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SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU 
SĄDECKO-PODHALAŃSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE X KADENCJI 2009 - 2012 
 

 

Koleżanki i Koledzy Delegaci ! 

Szanowni Goście! 

 

 

XI Sejmik Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

zwołano na mocy postanowień Statutu w celu podsumowania i oceny minionego 

okresu kolejnych czterech lat działalności, wyboru nowych władz stowarzyszenia i 

ustalenia kluczowych kierunków działania na lata następne. 

Kończący się 2012 roku zamyka 36-letni okres działalności Sądecko-

Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym Sączu. W cały tym 

okresie wielokrotnie zmieniała się liczba zrzeszonych klubów i stowarzyszeń, a w 

okresie sprawozdawczym przybyło jedno stowarzyszenie. Obecnie SPOZŻ tworzą:  

Gorlickie Młodzieżowe Stowarzyszenie Żeglarskie z siedzibą w Gorlicach, 

Klub Morski TG „SOKÓŁ” z siedzibą w Nowym Sączu, 

Międzyszkolny Żeglarski UKS „NOWY SĄCZ” z siedzibą w Nowym Sączu, 

Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie z siedzibą w Nowym Targu, 

Stowarzyszenie Yacht Club „GLINIK” z siedzibą w Gorlicach, 

Yacht Club „Znamirowice” z siedzibą w Nowym Sączu, 

Yacht Klub Polski Zakopane. 

Ponadto Zarząd SPOZZ podpisał porozumienie o współpracy w zakresie 

propagowania i rozwoju żeglarstwa z dwoma sądeckimi placówkami oświatowymi. Są 

to: Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu, 

Zespół Szkół Samochodowych im.Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu.  

 

W dniu 9 stycznia 2009 roku X Sejmik Sprawozdawczo - Wyborczy dokonał 

wyboru Zarządu w składzie: 

1.  Kazimierz Kudlik - Prezes Zarządu 

2.  Jan Tarasek - Wiceprezes Zarządu 

3.  Jerzy Orlof - Wiceprezes Zarządu 

4.  Waldemar Bagiński - Sekretarz 

5.  Marian Florczyk - Skarbnik 
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6.  Marek Bodziony - Członek Zarządu 

7.  Andrzej Gwiżdż  - Członek Zarządu 

8.  Dariusz Kostecki - Członek Zarządu 

9.  Łukasz Ziemianek - Członek Zarządu 

 

Niestety – z wybranych – dwie osoby nie włączyły się w działalność Stowarzyszenia, 

nie uczestniczyły również w żadnym posiedzeniu Zarządu, dlatego skład uległ nie-

wielkiej zmianie z zachowaniem statutowych wymagań i w rzeczywistości Zarząd X 

kadencji pracował w składzie: 

1.  Kazimierz Kudlik - Prezes Zarządu 

2.  Jerzy Orlof - Wiceprezes Zarządu 

3.  Waldemar Bagiński - Sekretarz 

4.  Marian Florczyk - Skarbnik 

5.  Marek Bodziony - Członek Zarządu 

6.  Andrzej Gwiżdż - Członek Zarządu 

7.  Tadeusz Franczak - Członek Zarządu 

8.  Łukasz Ziemianek - Członek Zarządu 

 

Zarząd w minionej kadencji odbył 28 posiedzeń, zbierając się średnio 7 razy 

w roku. Wszelkie sprawy rozpatrywane były na bieżąco, a liczba uczestników zawsze 

pozwalała podejmować wiążące uchwały. Na zebrania zapraszano Przewodniczące-

go Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, którzy wielokrotnie w nich uczestniczyli. 

Pracę Zarządu X kadencji nadzorowała Komisja Rewizyjna w składzie: 

  Mariusz Majda  –   Przewodniczący 

  Krzysztof Wyrwa –   Członek  KR 

  Krzysztof Budzyk –   Członek KR 

Sąd koleżeński w składzie: Ryszard Król – przewodniczący oraz Antoni Błachowski i 

Marek Pęksa – Członkowie SK. 

W minionej kadencji na pewien okres zostaliśmy pozbawieni siedziby Stowa-

rzyszenia, lecz po usilnych staraniach udało się pozyskać lokal za symboliczną opła-

tą w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu przy 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, gdzie siedziba jest nadal.  Biuro i całość spraw w 

całym okresie rozliczeniowym prowadzona była nieodpłatnie przez członków Zarzą-

du, a jedynie – od czasu trudności rodzinnych kol. Mariana Florczyka – Skarbnika – 

zlecamy wykonanie bilansu rocznego uprawnionej księgowej. 
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W ramach działalności bura SPOZŻ prowadzono między innymi: 

- bieżącą korespondencję,  

- kasę i bieżącą księgowość, 

- przygotowanie wniosków do konkursów na zadania zlecone, 

- wykonanie i rozliczanie zadań zleconych, 

- promocję i prowadzenie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych 

na statutową działalność,   

- wydawanie zaświadczeń o posiadanych stopniach żeglarskich,  

- wydawanie Książeczek Żeglarskich (wydano 35 Książeczek Żeglarskich), 

- prowadzenie rejestru jachtów żaglowych  (łącznie zarejestrowano 24 jachty), 

- przygotowywanie dokumentacji z egzaminów na stopień żeglarza jachtowego. 

 

Kończąca się kadencja Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku 

Żeglarskiego w Nowym Sączu stanowiła nadal trudny okres działalności naszego 

Stowarzyszenia. Przychody na statutową działalność pochodziły z tytułu odpisów 1% 

należnego podatku oraz składek członkowskich, przy czym należne składki człon-

kowskie wnosiły zaledwie:  

Klub Morski TG „SOKÓŁ” z siedzibą w Nowym Sączu, 

Międzyszkolny Żeglarski UKS „NOWY SĄCZ” z siedzibą w Nowym Sączu, 

Yacht Club „Znamirowice” z siedzibą w Nowym Sączu. 

Pozyskane przychody średnioroczne w wysokości: 5.263,77 zł – z 1% oraz 340 zł z 

tytułu składek członkowskich  tylko w części rekompensowały wydatki, a cała działal-

ność opiera się nadal na pracy społecznej części działaczy.  

 

W okresie rozliczeniowym corocznie przygotowywano wnioski do konkursów 

organizowanych przez lokalne samorządy, z których 9 uzyskało wsparcie z Woje-

wództwa Małopolskiego, w tym 6 zadań w roku 2009 oraz 3 zadania w roku 2010. 

Zadania te zostały wykonane i rozliczone. W latach 2011 i 2012 znacznie ograniczo-

no środki na zadania zlecone i zmieniono zasady dofinansowania, dlatego też nasze 

wnioski w tych latach nie uzyskały wymaganej liczby punktów i proponowane zada-

nia nie zostały zrealizowane. 
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Promocja żeglarstwa. 

W ramach pozyskanych środków SPOZŻ wspólnie z Klubem Morskim TG 

„Sokół” przygotowali: wystawę fotografii i malarstwa o tematyce żeglarskiej pn. „Ami-

na-Aqua-Art” której pokaz zorganizowano w roku 2009 w Domu Polsko-Słowackim w 

Barejowie (Słowacja) oraz w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. 

Wystawy te cieszyły się dużą popularnością. 

Również przy wsparciu Województwa Małopolskiego zostały przygotowane i wydru-

kowane dwa wydawnictwa promocyjne: „Jeziora Małopolski” oraz „Sądeczanie na 

Morzach i Oceanach”.  

Inną formą promocji i upowszechniania żeglarstwa były organizowane i 

współorganizowane regaty jachtów turystycznych organizowane na akwenie jeziora 

Rożnowskiego. 

W okresie sprawozdawczym organizowano corocznie: 

Mistrzostwa Okręgu w klasie OMEGA 

Puchar SPOZŻ Turystycznych Jachtów Kabinowych 

Jesienne Regaty Zakończenia Sezonu 

Współorganizowane: 

Regaty o Puchar Dyrektora ZEW Rożnów 

Regaty o Puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

Regaty o Puchar Zakładu Budowy Dróg 

Oraz okolicznościowe: 

Regaty Jubileuszowe XXXV-lecia Sądecko-Podhalańskiego OZŻ 

 

 

Działalność szkoleniowa. 

W okresie sprawozdawczym działalność szkoleniowa prowadzona była na 

stopień żeglarza jachtowego w postaci kursów szkoleniowych oraz na wyższe stop-

nie żeglarskie w formie rejsów szkoleniowo – stażowych na własnym morskim jach-

cie „Dunajec” i jachtach innych armatorów. 

W latach 2009 – 2012 zorganizowano 12 kursów na stopień żeglarza jach-

towego (3 kursy w każdym roku),  w wyniku czego patent żeglarza jachtowego uzy-

skało łącznie 97 osób (w tym 30 kobiet). Szkolenia prowadzone były na akwenie je-

ziora Rożnowskiego i jeziora Czorsztyńskiego. 
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Szkolenie na wyższe stopnie żeglarskie odbywało się przede wszystkim na 

własnym jachcie „Dunajec”. W latach 2009 – 2012 zorganizowanych zostało łącznie 

29 rejsów stażowo – szkoleniowych (średnio 7 w roku), w których udział wzięło 227 

uczestników (w tym 47 kobiet). Jacht Dunajec przez 289 dni żeglugi po wodach mo-

rza: Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego, pokonał łącznie 12.461 mil morskich w 

8 rejsach krajowych i 21 rejsach zagranicznych. W wyniku żeglarskiego szkolenia 

morskiego 227 osób uzyskało kolejne godziny stażowe, 5 osób uzyskało patent jach-

towego sternika morskiego, a 3 osoby patent kapitana jachtowego. Ponadto były or-

ganizowane rejsy po innych akwenach morskich na jachtach czarterowanych. 

34 – letni pełnomorski jacht „Dunajec” mimo poważnego remontu wykona-

nego w 2008 roku polegającego na wymianie dolnego pokładu oraz bieżących na-

praw i konserwacji, wymaga doinwestowania i wymiany pokładu nadbudówki oraz 

przebudowy wnętrza. Mimo wielokrotnie ponawianych zabiegów w minionej kadencji 

nie udało się pozyskać Sponsora dla jachtu, a bieżące koszty przewyższają własne 

możliwości, dlatego też w roku bieżącym pozostają należności nieuregulowane w 

wysokości ok.16 tysięcy zł (głównie z tytułu prac remontowych przygotowujących 

Jach do sezonu 2012 roku). Sytuacja taka jest wynikiem wcześniejszych wieloletnich 

zaniedbań i leciwego wieku jachtu 

Mimo braku pracowników etatowych i przeniesienia ciężaru statutowej dzia-

łalności Stowarzyszenia na nielicznych działaczy, Związek realizował swoje zadania 

statutowe oraz inne zlecone włączając się czynnie we wszelkie działania promocyjne 

i przygotowujące do rozszerzenia swojej oferty wśród mieszkańców Regionu.  

W kończącym się 2012 roku obchodzimy rocznice kilka ważnych wydarzeń: 

 33  rocznicę wodowania jachtu „Dunajec”; 

 20 rocznicę wyprawy jachtem Dunajec do Ameryki Północnej oraz 

udział w Grand Regatta Columbus w 500-rocznice odkrycia Ameryki 

przez Kolumba; 

 10 rocznicę wyprawy jachtem Dunajec na północne krańce Europy po-

za Krąg Polarny z dotarciem do Narviku i otrzymania honorowej nagro-

dy Rejs Roku 2012, 
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Przywołując te ważne i znaczące wydarzenia stanowiące dorobek pokoleń 

żeglarzy naszego regionu, w imieniu ustępującego Zarządu składam serdeczne po-

dziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w prowadzeniu statu-

towej działalności Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

przez okres ostatnich lat. 

Wszystkim Delegatom życzę owocnych obrad, a Zarządowi jaki zostanie 

dzisiaj wybrany sprzyjających warunków do dalszej owocnej pracy dla rozwoju że-

glarstwa w całym regonie objętym działaniem Sądecko – Podhalańskiego Okręgo-

wego Związku Żeglarskiego.  

 

KK/KK 

 
PREZES 

Sądecko-Podhalańskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego 

 
 

j.st.m. Kazimierz Jan Kudlik 
Nowy Sącz, dnia 8 grudnia 2012 roku 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


