
 

 
  

 
 

Panie, Panowie, 
Szanowni Państwo! 

 
 

W imieniu Zarządu Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, 
pozwalam sobie skierować do Państwa prośbę i apel o rozważenie przekazania 1% podatku 
dochodowego na rzecz Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
z siedzibą w Nowym Sączu, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000051381 jako organizacja pożytku publicznego. 
 

Sądecko – Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski jest regionalnym stoważysze-niem 
kultury fizycznej działającym od roku 1976 w dziedzinie wspierania i rozwoju różnorodnych 
form żeglarstwa i obejmuje swym zasięgiem Organizacje, Kluby i miesz-kańców z terenu 
byłego województwa nowosądeckiego. W swej działalności organizuje i promuje zdrowy styl 
życia umożliwiając zagospodarowanie czasu wolnego poprzez  czynne uprawianie 
żeglarstwa śródlądowego i morskiego w formie sportu, turystyki i rekreacji, nadto stosując 
żeglarstwo jako formę wychowania patriorycznego dzieci i młodzieży oraz przygotowania 
młodego pokolenia do pełnienia funkcji obywatelskich.SPOZŻ dnia 26 kwietnia 2007 roku 
uzyskał status Organizcji Pożytku Publicznego. 

Zarząd i ja osobiscie jesteśmy świadomi związanej z tym odpowiedzialności. 
 Zobowiązuje się, że 1% podatku, który w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-
37 lub PIT-28) zdecydujecie Państwo zadeklarować na rzecz Sądecko – Podhalańskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Nowym Sączu – KRS Nr 0000051381, 
zostanie spożytkowany z korzyścią dla żeglarstwa oraz uczestników, adresatów 
i sympatyków naszej statutowej działalności tj. dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
naszego regionu. 
 

Za zrozumienie i przejawy życzliwości okazane naszemu Stowarzyszeniu, składam 
serdeczne podziękownie, życząc jednocześnie zdrowia i szelkiego dobra w zbliżającym 
się Nowym Roku. 
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1% podatku dla organizacji pożytku publicznego mogą przekazać:  

 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,  
 podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
 podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  

i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 
  

 

 



 
JACHT S/Y „DUNAJEC” 

W SŁUŻBIE SĄDECZAN OD PONAD ĆWIERĆ WIEKU 

 

Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski w Nowym Sączu jest armatorem i właścicielem pełnomor-
skiego jachtu „Conrad-1400” w klasie „Opal”. Skonstruowany i zbudowany w Stoczni Jachtowej im. Józefa Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku, został wodowany w roku 1979 przyjmując nazwę: S/Y „Dunajec”, a portem macierzystym 
stała się Gdynia.  

Jest pięknym mahoniowym „keczem” o długości kadłuba: 13,95 m i szerokości 3,63 m, wyporności: 13,05 t i 
powierzchni pomiarowej ożaglowania: 80 m2.  
Podczas swoich wędrówek po morzach i oceanach przebył wiele mil morskich dzielnie stawiając czoła morskim żywio-
łom.  

W roku 1981 po raz pierwszy wypłynął w rejs zagraniczny, poza Bałtyk. W czasie miesięcznej żeglugi po Morzu 
Bałtyckim i Morzu Północnym odwiedził porty w Anglii, Francji, Holandii, Belgii oraz Republiki Federalnej Niemiec. Ten 
pierwszy rejs zagraniczny otworzył dla nowosądeckich żeglarzy szerokie wody Mórz i Oceanów świata. W roku 1984 
zorganizowano pierwszą wyprawę oceaniczną. Jacht uczestniczył w „Operacji Żagiel ’84”, płynąc do Ameryki z okazji 
450-ciolecia odkrycia Kanady przepłynął 8350 Mm w trzy miesiące. W tym rejsie, w drodze powrotnej jacht przepłynął 
Ocean Atlantycki w rekordowo krótkim dla siebie czasie: w 22.dni. Od tej pory udział jachtu w dużych zlotach żaglow-
ców stał się tradycją. Jacht „Dunajec” brał udział w różnego rodzaju żeglarskich regatach krajowych i zagranicznych. 
Wielokrotnie uczestniczył w „Regatach Heweliusz” oraz „Regatach Opali” zajmując czołowe miejsca. W roku 1992 dla 
uczczenia 700-lecia powstania miasta Nowy Sącz, jacht uczestniczył w największej i najważniejszej żeglarskiej imprezie 
roku: regatach „Grand Regata Columbus”, zorganizowanych w 500-ną rocznicę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Co-
lumba. Wyprawę rozpoczęto w Gdyni, w zimowej scenerii, dnia 25.marca 1992 roku, a powrót nastąpił po sześciu mie-
siącach żeglugi. W roku 1996 jacht „Dunajec” uczestniczy w Światowym Zlocie Żaglowców „International Festival of the 
Sea” z finałem w angielskim Bristolu oraz w regatach „Bristol to Brest Regatta”.  

W roku 1998 jacht „Dunajec” dopływa do Lizbony na Światową Wystawę „EXPO’98”, a następnie uczestniczy w 
światowym zlocie żaglowców i bierze udział w regatach na trasie Lizbona – Dublin. W roku 2000, po raz kolejny „Duna-
jec” uczestniczy w Światowym Zlocie Żaglowców i Światowej Wystawie „EXPO 2000” organizowanej, tym razem w 
Republice Federalnej Niemiec. W roku 2002 zrealizowano kolejne duże przedsięwzięcie: „NARVIK 2002 EXPEDITION” z 
okazji obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia, zaprzyjaźnionego z Nowym Sączem norweskiego miasta Narvik, związa-

nego wydarzeniami II.wojny światowej z historią oręża polskiego. Wizyta sądeckich żeglarzy w Narviku stanowiła waż-
ny element wznowienia i rozwoju dalszej współpracy tych zaprzyjaźnionych miast. Za tę wyprawę Załoga jachtu „Duna-
jec” została uhonorowani przez Ministra Infrastruktury III nagrodą honorową „Rejs Roku 2002”.  
Jacht „Dunajec” nadal uczestniczy w regatach, przez ostatnie kilka lat z dużym powodzeniem startuje w regatach jach-
tów dwumasztowych „Classic Cup”, zajmując również czołowe miejsca (w roku 2005 i 2011 – II miejsce, w 2012 r. – 
III miejsce oraz w 2013 r. – I miejsce). 

Jacht „Dunajec” od ponad ćwierć wieku jest szkołą wychowania morskiego i patriotycznego, dzielnie promuje 
nasz region w różnych zakątkach świata, dając możliwość zdobywania wyższych stopni żeglarskich i potrzebnego do-
świadczenia morskiego ponad dwutysięcznej grupie mieszkańców Sądecczyzny i Małopolski.  
Sędziwy wiek jachtu S/Y „Dunajec” jest głównym powodem zmuszającym Sądecko - Podhalański Okręgowy Związek 
Żeglarski do podjęcia starań umożliwiających zgromadzenie środków finansowych na jego remont i modernizację. 

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 35-lecia żeglugi jachtu „Dunajec”, który przypadnie w roku 2014, już 
wykonaliśmy I-szy etap prac remontowych polegający na wymianie części poszycia pokładu i gruntownej konserwacji 
całego kadłuba. Mimo ogromnego wkładu pracy własnej wolontariuszy - sądeckich żeglarzy, działania te pochłonęły 
ponad 130 tysięcy złotych. Dla pełnego przywrócenia piękna jachtu oraz przedłużenia jego żywotności należy wykonać 
kolejne prace modernizacyjne i remontowe znacznie przewyższające nasze możliwości. Przebieg dotychczas wykona-

nych prac został udokumentowany na naszej stronie internetowej www.spozz.com. 
Przywrócenie jachtowi „Dunajec” jego dawnej świetności będzie uszanowaniem pracy i zaangażowania dla bu-

downiczych – Sądeczan, którzy w latach 70-tych minionego stulecia podjęli się trudu zbudowania pełnomorskiego jach-
tu żaglowego dla społeczności naszego regionu, mimo tak znacznego oddalenia od morza. 

Związek posiada status organizacji pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej, a statutowa 
działalność jest efektem pracy społecznej działaczy i wolontariuszy. Dlatego planując dalsze konieczne prace remonto-
we i modernizacyjne jachtu „Dunajec” liczymy na szeroką pomoc całego społeczeństwa regionu i życzliwych naszym 
poczynaniom sympatyków patriotycznego i obywatelskiego wychowania morskiego. Chętnych wspomożenia naszym 
działaniom informujemy, że istnieje możliwość zakupienia cegiełek na remont i modernizację jachtu, jak również można 
dokonywać darowizn na ten cel na rachunek bankowy Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w 
Nowym Sączu, prowadzony przez ING Bank Śląski r-k Nr 96 1050 1722 1000 0023 1639 4978. 

Liczymy także na wsparcie mieszkancówi miasta Nowy Sącz i Regionu poprzez przekazywanie 1% 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniach podatkowych za rok bieżący. 
 

Za okazane zrozumienie i pomoc, wszystkim serdecznie dziękujemy! 

http://www.spozz.com/

