  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 i zwolnienia od podatku dochodowego. 

 

Przychody  Stowarzyszenia w 2015 roku wyniosły 49.868,23 zł, w tym: przychody z 1%   

2.631,80 zł, darowizny od osób fizycznych: 12.508,00 zł, darowizny od osób prawnych 1.000 

zł, składki: 3.475,00 zł, dofinansowania ze środków PFRON: 17.349,78 zł, przychody 

finansowe: 6,62 zł. Koszty działalności statutowej wyniosły: 30.960,18 zł,  koszty ogólno-

administracyjne  3035,42 zł.  

W dniu 12 kwietnia 2015 roku odbyło się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,              

w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2014 rok, zatwierdzono 

roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia.  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie liczyło 48 członków, w tym 42 członków 

zwyczajnych i 6 członków wspierających.  



  

Zarząd opracował 30 projektów dotyczących dofinansowania w 2016 roku sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, skierowanych do                         

6  powiatów województwa śląskiego. 

 

W 2015 roku Stowarzyszenie współpracowało z samorządami powiatów: Bytomia, Katowic, 

Piekar Śląskich, Jastrzębia Zdroju oraz  organizacjami pozarządowymi: Bytomskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu, Miejskim 

Ośrodkiem Promocji Zdrowia w Bytomiu, Wspólnotą Amazonek w Bytomiu, Klubem 

Wodnym „ENIF” w Jastrzębiu, Śląskim 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.                  

 

 

Zarząd 

Stowarzyszenia Żeglarzy 

 Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


