
  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 

w 2018 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 2018 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 2018 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”, dwudniowa impreza żeglarska inaugurująca sezon 

żeglarski 2018. Wzięło w niej udział 30 osób. Odbyła się w dniach 28-29  kwietnia  w 

Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Stodoły” nad Zalewem Rybnickim.  

Żeglowano na łodzi dwumasztowej Dezeta, łodzi kabinowej i jednoosobowej łódce Mini 230. 

W trakcie imprezy przeprowadzono również szkolenie nt. technik przenoszenia i asekuracji 

osób niepełnosprawnych. Podczas imprezy ekipa filmowa Telewizji Polskiej Katowice 

nakręciła obszerny materiał filmowy o Stowarzyszeniu. 

Impreza dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będących w dyspozycji powiatów: Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, 

Jastrzębie Zdrój i Częstochowa. 

-  Od 31 lipca do 24 sierpnia 2018 r. zrealizowano dwie edycje  żeglarskich warsztatów 

szkoleniowo-doskonalących. Warsztaty miały miejsce w Integracyjnym Ośrodku Żeglarskim 

Yacht Clubu ARCUS w Rajgrodzie. Razem w obu edycjach warsztatów wzięło udział 40 osób 

niepełnosprawnych z całej Polski. 

W trakcie warsztatów beneficjenci skorzystali z  zaplanowanych w projekcie form wsparcia, 

to jest: szkolenia teoretycznego nt. teorii żeglowania i podstaw żeglarstwa regatowego, zajęć 

grupowych na wodzie, zajęć z pierwszej pomocy przemedycznej oraz wsparcia 

wolontariuszy.  

W trakcie warsztatów uczestnicy wzięli udział wspólnie ze sprawnymi żeglarzami w 

Samorządowych Regatach o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego.  

Warsztaty dofinansowane zostały ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektu „Z wiatrem i pod wiatr- warsztaty szkoleniowo-

doskonalące” 

 

- Regaty o Puchar Lata nad Jeziorem Porajskim w dniach 15-16 września 2018 r. Regaty 

rozegrano na łodziach typu Sigma. Dodatkowo uczestnicy imprezy żeglowali rekreacyjnie na 

dwumasztowej łodzi typu DZ. W regatach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia, 

natomiast Klub Wodny „ENIF” z Jastrząbia zapewnił nieodpłatnie uczestnikom regat sprzęt 

wodny, ekipę sędziowską  techniczną. Każdy z uczestników regat otrzymał drobne upominki 



  

sternik zwycięskiej załogi Puchar Lata. Impreza była dofinansowana ze środków PFRON 

powiatów: Bytom, Piekary Śląskie,  Częstochowa. 

-  Zakończenie sezonu nad Zalewem Rybnickim  w dniach 13-14 października 2018 r., które 

miało miejsce w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Stodoły” w Rybniku. Podczas 

imprezy żeglowano na łodziach kabinowych i na dwumasztowej łodzi Trener. Wieczorem 

bawiono się przy grillu. Impreza była dofinansowana ze środków PFRON powiatów: Bytom  

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 

60 osób niepełnosprawnych. Osobom niepełnosprawnym pomagało kilkunastu sprawnych 

wolontariuszy. 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie było reprezentowane we wszystkich ważniejszych regatach 

osób niepełnosprawnych rozgrywanych w Polsce, jak i za granicą w Niemczech, Stanach 

Zjednoczonych i Japonii. 

Podczas krajowych regat, to jest: 

- I edycji Pucharu Polski odbywającego się w dniach 23-24.06.2018 roku 

w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad jeziorem 

Kisajno, sternik Grzegorz Włochowicz ze Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych wraz 

z załogą Agatą Grzybowską i Andrzejem Oklej zajął  III miejsce.  

- XXIV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością, w dniach 25-28.06.2018 roku 

odbyły się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad 

jeziorem Kisajno, podczas których nasi członkowie zajmowali  czołowe miejsca: 

W grupie A:  II miejsce zajęła załoga w składzie: sternik Olga Górnaś-Grudzień, Wiesław 

Wolsza i Marek Bagiński; IV miejsce zajęła załoga w składzie: sternik Grzegorz Włochowicz, 

Agata Grzybowska i Zbigniew Jastrzębski; VI miejsce zajęła załoga w składzie: sternik 

Roman Drobniak, Ewa Nazarowska i Eugeniusz Śpiewak. 

W grupie B: III miejsce zajęła załoga w składzie: sternik Jaromir Szczepański, Ryszard 

Kwietniewski i Andrzej Maciejewski; IV miejsce zajęła załoga w składzie: sternik Wojciech 

Woś, Natalia Dominik i Arkadiusz Głód; VI miejsce zajęła załoga w składzie: sternik Lilianna 

Prześlica, Anna Świderek i Agnieszka Chłopaś. 

- Puchar Lata w Poraju nad Zalewem w dniu 15.09.2018 roku został rozegrany pomiędzy 

członkami Stowarzyszenia, klasującymi się na: 

 I miejsce załoga w składzie: sternik Wojciech Chwilczyński, Marek Kupras i Eugeniusz 

Rakowicz,  II miejsce załoga w składzie: sternik Roman Drobniak, Eugeniusz Śpiewak i 

Tadeusz Węgrzyn,  III miejsce załoga w składzie: sternik Jaromir Szczepański, Grzegorz 

Włochowicz i Agata Grzybowska. 

Podczas VI edycji Pucharu Polski odbywającego się w dniach 05-07.10.2018 roku 

w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad jeziorem 

Kisajno, nasze załogi zajęły: - VII miejsce w składzie: sternik Roman Drobniak, Tadeusz 

Węgrzyn i Eugeniusz Śpiewak, - VIII miejsce w składzie: sternik Wojciech Woś i Arkadiusz 

Głód,  X miejsce w składzie: sternik Wojciech Chwilczyński, Eugeniusz Rakowicz i Marek 

Kupras.  



  

Sternik Olga Górnaś-Grudzień reprezentowała Stowarzyszenie w międzynarodowych 

regatach: 

- Mistrzostwa Europy – Kiler Woche w Niemczech, nad zatoką Kilońską w dniach 16-

24.06.2018 roku w klasie Hansa Class 303, gdzie zajęła XIII miejsce 

- Para Word Sailing Championship – Sheboygan w USA, nad jeziorem Michigan w dniach 

16-22.09.2018 w klasie Hansa Class 303 , gdzie zajęła VII miejsce. 

- Hansa Class World&International Championship  Hiroshima, Japonia w dniach 12-18 

październik 2018 w klasie Hansa Class 303, gdzie zajęła XI miejsce. 

 W całym sezonie żeglarskim 2018 roku, trzech członków Stowarzyszenia aktywnie 

uczestniczyło w cyklu szkoleń regatowych na łodziach typu Hansa Class 303, w ramach 

przygotowań do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, organizowanych przez Polski 

Związek Żeglarski i Ministerstwo Sportu. Ostatecznie nominacje do Żeglarskiej Kadry 

Narodowej  na 2019 rok w klasie Hansa Class 303 otrzymali: Andrzej Bury, Olga Górnaś-

Grudzień i Grzegorz Włochowicz. 

 

W 2018 roku na realizację celów statutowych Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe ze 

składek członkowskich, darowizn osób fizycznych, dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym będących w dyspozycji powiatów: 

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

od podatku dochodowego za rok  2017. 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, działalności 

gospodarczej, nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę. Zatrudniono trzy 

osoby w ramach 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 z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2018 roku 

wyniosły: 96316,55 zł, w tym: przychody z 1%: 3397,00 zł, darowizny od osób fizycznych: 

6585,00 zł,  przychody ze zbiórki publicznej: 3840,00, składki i opłaty wpisowe: 2540,00 zł, 

dofinansowania samorządów powiatowych ze środków PFRON: 5977,93 zł, dofinansowanie 

PFRON do projektu „Z wiatrem i pod wiatr - warsztaty szkoleniowo-doskonalące”: 73906,66 

zł.  

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły: 88473,31 zł,  w tym koszty 

ogólno-administracyjne  903,87 zł.  

W dniu 7 kwietnia  2018 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2017 rok, 

zatwierdzono roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie liczyło 42 członków, w tym 35 członków 

zwyczajnych i 7 członków wspierających.  

Zarząd opracował projekty dotyczące dofinansowania na 2019 roku sportu, kultury, rekreacji            

i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, skierowanych do 5  powiatów 

województwa śląskiego.   

W 2018 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, Fundacją na Rzecz Integracji 



  

Społecznej „Empatia” w  Poznaniu oraz  Telewizją Polską i Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Rudzie Śląskiej.                  

 

 

Zarząd 

Stowarzyszenia Żeglarzy 

     Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 


