
  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 

w 2017 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 2017 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 2017 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe głównie poprzez 

organizowanie żeglarskich imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych 

dla osób niepełnosprawnych.   

Zrealizowano następujące działania: 

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

żeglarski 2016. Wzięło w niej udział 30 osób. Odbyła się w dniach 29  kwietnia – 1 maja 

2017 r. w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji „Pod Żaglami” nad Zalewem Rybnickim.  

W trakcie imprezy odbyły się  „Regaty o Puchar Wiosny”, podczas których niepełnosprawni 

zawodnicy i wolontariusze żeglowali na łodziach typu Omega. Uczestnicy regat otrzymali            

drobne upominki. Poza regatami uczestnicy mieli możliwość żeglowania na łodzi kabinowej  

i dwumasztowej łodzi typu „Trener”.  Impreza dofinansowana została ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 

powiatów: Bytom, Piekary Śląskie, Jastrzębie Zdrój i Częstochowa. 

-  Rejs po Zatoce Gdańskiej i wodach Bałtyku na jachcie „Empatia Polska”, który odbył się w 

dniach w dniach 10-17 czerwca 2017 r. Wzięło w nim udział sześć osób niepełnosprawnych. 

Rejs został zorganizowany  we współpracy z Fundacją na Rzecz Integracji Społecznej 

„Empatia” z Poznania. Rejs częściowo dofinansowały powiaty: Bytom,  Piekary Śląskie                     

i Częstochowa.  

- Regaty o Złotą Szeklę nad Jeziorem Porajskim w dniach 14-15 sierpnia 2017 r., na łodziach 

typu Omega. Dodatkowo uczestnicy imprezy żeglowali rekreacyjnie na dwumasztowej łodzi 

typu DZ. W regatach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia, natomiast Klub Wodny 

„ENIF” zapewnił nieodpłatnie uczestnikom regat sprzęt wodny, ekipę sędziowską                              

i techniczną. Każdy z uczestników regat otrzymał na pamiątkę imprezy „Złotą Szeklę”. 

Impreza była dofinansowana ze środków PFRON powiatów: Bytom, Piekary Śląskie, 

Katowice, Częstochowa. 



  

-  Zakończenie sezonu nad Zalewem Rybnickim  w dniach 14-15 października 2017 r., które 

miało miejsce w Ośrodku Żeglarskim „HORN” w Krakowie. W ramach imprezy 

zorganizowano również Regaty o Puchar Jesieni na łodziach typu Omega. Podczas imprezy 

uczestnicy mieli okazję bawić się przy dźwiękach zespołu „Hoffband”. Impreza była 

dofinansowana ze środków PFRON powiatów: Bytom, Piekary Śląskie i Częstochowa. 

- Uroczyste spotkanie "Żeglarska Wigilia", w restauracji "Świetlik" prowadzonej przez 

Zakład Aktywności Zawodowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich. Uczestnicy imprezy podzielili 

się opłatkiem podczas wspólnie przygotowanej kolacji wigilijnej.  

 

Podczas działań organizowanych przez Stowarzyszenie, oprócz żeglowania, uczestnicy mieli 

możliwość podniesienia poziomu wiedzy żeglarskiej, aktywnego wypoczynku, rywalizacji, 

integracji i zabawy. Zapewniona była również opieka medyczna lekarza lub pielęgniarki. 

Ogółem w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział przeszło 

50 osób niepełnosprawnych. Osobom niepełnosprawnym pomagało kilkunastu sprawnych 

wolontariuszy. 

 

W 2017 roku Stowarzyszenie było licznie reprezentowane we wszystkich ważniejszych 

regatach osób niepełnosprawnych rozgrywanych w Polsce, podczas których nasi członkowie 

zajmowali  czołowe miejsca.   

W XXIII Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych rozegranych w dniach 21 – 24 

sierpnia w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, 

Stowarzyszenie było reprezentowane przez 8 załóg. W grupie A załoga pod dowództwem 

Andrzeja Burego zajęła I miejsce, załoga Olgi Górnaś-Grudzień zajęła II miejsce,  załoga 

Grzegorza Włochowicza III miejsce. W grupie B załoga pod dowództwem Witolda 

Zdańskiego zajęła drugie miejsce, a załoga pod dowództwem Lilianny Prześlicy – trzecie 

miejsce. 

 

Załogi Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych brały udział w edycjach XIV Pucharu 

Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych odbywających się w Międzynarodowym Centrum 

Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad jeziorem Kisajno.  

- W pierwszej edycji rozegranej w dniach 28-30 sierpnia 2017 r.  załoga pod dowództwem 

sternika Czesława Ławrynowicza zajęła V miejsce. 

- W drugiej edycji rozegranej w dniach 31 sierpnia – 2 września 2017 r., załoga Witolda 

Zdańskiego zajęła VI miejsce 

  Ponadto załoga w składzie : Roman Drobniak, Grzegorz Romanowski i Eugeniusz Śpiewak 

zajęła trzecie miejsce w zawodach o Puchar XX-lecia Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa. 

 

  W regatach Disaibeld Sailing-Polish Cup w Górkach Zachodnich, na łodziach klasy Balt: 

- w I edycji Wojciech Woś w załodze Wojciecha Kolima zajął I miejsce, a Roman Drobniak 

zajął II miejsce w załodze Katarzyny Kowalczyk. 

- w II edycji Wojciech Woś w załodze Wojciecha Kolima zajął I miejsce, a Roman Drobniak 

zajął II miejsce w załodze Tomka Makaruka 



  

- w III edycji Andrzej Bury z załogą zajął II miejsce, a Olga Górnaś-Grudzień z załogą III 

miejsce – ex aequo  3 pierwsze miejsca otrzymały tą samą ilość punktów. 

 

W sezonie żeglarskim 2017 roku Olga Górnaś-Grudzień, Andrzej Bury i Grzegorz 

Włochowicz wchodzili w skład narodowej kadry żeglarskiej w klasach paraolimpijskich. 

Aktywnie uczestniczyli w cyklu szkoleń regatowych na łodziach typu 2,4mR i Hansa 303, 

w ramach przygotowań do mistrzostw Europy organizowanych przez Polski Związek 

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

k/Gdańska. Wzięli również udział w żeglarskich Mistrzostwach Europy we Francji, w których 

Olga Górnaś-Grudzień zajęła I miejsce wśród kobiet Para World, żeglując na łodzi klasy 

Hansa 303 mono. 

Andrzej Bury i Grzegorz Włochowicz zajęli ósme miejsce żeglując na łodzi klasy Hansa 303 

doublel. 

W 2017 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, 

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

podatku dochodowego za rok  2016. 

 

W 2017 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, działalności 

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

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 podatku 

dochodowego oraz opłaty skarbowej. 

Przychody  Stowarzyszenia w 2017 roku wyniosły 21488,18 zł, w tym: przychody z 1%        

2323,30 zł, darowizny od osób fizycznych: 6443,00 zł,  składki: 2715,00 zł, dofinansowania 

ze środków PFRON: 9911,30 zł.  

Koszty działalności statutowej wyniosły: 19708,57 zł,  koszty ogólno-administracyjne           

2701,83 zł.  

W dniu 30 kwietnia  2016 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2016 rok, 

zatwierdzono roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie liczyło 40 członków, w tym 33 członków 

zwyczajnych i 7 członków wspierających.  

Zarząd opracował projekty dotyczące dofinansowania na 2018 roku sportu, kultury, rekreacji            

i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, skierowanych do 7  powiatów 

województwa śląskiego.  W listopadzie wysłano również dwa projekty na konkurs PFRON 

„Samodzielni i skuteczni”, z których projekt pn. „Z wiatrem i pod wiatr – warsztaty 

szkoleniowo-doskonalące”  uzyskał dofinansowanie. 

W 2017 roku Stowarzyszenie współpracowało z samorządami powiatów: Bytomia, Katowic, 

Piekar Śląskich, Jastrzębia Zdroju, Częstochowy oraz  organizacjami pozarządowymi: 



  

Bytomskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


