Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych
w 2020 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 2020 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodziły
następujące osoby: Ewa Nazarowska - Prezes, Eugeniusz Śpiewak - Wiceprezes, Emil
Ruszczyński - Skarbnik, Anna Rakowicz - Sekretarz, Jolanta Patlewicz - Członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco: Marek Kupras - Przewodniczący,
Aleksandra Smolarska – Członek Komisji, Iwona Jurowska – Członek Komisji.
W 2020 roku Stowarzyszenie swoje cele statutowe, polegające na organizacji żeglarskich
imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych, realizowało w ograniczonym zakresie z uwagi na panującą sytuację
pandemiczną.
Zorganizowano imprezę pn. „ Zakończenie sezonu” w dniach 3-4 października 2020 r., która
miała miejsce w Ośrodku „Posejdon” w Pyskowicach nad Jeziorem Dzierżno Małe. Podczas
imprezy żeglowano na łodziach typu Dezeta i Nash udostępnionych przez Klub Wodny LOK
Garland. Wieczorem bawiono się przy dźwiękach muzyki szantowej. Drugiego dnia imprezy
uczestnicy odbyli 5-godzinny rejs Kanałem Gliwickim z Kędzierzyna Koźla do Gliwic. Trasa
rejsu liczyła 40 km , pokonano podczas niego 6 śluz.
Uczestnicy imprezy rekrutowali się z różnych miejscowości Śląska, w tym z powiatów
Bytom, Jastrzębie Zdrój, Częstochowa, Piekary Śląskie, Katowice. Większość osób
biorących udział imprezie to osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, w tym również
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osobom niepełnosprawnym przez cały czas
pomagali sprawni wolontariusze. Opiekę medyczną sprawował wolontariusz – lekarz
medycyny. Podczas imprezy zachowano niezbędne środki ostrożności obowiązujące w czasie
pandemii. Ośrodek Neptun zapewnił wyżywienie w postaci śniadania, obiadów i kolacji.
Jachty zostały udostępnione nieodpłatnie przez Klub Wodny „LOK Garland”. Impreza
zapisze się w pamięci uczestników jako bardzo udana. Spełniła ona założone efekty, dała
uczestnikom możliwość aktywnego wypoczynku na wodzie, zmierzenia się z własną
niepełnosprawnością i warunkami natury oraz zapoznania się z przyrodą i budowlami
hydrotechnicznymi Kanału Gliwickiego. Stanowiła okazję do promowania żeglarstwa osób
niepełnosprawnych i zachętę do aktywnego spędzania czasu.
Impreza była dofinansowana ze środków PFRON powiatów: Bytom i Częstochowa oraz ze
środków 1% podatku dochodowego za rok 2019.

Ogółem w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział przeszło
30 osób niepełnosprawnych. Pomagało kilku sprawnych wolontariuszy.
W 2020 roku Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych z Bytomia było
reprezentowane w kilku ważniejszych regatach osób niepełnosprawnych rozgrywanych w
Polsce, jak i za granicą.
Nasza członkini, Olga Górnaś-Grudzień zdobyła złoty medal w klasie Hansa 303, w klasie
kobiet w Mistrzostwach Europy EUROSAF Żeglarzy Z Niepełnosprawnościami, które
odbyły się podczas Comunitat Valenciana Olympic Week w Walencji , w Hiszpanii.
W Mistrzostwach Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością, które odbyły się w Giżycku w
dniach 17-20.08.2020 r. pierwsze miejsce zajęła załoga Grzegorza Włochowicza, a załoga
Jaromira Szczepańskiego zajęła ósme miejsce.
Podczas trzeciej edycji Festiwalu Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych w Giżycku,
która odbyła się w dniach 21-23.08.2020 r., Jaromir Szczepański wraz załogą, w regatach o
Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego, zajął drugie miejsce w klasie Sasanka,.
W czwartej edycji Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku w dniach 1113.09.2020 r. Wojciech Woś wraz z załogą zajął trzecie miejsce.
Nasi członkowie: Olga Górnaś-Grudzień i Grzegorz Włochowicz otrzymali nominacje
do Żeglarskiej Kadry Narodowej na 2021 rok :.
W 2020 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,
Częstochowa, jak również z odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019.
W 2020 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, działalności
gospodarczej, nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę ani umów cywilnoprawnych. 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.
Przychody Stowarzyszenia z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2020 roku
wyniosły: 7730,15 zł, w tym: przychody z 1%: 1707,80 zł, darowizny od osób fizycznych:
2025,00 zł, składki i opłaty wpisowe 1910,00 zł, dofinansowania samorządów powiatowych
ze środków PFRON: 2087,35 zł.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły: 7571,70 zł, w tym koszty
ogólno-administracyjne 1039,83 zł.
W 2020 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w
trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2019 rok, zatwierdzono roczne
sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie liczyło 34 członków, w tym 32 członków
zwyczajnych i 2 członków wspierających.

Stowarzyszenie złożyło projekty, dotyczące dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na 2021 rok do 3 powiatów
województwa śląskiego.
W 2020 roku Stowarzyszenie współpracowało z samorządami powiatów: Bytomia,
Częstochowy oraz Klubem Wodnym LOK Garland.
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