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Obecny Zarząd ZOZŻ, wybrany na kadencję 
2020-2024 podczas Sejmiku Sprawozdawczo – 
Wyborczego w dniu  29 lutego 2020 r., ukonsty-
tuował się następująco:

ZARZĄD

Marcin Raubo - PREZES

Borys Boratyński - WICEPREZES

Piotr Maras - SEKRETARZ

Jacek Klimecki - SKARBNIK

Andrzej Armiński - CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Cylupa - CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kaczor - CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Denderski - CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Burdziej - CZŁONEK ZARZĄDU

Na Sejmiku wybrano również składy Komisji Re-
wizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, które ukon-
stytuowały się następująco: 

KOMISJA REWIZYJNA

Paweł Ryżewski - PRZEWODNICZĄCY

Leszek Wojciechowski - WICEPRZEWODNICZĄCY 

Paweł Henszke - SEKRETARZ

CZŁONKOWIE: Grzegorz Dobies i  Ryszard Cze-
chowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

Patryk Zbroja - PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Andruszkiewicz - WICEPRZEWODNI-
CZĄCY

Zygmunt Kowalski - SEKRETARZ

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  
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CZŁONKOWIE: Maciej Korek i  Henryk Kałuża

Dla usprawnienia pracy i realizacji zadań statu-
towych, Zarząd, zgodnie z zapisami § 21 Statu-
tu ZOZŻ, gdzie wskazano, że „do kompetencji 
Zarządu Związku należy ….Powoływanie, nadzo-
rowanie i rozwiązywanie komisji problemowych 
oraz zatwierdzanie ich regulaminów...” powoła-
no w 2020 roku poniższe Komisje Zachodniopo-
morskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego: 

Komisja ds. Sportu Wyczynowego

Komisja ds. Sportu Amatorskiego

Komisja ds. Szkoleń i Edukacji Morskiej

Komisja ds. Historii Żeglarstwa i Kapituła 
Odznaczeń

Komisja ds. Majątku i aktywów Związku

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z zapisami 
statutu ZOZŻ (§ 20 ust. 6) posiedzenia odby-
wały się regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące. Ze względu na obowiązujące przepisy 
związane z COVID19, spotkania Zarządu miały 
zróżnicowane formy: spotkania online, posie-
dzenia na żywo i mieszane. 

W 2020 – odbyło się 9 posiedzeń Zarządu 
ZOZŻ na których podjęto łącznie 21 uchwał.  
W roku 2021 odbyło się 7 posiedzeń i podjęto 
28 uchwał.

Obostrzenia związane z pandemią, które 
wprowadzono w Polsce zaraz po wyborach 
obecnego Zarządu, znacznie utrudniły możli-
wości bezpośredniego uczestnictwa w życiu 
żeglarskim regionu. Zarząd na bieżąco śledził 
pojawiające się przepisy związane z dopuszczal-
nością treningów, rejsów regat i egzaminów 
żeglarskich. Zarówno na stronie internetowej 
związku jak i w mediach społecznościowych 
publikowano wytyczne dla klubów do pobrania, 
które intepretowały obowiązujące rozporządze-
nia. Pozwoliło to członkom ZOZŻ być na bieżąco, 
w zakresie dopuszczalnych prawem możliwości 
prowadzenia aktywności. 

Mając na uwadze zmieniające się media oraz 
chcąc w jak najszerszym stopniu dotrzeć ze 
swoimi informacjami do pasjonatów żeglarstwa 
zorganizowano zupełnie nową komunikację 
medialną. Zmieniono sposób prezentowania 
informacji na stronie ZOZŻ (www.zozz.org) oraz 
w mediach społecznościowych (ttps://www.
facebook.com/zozzpl). 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  
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Przeprowadzono „cyfryzację” organizacyjną Związku, wdrożenie legalnego oprogramowania i narzędzi 
pracy, wprowadzono możliwość prowadzenia spotkań online, współdzielone dyski, cyfryzację doku-
mentów itp.

Przedstawiciele ZOZŻ uczestniczyli we wszystkich znaczących wydarzeniach związanych z żeglarstwem 
i tematyką morską. Począwszy od otwarcia i zamknięcia sezonów żeglarskich, otwarcia regat, wręcze-
niach nagród czy spotkaniach tematycznych. 

Członkowie ZOZŻ reprezentowali interesy zachodniopomorskich żeglarzy w Fundacji Port Jachtowy 
Trzebież. W 6 osobowym składzie Rady Fundacji, oprócz przedstawicieli Polskiego Związku Żeglarskie-
go, zasiadają Paweł Ryżewski, Marcin Raubo i Piotr Maras.  

Na Prezesa Fundacji został powołany Filip Gruszczyński, szczeciński żeglarz. Działalność  
w ramach Rady Fundacji zmierza do uregulowania zobowiązań pomiędzy PZŻ a FPJT, jakie zastano po 
zakończeniu przebudowy mariny, umorzenia części należności PZŻ oraz dalszych inwestycji w rozbudo-
wę przystani. Dzięki zaangażowaniu członków ZOZŻ Fundacja pozyskała 165.000 zł dofinansowania na 
„Inwestycję  
w infrastrukturę kultowego ośrodka żeglarskiego WaterHUB Trzebież - Wrota Zalewu na Zachodniopo-
morskim Szlaku Żeglarskim”.

Obecnie Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski zrzesza 65 kluby. Oznacza to, że w obecnej 
kadencji Zarządu zostało przyjętych 7 nowych klubów. Lista Klubów ZOZŻ - stan na koniec marca 2022, 
stanowi załącznik do sprawozdania. 

Opracował: Piotr Maras

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  
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Zgodnie z Statutem ZOZŻ (§ 8 ust. 3.), jednym z celów ZOZŻ jest organizowanie i prowadzenie szkoleń 
żeglarskich i wodniackich. W tym celu, po wyborze obecnego Zarządu, powołana została  Komisja ds. 
Szkoleń i Edukacji Morskiej w poniższym składzie: 

1. Wojciech Kaczor – PRZEWODNICZĄCY

2. Jerzy Kaczor – ZASTĘPCA

3. Przemysław Dziarnowski – SZCZECIN

4. Maks Bojek – SZCZECIN

5. Jacek Łowiński – KAMIEŃ POMORSKI

6. Mariusz Mikołajczyk – BARLINEK

7. Magdalena Kaczorowska – TRZEBIEŻ

8. Marcin Koc – KOŁOBRZEG

Jej główne działania to popularyzowanie szkoleń żeglarskich oraz zwiększenie możliwości prowadzenia 
egzaminów na stopnie żeglarskie. 

Działalność egzaminacyjna: 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Zestawienie egzaminów  
na stopnie żeglarskie w latach 2018-2021

ROK  ILOŚĆ EGZAMINÓW

  ŻJ JSM Razem

2018  11 1 12

2019  13 3 16

2020  15 7 22

2021  22 8 29

Ogółem 61 19 79
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Samo usprawnienie i przyspieszenie podejmowania decyzji dotyczących składów komisji egzaminacyj-
nych, zaowocowało tym, że chętne kluby i firmy nie szukały możliwości egzaminowania przez inne niż 
ZOZŻ podmioty. Zestawienie egzaminów na stopnie żeglarskie przeprowadzone w latach 2018-2021 
pokazuje istotny wzrost ilości osób podchodzących do nich.

Komisja prowadziła prace nad poszerzeniem składu egzaminatorów ZOZŻ. W 2021 roku do grona eg-
zaminatorów (Mieczysław Ircha, Jerzy Szwoch, Jerzy Kaczor, Jacek Łowiński, Wojciech Kaczor) dołączyli 
Maksymilian Bojek i Przemysław Dziarnowski. Poszerzenie ich składu wpłynęło na lepszą dostępność 
egzaminatorów. 

Prowadzono również działania celem unifikacji wiedzy i standardów oraz wymiany wątpliwości egza-
minatorów, dotyczących egzaminowania i obowiązujących przepisów. Reaktywowano pomysł organi-
zowania raz w roku kursokonferencji dla instruktorów, w czasie których, poza integracją środowiska, 
był czas na wyjaśnienie wątpliwości dot. egzaminowania, unifikację itp. Pandemia nie pozwoliła na jej 
zorganizować  
w 2020 i 2021 roku.  Obecnie planowana jest ona na jesień 2022 roku. 

Opracował: Wojciech Kaczor

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
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Zgodnie z Statutem ZOZŻ (§ 8 ust. 2.), jednym 
z celów ZOZŻ jest organizowanie i prowadzenie 
szkoleń żeglarskich i wodniackich. W tym celu, 
po wyborze obecnego Zarządu powołana zosta-
ła  Komisja ds. Sportu Wyczynowego,  
w poniższym składzie:: 

1. Artur Burdziej – PRZEWODNICZĄCY

2. Arkadiusz Lenkowski

3. Borys Boratyński

4. Marcin Rudawski

5. Agnieszka Skrzypulec

6. Michał Zera

7. Grzegorz Durdyń

8. Robert Siluk

9. Wojciech Denderski

10. Maciej Cylupa

Komisja rozpoczęła pracę od zapoznania się  
z dokumentami, programami i umowami 
dotyczącymi sportu, będącymi w ZOZŻ. Prze-
prowadzono inwentaryzację sprzętu Programu 
Laser. Przeprowadzono również inwentaryzację 
sprzętu PZŻ, przekazanego ZOZŻ, jako operato-
rowi programu Polsailing. 

Komisja i jej członkowie zaangażowali się  
w kontrolowanie sytuacji dotyczącej możliwości 
treningów podczas pandemii, interpretowania 
przepisów dotyczących uprawiania sportu.

Komisja przegotowała regulamin powoływania 
kadr wojewódzkich oraz uporządkowała sprawy 
związane z trenowaniem kadry i rozliczeń  
z Zachodniopomorską Federacją Sportu.   
Z organizacją tą nawiązano szerszą niż dotych-
czas współpracę. Dzięki zaangażowaniu obu 
stron omówiono współpracę i zasady przepły-
wu informacji, rozliczeń i wzajemnych relacji.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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Wraz z komisją ds. sportu amatorskiego przygo-
towano regulamin przyznawania regatom  
w okręgu tytułu Mistrzostw. 

Przewodniczącego Komisji, Artura Burdzieja, 
powołano jako trenera koordynatora a także 
członka Rady Sportu miasta Szczecina.

Komisja dokonała rekomendacji Zarządowi 
organizatorów Mistrzostw Województwa oraz 
wysokości dofinansowań do rega, odnośnie 
złożonych wniosków.

Komisja przygotowała i zrealizowała galę pod-
sumowującą sportowy rok 2021 wraz z ceremo-
nią wręczenia dorocznych Żeglarskich Nagród 
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego. Odbyła się ona 22 stycznia  
w Starej Rzeźni na Łasztowni. Nagrody przy-
znano zawodnikom z klas olimpijskich i spor-
towych, trenerom oraz zawodnikom klas 
morskich i turystycznych.  Uhonorowano orga-
nizatorów regat oraz wręczono podziękowania 
dla Prezydentów i Burmistrzów miast wspiera-
jących kluby żeglarskie i organizację regat.

Na zakończenie gali nagrodzono Agnieszkę 
Skrzypulec, srebrną medalistkę Igrzysk Olimpij-
skich w Tokio 2020 w klasie 470, zawodniczkę 
SEJK Pogoń Szczecin. 

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie 
ZOZZ (https://www.zozz.org/2022/01/23/na-
grody-zozz-wreczone/). 

W sezonach żeglarskich 2020 i 2021 zachod-
niopomorscy żeglarze startowali we wszyst-
kich ważnych imprezach regatowych w kraju 
i zagranicą. Sukcesy odnosili zawodnicy star-
tujący na Opimistach, poprzez Windsurfing, 
Lasera, 420tki, ISY, Europy, 505-tki i inne klasy 
zawodnicy w każdym wieku trenowali, a później 
reprezentowali w zawodach swoje kluby i mia-
sta. Wielu z tych ambitnych żeglarzy osiągnęło 
wspaniałe rezultaty, a emocji których dostar-
czyli swoim trenerom i rodzicom, z pewno-
ścią wystarczy na długo. Wybrane osiągniecia 
sportowe w zachodniopomorskim w sezonach 
2020 i 2021 znajdują się w załączniku do spra-
wozdania. 

Opracował: Artur Burdziej

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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Zgodnie z Statutem ZOZŻ (§ 8 ust. 2.), jednym 
z celów ZOZŻ jest wspieranie szeroko rozu-
mianego żeglarstwa. W tym celu, po wyborze 
obecnego Zarządu powołana została  Komisja 
ds. Sportu Amatorskiego w nowym, poniższym 
składzie: 

1. Wojciech Denderski - PRZEWODNICZĄCY

2. Andrzej Armiński

3. Maciej Cylupa

4. Aleksander Waszkiewicz

5. Jacek Romanowski

6. Marek Lewenstein

7. Michał Ława

8. Dariusz Stefek

9. Szymon Kubanek

Komisja rozpoczęła pracę po wyborze obecne-
go zarządu od zapoznanie się z dokumentami 
dotyczącymi sportu amatorskiego dostępnymi 
w ZOZŻ. Stworzyła i zatwierdziła Regulamin 
Komisji oraz program na obecną kadencję. 
Znaczną część pracy poświęcono na koordyna-
cję kalendarza regat w woj. Zachodniopomor-
skim i jego aktualizację w sytuacji epidemicznej 
oraz działania zachęcające organizatorów regat 
do nieodwoływania regat z powodu pandemii. 
Również poprzez wskazywanie jak należy inter-
pretować obostrzenia wprowadzane przepisami 
prawa.

Zainicjowano treningi regatowe dla załóg 
jachtów morskich na Zalewie Szczecińskim. 

Komisja zaangażowała się we wsparcie orga-
nizacji pierwszych w sezonie regat morskich 
(Regaty Gryfa o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego) oraz reaktywację 
Mariny Trzebież jako miejsca rozgrywania regat 
jachtów morskich.

SPORT AMATORSKI 
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Komisja była pomysłodawcą i współorganizato-
rem cyklicznych Regat Otwarcia Sezonu w Trze-
bieży w celu wcześniejszego rozpoczęcia sezonu 
regatowego. Ideą tych regat na kolejne lata jest 
przesuwanie ich na coraz wcześniejszy termin.

Wraz z członkami Zarządu ZOZŻ członkowie Ko-
misji zaangażowali się w reaktywację historycz-
nych Regat Gryfa Pomorskiego, które po wielu 
latach wracają do kalendarza regat.

Prowadzona była współpraca z POZŻ oraz 
Zespołem ds. Regat Morskich PZŻ przy po-
wstawaniu nowych dokumentów: Regulaminu 
Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski i Regu-
laminu Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski. 
Wraz z komisją ds. sportu wyczynowego przy-
gotowano regulamin przyznawania regatom  
w okręgu tytułu Mistrzostw. Prowadzono 
współpracę z Komisją ds. Żeglarstwa Amator-
skiego PZŻ.

Rozpoczęto praktykę koordynacji kalendarza 
regat jachtów morskich z kalendarzem regat po 
niemieckiej stronie wybrzeża Bałtyku.

Prace Komisji skutkowały uchwaleniem Regula-
minu Pucharu Sezonu KWR oraz uchwaleniem 
Regulaminu Pucharu Sezonu ORC na kolejne 
sezony. Następnie prowadzono stałą, bieżąca 
aktualizację klasyfikacji powyższych Pucharów  
w trakcie sezonu i ich publikacja na stronie ZOZŻ.

Ze względu na skromne grono osób z upraw-
nieniami, pozyskano stażystów na mierniczych 
ORC oraz inspektorów OSR a dzięki zaangażo-
waniu członków Komisji, powiększono repre-
zentację środowiska zachodniopomorskiego  
w Zespole ds. Regat Morskich PZŻ. Ponadto, 
uzyskano nominację jednego z członków Ko-
misji na przedstawiciela PZŻ i członka Offshore 
Racing Congress oraz na głównego krajowego 
mierniczego ORC (ORC Rating Officer). 

Przygotowano i zrealizowano galę podsumowu-
jącą sportowy rok 2021 o której szerzej mowa 
w części dotyczącej działalności sportowej.

Komisja angażowała się również i koordynowała 
współpracę z Okręgowym Kolegium Sędziów 
PZŻ. Oddelegowano reprezentację sędziów 
zachodniopomorskich na Walne Zebranie 
Kolegium Sędziów PZŻ oraz przeprowadzono 
wybory do Okręgowego Kolegium Sędziów. 
Przeprowadzono dwa egzaminy na uprawnienia 
Sędziego PZŻ klasy drugiej, które zdało dwóch 
kandydatów. Planowane jest przeprowadzenie 
szkolenia dla sędziów z tematyki związanej z re-
gatami w formule ORC, a w maju 2022 przepro-
wadzenie kolejnego egzaminu dla kandydatów 
na sędziów PZŻ.

SPORT AMATORSKI 
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Mimo iż nie jest to zasługa Komisji ds. Sportu 
Amatorskiego, to warto wymienić osiągnięcia 
sportowe zawodników klas amatorskich z roku 
2021:

- Załoga YKP Szczecin pod przewodnictwem Pa-
tryka Zbroi - Mistrzowie Polski w Match Racingu

- Załoga jachtu s/y Venandi Str z kpt. Marcinem 
Mrówczyńskim - drugie miejsce na Morskich Że-
glarskich Mistrzostwach Polski; czwarte miejsce 
w Morskim Żeglarskim Pucharze Polski

- Załoga klasy 505 POL 8875 Dariusz Konopczak 
i Paweł Henszke - trzecie miejsce w Pucharze 
Polski klasy 505

- Załoga jachtu s/y Mio Portofino z kpt. Pawłem Ha-
panowiczem - pierwsze miejsce w Pucharze Bałtyku 
Południowego w klasyfikacji KWR regat morskich

- Załoga jachtu s/y Mescalero z kpt. Radosła-
wem Okińskim - drugie miejsce w Pucharze 
Bałtyku Południowego w klasyfikacji KWR regat 
morskich

- Załogi jachtów s/y Trzeci z kpt. Krzysztofem 
Dąbrowskim, s/y Res Navalis z kpt. Markiem 
Krzysztoszkiem i s/y Chaca z kpt. Szymonem Ku-
bankiem - ex aequo trzecie miejsce  w Pucharze 
Bałtyku Południowego w klasyfikacji KWR regat 
morskich

Tym samym załogi zachodniopomorskie zdo-
minowały klasyfikacje KWR regat morskich  
w Pucharze Bałtyku Południowego.

Opracował: Wojciech  Denderski

SPORT AMATORSKI 
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Zgodnie z Statutem ZOZŻ (§ 9 ust. 10.), do realizacji celów ZOZŻ zarządza swoim majątkiem i aktywa-
mi, w tym podejmuje działalność gospodarczą. W tym celu, po wyborze obecnego Zarządu powołana 
została  Komisja ds. Majątku i Aktywów Związku, w poniższym składzie: 

1. Borys Boratyński – PRZEWODNICZĄCY

2. Marcin Raubo – CZŁONEK

3. Piotr Maras – CZŁONEK

4. Jacek Klimecki – CZŁONEK

Komisja ukonstytuowała się podczas zebrania zarządu w dniu 09.03.2020 roku. Komisja ds. majątku  
i aktywów jest nowym organem Zarządu ZOZŻ, a swoją pracę wykonuje w oparciu o Statut ZOZŻ oraz 
regulamin komisji. 

Zadaniem komisji jest nadzór nad całokształtem spraw związanych z infrastruktura techniczną ZOZŻ  
tj. nieruchomościami, nabrzeżami, budynkami, i budowlami należącymi do ZOZŻ.

W obecnej kadencji komisja zbierała się wielokrotnie w ramach posiedzeń Zarządu lub bezpośrednio 
przed nimi, jak również w formie wideokonferencji. 

Na zebraniach dyskutowano o bieżących sprawach wchodzących w zakres obowiązków komisji,  
a następnie poddawano pod głosowanie Zarządu ZOZŻ, rekomendowane przez komisje działania.

Do spraw, którymi zajmowała się komisja w minionym okresie należały min. :

- omówienie protokołu likwidacji środków trwałych i małocennych z programu Laser sporządzonego 
przez poprzedni zarząd, odrzucenie jego przyjęcia oraz zalecenie przeprowadzenia inwentaryzacji 
sprzętu z natury, spis z natury wykonano,

- przeprowadzenie procesu sprzedaży posiadanych przez ZOZŻ udziałów w jachcie Głowacki,

KOMISJA DS. MAJĄTKU I AKTYWÓW ZWIĄZKU
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- powołanie komisji Majątkowej dla nieruchomości Jachtowa, która dokonała oględzin nieruchomości 
i sporządziła protokół dając rekomendację dla obecnego najemcy oraz stwierdziła, ze obecna umowa 
najmu jest niekorzystna dla ZOZŻ, przygotowanie projektu nowej umowy najmu przez mecenasa Zbro-
ję i przedstawianie jej  najemcy, 

- rekomendowanie zlecenia opinii prawnej dot. Rozliczeń nakładów dokonanych przez obecnego 
najemcę restauracji Jachtowa – po zapoznaniu się z opinią, rekomendacja dla Zarządu o zgłoszeniu do 
właściwego organu kontroli skarbowej zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa karno-
-skarbowego przez najemcę Jachtowa,  

- sprawa poprzedniego najemcy Jachtowej, Pani Barbary Dłuskiej – omówienie sytuacji związanej z 
roszczeniami wysuwanymi przez poprzedniego najemcę nieruchomości Jachtowa, prowadzenie spo-
tkań, negocjacji i mediacji , zasięgnięcie opinii prawnej odnośnie sytuacji ZOZŻ w tym sporze, 

- sprawa sprawozdania finansowego za rok 2019 – postanowiono powołać biegłego rewidenta w celu 
sporządzenia audytu za okres 2016-2019. Audyt przeprowadzono. Księgi finansowe były prowadzone 
rzetelnie w związku z tym sprawozdanie za 2019 można było podpisać. Jednocześnie audyt wykazał 
duże braki w programie Laser – brak protokołów przekazania sprzętu, brak porządku w zarządzaniu 
sprzętem, jak również brak umowy z trenerem odpowiedzialnym za program. Duże wątpliwości do-
tyczą również sposobu wydzierżawienia Jachtowej – brak oferty i konkursu, umowa dzierżawy nieko-
rzystna dla ZOZŻ,

- propozycja zbycia Mariny Gocław ze strony spółki Sail Szczecin – rekomendacja dla Zarządu ZOZŻ o 
nie wyrażenie zgody na zbycie. ZOZŻ wyraźne podkreślił, że nie ma planów, ani nie ma woli środowiska 
na zbywanie majątku,

- zlecenie operatów szacunkowych ustalających obecną wartość rynkową restauracji Jachtowa i Marina 
Gocław,

- kwestia uszkodzenie nabrzeża przy hotelu Jachtowa – rozpoczęcie procedury uzyskania odszkodowa-
nia i możliwości pozyskania środków na dofinansowanie odbudowy, 

- przeanalizowanie i zaproponowanie korzystnych dla ZOZŻ warunków na montaż instalacji fotowolta-
icznej przez obecnego Najemcę na marinie Gocław. 

Opracował: Borys Boratyński

KOMISJA DS. MAJĄTKU I AKTYWÓW ZWIĄZKU
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Zgodnie z Statutem ZOZŻ (§ 8 ust. 14.), ZOZŻ 
zajmuje się popularyzacją żeglarstwa, w tym 
historii i osiągnięć żeglarzy. W tym celu, po 
wyborze obecnego Zarządu powołana została  
Komisja ds. Historii Żeglarstwa i Kapituła Odzna-
czeń, w składzie: 

Piotr Owczarski           -  PRZEWODNICZĄCY (od 
23.04.2019)

Zygmunt Kowalski      -  CZŁONEK

Elżbieta Kowalczyk     -  CZŁONEK

Paweł Ryżewski           - CZŁONEK

Wiesław Seidler           - CZŁONEK

Katarzyna Sayna          - CZŁONEK

W latach 2019-2021 podjęto następujące dzia-
łania:

1. Wyłaniano wstępnych kandydatów ZOZŻ do 
Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczeci-
na za 2021 rok.

2. Komisja rekomendowała (odnosząc się do 
pisma z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie 
nadania głównej kei w COŻ w Trzebieży imienia 
kapitana Jerzego Szelestowskiego) nadanie kei 
w COŻ im. kpt. Jerzego Szelestowskiego.

3. Komisja zaproponowała:

a) przygotowanie organizacji w 2022 r. obcho-
dów 65-lecia utworzenia Okręgu Żeglarskiego  
w Szczecinie, który obecnie funkcjonuje jako 
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglar-
ski. 

b) zadeklarowała współorganizację obchodów 
80-lecia żeglarstwa polskiego na Pomorzu Za-
chodnim w 2025 r. 

a) proponuje wsparcia merytoryczne i finanso-
we wydania w 2025 r. drugiego tomu „Leksy-
konu żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza 
Zachodniego”, na 80-lecie polskiego żeglarstwa 
na Pomorzu Zachodnim.

a) Komisja zawnioskowała o: 

- ufundowanie tablicy upamiętniającej powsta-
nie Okręgowego Związku Żeglarskiego  
w Szczecinie w 1957 r. i wmurowanie jej na Alei 
Żeglarzy w Szczecinie, 

- ufundowanie tablicy upamiętniającej działal-
ność żeglarzy pionierów z Jacht Klubu „Gryf”, 
wywodzącego się z Ligi Morskiej, która zapo-
czątkowała żeglarstwo w Szczecinie w 1945 r. 

4. Przewodniczący Komisji wspierał w 2019 r.  
rozwój Alei Żeglarzy w Szczecinie, dotyczyło to 
wykonania i posadowienia na bulwarach:

a) rzeźby pod tytułem „beczki” (wykonawca 
artysta rzeźbiarz z Krakowa Michał Batkiewicz), 
ukazującej związki Szczecina z morzem i jego 
bogactwem (śledzie),.

b)  mozaiki Mare Dambiensis obrazująca legen-
dę Morza Dąbskiego (plastyk - Justyna Budzyn  
z Podgórza koło Barlinka), została zlokalizowana 
obok rzeźby kota żeglarza Umbriagi. 

c) na jego wniosek (złożony pisemnie jeszcze  
w 2018 r. do dyr. Jolanty Szymańskiej) - Przed-
szkole Publiczne nr 65 przyjęło nazwę – „Za-
toczka kota Umbriagi”. 

5. Przewodniczący Komisji w styczniu 2020 r. 
zaproponował ustanowienie Honorowej Odzna-
ki Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego „Zasłużony dla Żeglarstwa Zachod-
niopomorskiego” i sporządził regulamin tej 
odznaki, który został następnie wraz z odznaką 
zatwierdzony przez zarząd ZOZŻ.  

KOMISJA DS. HISTORII ŻEGLARSTWA  
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Skorygował także system nagradzania żeglarzy  
i działaczy żeglarskich ZOZŻ:

a) Utrzymano w dalszym ciągu Honorową 
Odznakę Zachodniopomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego „Zasłużony dla Żeglar-
stwa Szczecińskiego” (ustanowioną w 2006 r.). 
Skorygowany został przez niego regulamin tego 
wyróżnienia.

b) Wprowadzono Honorową Odznakę Zachod-
niopomorskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego „Zasłużony dla Żeglarstwa Zachodnio-
pomorskiego”. Odznaka ta pozwala nagradzać 
osoby, które mają szczególne, wybitne zasługi 
dla żeglarstwa zachodniopomorskiego, zarówno 
z części szczecińskiej, jak i koszalińskiej naszego 
województwa.   

6. Przewodniczący Komisji zainicjował w mar-
cu 2020 r. starania ZOZŻ o pogłębienie Orlego 
Przesmyku, jako najkrótszej drogi wodnej 
z centrum Szczecina na jezioro Dąbie (w związ-
ku pogłębieniem toru wodnego do 12 metrów). 
Starania te poszły dwutorowo poprzez ZOZŻ 
i stowarzyszenie Żeglarski Szczecin. Zostały 
skierowane w tej sprawie pisma do: Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Wojewody Zachod-
niopomorskiego jako zwierzchnik administracji 
państwowej i Prezydent Miasta, na którego 
terenie jest on usytuowany. Podjęto rozmowy 
w tej sprawie z udziałem przewodniczącego 
Komisji i prezesa Marcina Raubo oraz przedsta-
wicielami wojewody (ze względu na epidemię 
w formie pisemnej). 

7. Przewodniczący Komisji wspomagał w latach 
2020 - 2021 r. prace nad nową strona ZOZŻ, do-
syłając potrzebne materiały dotyczące zarów-
no proponowanych zakładek jak materiałów 
historycznych ZOZŻ (zakładki: Komisje ZOZŻ, 
odznaczenia ZOZŻ).  

8. Przewodniczący Komisji wraz z działaczami 
ZOZŻ (M. Raubo, P. Maras) wziął udział  
w pracach doradczych dotyczących prac nad 

Koncepcją śródlądowych szlaków województwa 
zachodniopomorskiego (od kwietnia do maja 
2021). Koncepcję przygotowywał zespół pod 
przewodnictwem Leszka Jastrzębskiego p.o. 
dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Prze-
strzennej Województwa Zachodniopomorskie-
go w Szczecinie. Przygotowywane opracowanie 
dotyczyło możliwości budowy żeglownych 
połączeń na wodach śródlądowych wojewódz-
twa zachodniopomorskiego – Pojezierza Draw-
skiego.

9. Przewodniczący Komisji zainicjował reak-
tywację Międzynarodowych Regaty o Puchar 
Gryfa Pomorskiego. Początkowo podejmując 
rozmowy z wicedyr, Centrum Żeglarskiego Je-
rzym Raduchą (styczeń 2021) i prezesem ZOZŻ 
Marcinem Raubo (luty 2021). Regaty dzięki 
staraniom prezesa Marcina Raubo zostały reak-
tywowane w czerwcu 2022 r. Przewodniczący 
Komisji jest historycznym i merytorycznym 
konsultantem tych regat (współpraca w zespole 
Grzegorz Dobies, Artur Burdziej, Marcin Raubo 
i Piotr Owczarski). 

Kapituła Odznaczeń ZOZŻ

1.. Na początku 2021 roku Kapituła Odznaczeń 
ZOZŻ zajęła się wytypowaniem nagrodzonych 
medalem 75 lecie żeglarstwa polskiego na Po-
morzu Zachodnim, podjęła prace merytoryczne 
związane z wybiciem medalu. Wybito ich 120 
sztuk. 

2. 17 listopada 2021 r. Komisja omówiła złożo-
ne wnioski o przyznanie Honorowej Odznaki 
„Zasłużony dla Żeglarstwa Zachodniopomor-
skiego”. Dotyczy to wniosków o uhonorowa-
nie: Anny Kamińskiej, Borysa Boratyńskiego, 
Dariusza Golca, Leszka Lenarcika, Mariusza 
Górnisiewicza, Tomasza Suszko, Waldemara 
Koralewskiego - wszyscy z części wschodniej 
(koszalińskiej) ZOZŻ. Wyróżnienie ww osobom 
przyznano jednogłośnie.

Opracował: Piotr Owczarski
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Nowo wybrany Zarząd, w 2020 roku dokonał przeglądu dotychczasowych źródeł przychodu i pono-
szonych kosztów. Na przychody ZOZŻ, składają się głównie czynsze dzierżawne za „Jachtową” i Marinę 
Gocław wraz z  podatkami za nieruchomość oraz wpływy z działalności statutowej (odpłatności za 
szkolenia i egzaminy, składki członkowskie). Za główny cel przyjęto racjonalizację ponoszonych kosztów 
oraz gromadzenie środków na cele statusowe, w tym na ratowanie stanu budynku jachtowej i nabrzeży 
mariny Gocław. 

Wyraźnie poprawiono ściągalność opłat od najemców, zwiększono wpływy na organizację ERT.

Poniższe zestawienie pokazuje różnice w wyniku finansowym w ostatnich 4 latach:

SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA  

ZOZŻ 2020-2021

Rok                     Dochody  Wydatki  Wynik 

2018   285 272 zł  278 681 zł  6 591 zł

2019   236 844 zł  242 555 zł  -5 711 zł

2020   388 499 zł  253 827 zł  137 625 zł

2021   458 308 zł  380 427 zł  77 881 zł

Opracował: Jacek Klimecki
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Początek kadencji obecnego Zarządu to również początek pandemii i ograniczeń wynikających z przepi-
sów prawa a mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID19. Mimo trudności jakie 
zmieniające się przepisy wprowadzały, nowemu Zarządowi udało się przeprowadzić inwentaryzacje 
majątku związku, uporządkować ją, dokonać audytu otwarcia, wprowadzić nowe zasady związane z po-
lityką finansową ZOZŻ. Wpłynęło to na znaczną poprawę sytuacji finansowej ZOZŻ. Jest to o tyle ważne, 
że związek musi przygotować się na ewentualne inwestycje w infrastrukturę będącą jego własnością, 
czyli podupadający zabytek „Restauracja Jachtowa” oraz Marinę Gocław, której zniszczone  
od lat nabrzeża zaczynają zagrażać dalszej stabilności terenu. 

Zmiana polityki medialnej, pozyskanie dotacji na opracowanie programu prac naprawczych budynku 
Jachtowej, zwiększenie ilości sędziów regatowych, instruktorów i egzaminatorów żeglarskich to działa-
nia, które wpływają na odczuwalną dla środowiska żeglarskiego poprawę jakości funkcjonowania ZOZŻ. 

Przed obecnym Zarządem kolejne zadania na najbliższe lata: 

- rozwijanie roli ZOZŻ jako reprezentanta środowiska żeglarskiego Pomorza Zachodniego wobec władz  
i instytucji różnych szczebli we wszystkich sprawach istotnych dla rozwoju żeglarstwa w naszym regio-
nie 

- rozwijanie i profesjonalizowanie organizacji regat, organizowanie szkoleń, zwiększanie bezpieczeń-
stwa wśród żeglarzy 

- koordynacja i wpływ na budowę kompleksowej oferty żeglarskiej poczynając od Optymista, a kończąc 
na żeglarstwie morskim na jachtach balastowych, rozwój żeglarstwa regatowego dzieci i młodzieży

-  budowanie kadry trenerskiej, instruktorskiej i sędziowskiej

- dalszy rozwój Trzebieży, zarówno jej infrastruktury, oraz jej roli jako jednego z głównych ośrodków 
rozgrywania imprez sportowych różnej rangi

- zatrzymanie degradacji kompleksu Jachtowa i nabrzeży w jej rejonie. Realizacja planów związanych  
z tymi obiektami, aby służyły zachodniopomorskiemu żeglarstwu. 

Prezes ZOZŻ Marcin Raubo 

PODSUMOWANIE 
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