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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Klubu Sportowego „Jaćwing" - Suwałki za rok 2018.

Organem zarządzającym Klubu Sportowego „Jaćwing" - Suwałki jest Rada Klubu, w
której skład wchodzi 5 członków:

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Funkcja
Prezes

Z-ca Prezesa

Skarbnik

Sekretarz

Członek Rady

Imię i Nazwisko
Roman Jan Wrześniewski

Andrzej Świtaj

Stanisław Poświatowski

Teresa Bonik

Ryszard Szachniewicz

Adres Zamieszkania
16-400 Suwałki,
ul. Chopina 4/72,
16-400 Suwałki,
ul. Dwernickiego 8a/37.
16-400 Suwałki,
ul. Bukowa 19.

87-100 Toruń,
ul. Włocławska 33C/17.
16-400 Suwałki,
ul. Kowalskiego 26a/6.

Rada Klubu w powyższym składzie pracowała do 31 października 2018 r.,
ponieważ z tym dniem Pani Teresa Bonik zrezygnowała z członkostwa w Radzie Klubu i
funkcji Sekretarza Rady Klubu. W związku z tym, ze na Sprawozdawczo-Wyborczym
Sejmiku, który odbył się w 2015 r na pierwszego zastępcę Członka Rady został wybrany Pan
Antoni Ignatowski, to on uzupełnił skład Rady Klubu. Od dnia 19 listopada 2018 r. Rada
pracowała w składzie:
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5. Członek Rady Antoni Ignatowski
Kowalskiego 26A/6.
16-400 Suwałki,
ul. Kowalskiego 24/20.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Klubu oraz udzielania
pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Klubu albo
innych osób upoważnionych przez Radę Klubu.

Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki na dzień 31.12.2018 r. zrzeszał 48 Członków, w
tym: 40 Członków Zwyczajnych i 8 Członków Nadzwyczajnych. Członkami Zwyczajnymi
Klubu są osob\ niepełnosprawne z tytułu wzroku - niewidome i słabowidzące a osoby
niepełnosprawne z innych tytułów jak i osoby pełnosprawne, które pomagają w realizacji
zadań statutowych Klubu są Członkami Nadzwyczajnymi.

W roku 2018 Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki prowadził wyłącznie nieodpłatną
działalność pożytku publicznego wpisaną w KRS tj. - działalność na rzecz osób
niepełnosprawn>ch w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki tj. Działalność
związana z kulturą, rekreacją i sportem - PKD 93.11.Z, w tym - Działalność sportowa - PKD
93.19.Z, - Działalność rekreacyjna
- PKD 93.29.Z. W powyższym okresie Klub nie prowadził działalności gospodarczej ani
odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Działalność Klubu w minionym roku finansowana była:
• ze środków własnych tj. składek członkowskich w kwocie 1.860,00 zł.,
• z dofinansowania do organizowanych imprez sportowo-rekreacyjno-

turystycznych oraz zajęć w sekcjach sportowo-rekreacyjnych osób
niepełnosprawnych przez:

• Urząd miasta Suwałki w kwocie 9.000,00 zł.,
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.555,00 zł.,
• Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za

pośrednictwem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" w Warszawie w kwocie 11.100,00
zł.,

• z darowizn sponsorów prywatnych tj. osób fizycznych i prawnych w kwocie
6.000,00 zł.,

• z 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.523,60
zł.

W roku 2018 Klub Sportowy „Jaćwing'* - Suwałki zorganizował we własnym zakresie
jak i przy współudziale innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 31
imprez sportowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych i turystycznych, w których uczestniczyło
165 osób w t>m 132 osób niepełnosprawnych i 33 osób pełnosprawnych a w tym 20 osób -
mieszkańców Suwałk pełnosprawnych biorących udział w zawodach rekreacyjno-sportowych
w Otwartym Integracyjnym Turnieju w Bowlingu. Natomiast w imprezach organizowanych
centralnie przez Stowarzyszenie ,,CROSS'\ Polski Związek Kręglarski, Związek Kultury
Fizycznej „Olimp" uczestniczyło łącznie 68 osób: w tym 63 niewidomych sportowców i 5
opiekunów-przewodników.



W ubiegłym roku na rzecz swoich niepełnosprawnych Członków Klub Sportowy
„Jaćwing" - Suwałki zorganizował lub był współorganizatorem następujących imprez
sportowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych i turystycznych:

1. Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach
Stupolowych, któr> odbył się w dniach 16-25.03.2018 r. w Krynicy Zdrój. Z naszego Klubu
w tych zawodach udział wzięło czterech zawodników i jeden opiekun. W zawodach
warcabowych brało udział 37 niewidomych sportowców zrzeszonych w Klubach Sportowych
niewidomych na terenie całego kraju. Zawody rozegrane zostały systemem szwajcarskim na
dystansie 9 rund. Nasi zawodnicy Zajęli: 21, 25, 27 i 28 miejsce i tym samym nie
zakwalifikowali się do gry w finale Mistrzostw Polski w warcabach.

2. W Półfinale Mistrzostw Polski w Warcabach Niewidomych i Słabowidzących Kobiet
zorganizowanym w dn. 06-15.04.2018 r. w Władysławowie udział wzięły 2 zawodniczki i 1
opiekun. Do gr> w finale MP zakwalifikowała się P. Teresa Bonik.

3. W dn. 07 kwietnia 2018 r. Klub zorganizował we współpracy z Centrum Aktywności
Społecznej Pryzmat na kręgielni MK Bowling w Suwałkach zawody w bowlingu p.n.
„Otwarty Integracyjny Turniej W Bowlingu". W rozgrywkach bowlingowych udział wzięły
32 osoby zamieszkałe na terenie kraju w tym 12 osób niepełnosprawnych. W zawodach
startowały na tych samych warunkach osoby niepełnosprawne i pełnosprawne.

4. W dniach 26-28.04.2018 r. w Łodzi zostały rozegrane XIII Indywidualne Mistrzostwa
Polski w Bowlingu Osób Niewidomych i Słabowidzących. W eliminacjach z naszego Klubu
grały 4 osoby i 2 z nich zakwalifikowały się do gry w finale. Zawodnik startujący w kat. B3 w
finale zajął II miejsce a startujący w kat. B2 IV miejsce.

5. W Mistrzostwach Polski Stowarzyszenia „CROSS" w biegu na 5 km Łapy, 27-29.04.2018
r. uczestniczyła z naszego Klubu 1 zawodniczka.

6. W dniach 28.04-04.05.2018 r. 2 naszych zawodników brało udział w „Ogólnopolskim
Turnieju w Warcabach Stupolowych'\ rozegranym w Firleju k/Lublina. Był to turniej
integrac\jn\ , w którym grały osoby pełnosprawne na równych warunkach z osobami
niepełnosprawnymi. W zawodach udział brało 66 zawodników z kraju i zza granicy. Nasi
warcabiści zajęli 20 i 28 miejsca.

7. W dniu 10.05.2018 r. odbył się Sejmik Klubu. Został on przeprowadzony w Sali użyczonej
przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91. Udział
w Sejmiku wzięło 15 Członków na ogólną liczbę 60 Członków Klubu. Dlatego tez zgodnie ze



Statutem Sejmik Klubu odbył się w drugim terminie. Sejmik Klubu podjął uchwały
zatwierdzające sprawozdanie finansowe i merytoryczne Klubu.

8. W dniach 13-22 maja 2018 r. w Ustce został rozegrany Finał Indywidualnych Mistrzostw
Polski Niewidomych i słabowidzących Kobiet w Warcabach Stupolowych. z naszego Klubu
w tych zawodach udział wzięły dwie zawodniczki i jeden opiekun. P. Teresa Bonik zajęła III
miejsce a Petronela Dapkiewicz zajęła VII miejsce.

9. W dniach 16-17 czerwca 2018 r. Klub Sportowy zorganizował i przeprowadził imprezę
turystyczno-rekreacyjnąp.n. „Pieszy rajd wzdłuż jeziora Hańcza". Była to dwudniowa
impreza, w której udział wzięło 25 osób w tym 18 osób niepełnosprawnych.

9 W dniach 13-17.06.2018 r. słabowidzący zawodnik Klubu wziął udział w Ogólnopolskim
Turnieju w Kręglach Dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Pucku. W/W zajął miejsce
w pierwszej dziesiątce.

10 w dn. 07-15.07.2018 r. w miejscowości Wicie został rozegrany Puchar Polski Dla Osób
Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych. W zawodach udział wzięło 44
zawodników reprezentujących Kluby osób niewidomych i słabowidzących z terenu całego
kraju. Nasi zawodnicy zajęli 5, 8 i 13 miejsce

11 W Ogólnopolskim Turnieju w Bowlingu Dla Niewidomych i Słabowidzących rozegranym
w Opolu w dn. 19-22.07.2018 r. wziął udział jeden słabowidzący zawodnik Klubu w kat. B3,
który zajął dalsze miejsce.

12 W Drużynow}ch Mistrzostwach Polski w Warcabach Stupolowych z naszego Klubu
wzięło udział 4 zawodników. Zawody zostały rozegrane w Suwałkach w dn. 31.08-
09.09.2018 r. nasza Drużyna zajęła 7 miejsce i zachowała prawo gry w roku przyszłym w
tego rodzaju zawodach.

13 W Mistrzostwach Polski Par Grand Prix Polski w Kręglach Klasycznych, które zostały
przeprowadzone w dn. 14-15.09.2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Z naszego Klubu
uczestniczył 1 zawodnik, który zajął dalsze miejsce.

14. W dniach 15-16 Września 2018 r. dwóch naszych zawodników brało udział w
Ogólnopolskim Turnieju Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu zorganizowanego w
ramach programu „Bądźmy aktywni". Zawody zostały przeprowadzone w Warszawie. Nasz
zawodnik startujący w kat. B2 zajął 5 miejsce a startujący w kat. B3 zajął 6 miejsce.

15 W Ogólnopolskim Turnieju Szachowo-Warcabowym przeprowadzonym w dn. 15-22
września 2018 r. w Ustce. Z naszego Klubu w rozgrywkach warcabowych udział wzięło 4
warcabistów wraz z opiekunem. W zawodach warcabowych udział brało 49



niepełnosprawnych zawodników o wysokich rankingach warcabowych. Nasi zawodnicy
zajęli: 4, 6, 8 i 19 miejsce.

16 W Drużynowych MP niewidomych i Słabowidzących Kobiet w Warcabach Stupolowych
przeprowadzonych w Jastrzębiej Górze w dn. 23.09-01.10.2018 r. udział wzięła nasza
drużyna składająca się z 4 niewidomych zawodniczek i 1 przewodnika-opiekuna. W
zawodach brało udział 8 drużyn zrzeszonych w Klubach sportowych osób niewidomych.
Nasza drużyna zajęła IV miejsce zachowując prawo startu w tego rodzaju zawodach.

17 W Ogólnopolskim Turnieju w Warcabach Stupolowych, który rozegrany został w
Wilkasach w dniach 23-30.09.2018 r. udział wzięło 2 niewidomych zawodników z naszego
Klubu. W rozgrywkach warcabowych brało udział 40 niewidomych i słabowidzących
sportowców z Klubów sportowych kraju - zawodników o wysokich rankingach warcabowych.
Nasi zawodnicy zajęli 5, 8 miejsce.

18 W Suwałkach w dn. 26-27.10.2018 r. został przeprowadzony Puchar Polski w Bowlingu. Z
Klubu Sportowego , Jaćwing" - Suwałki udział brało 7 zawodników.

Dwóch zawodników zakwalifikowało się do Finału Pucharu Polski i tam zajęli: startujący
w kat. B2 3 miejsce i startujący w kat. B3 3 miejsce.

19. W dniu 27 października 2018 r. Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki wraz z Polskim
Związkiem Kręglarskim Sekcją Osób Niepełnosprawnych zorganizował po rozegraniu
Pucharu Polski w Bowlingu turniej bowlingowy p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w
Bowlingu Mieszkańców Suwałk. W zawodach tych udział wzięło 30 zawodników: 14
zawodników finalistów Pucharu Polski w Bowlingu, 5 zawodników Klubu orazl 1
pełnosprawnych i Niepełnosprawnych mieszkańców Suwałk. Zawodnik reprezentujący nasz
Klub zajął 3 miejsce.

20. W Ogólnopolskim Turnieju w Bowlingu (XIV Puchar Niepodległości w Bowlingu) brało
udział w tych zawodach z naszego Klubu 4 słabowidzących zawodników. Zawody sportowe
zostały rozegrane w Rzeszowie w dn. 08-11.11.2018 r. Nasi zawodnicy startujący w kat. B2
zajęli: 3 i 9 miejsce a startujący w kat. B3 zajęli 9 i 17 miejsce.

21 Udział jednej osoby startującej w kat. B3 w ,„XVIII Ogólnopolskim Turnieju w Bowlingu
Dla Osób Niewidomych i Słabowidzących" - Częstochowa przeprowadzonym w dn. 22-
25.11.2018 r. zajęła II miejsce.

22 Regionalne mistrzostwa w warcabach stupolowych osób niepełnosprawnych zostały
przeprowadzone w Suwałkach w Sali wynajętej od hotelu Hańcza przy ul. Wojska Polskiego
2, w dniach 22-24.11.2018 r. Trzydniowa impreza sportowa, uczestniczyło 15 osób
niepełnosprawnych zawodników i 2 opiekunów. Zawody wygrał P. Antoni Ignatowski, który
uzyskał w 15 rundach 29 punktów.

23. W dniach 30.11-01.12.2018 r. w Rzeszowie zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Par i
Grand Prix w Bowlingu. W Mistrzostwach Polski Par nasza para grająca w kat. B2 w składzie
Stanisław Poświatowski i Andrzej Świtaj zdobyła srebrny medal zajmując II miejsce.
Natomiast w Turnieju Grand Prix w Bowlingu nasi zawodnicy startujący w kat. B2 zajęli 3 i 9
miejsce a startujący zawodnik w kat. B3 zajął miejsce.



24 W Ogólnopolskim Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących W Kręglarstwie
Klasyczmm. któr> był przeprowadzony w dn. 06-09.12.2018 r. w Gostyniu z naszego Klubu
wziął udział jeden zawodnik, który zajął 7 miejsce.

25 W siedzibie Klubu zorganizowane były od miesiąca maja Br. Zajęcia sportowe sekcji
warcabowej. Zajęcia tej sekcji prowadził Instruktor Rehabilitacji Ruchowej Osób
Niepełnosprawmch z Zakresu warcaby Ryszard Szachniewicz. Uczestniczyło w nich 10 osób
niewidomych. Na tych zajęciach osoby niepełnosprawne uczyły się gry w warcaby stupolowe.
Bardziej zaawansowani doskonalili swoje umiejętności.

26 Zajęcia sekcji kręglarskiej na kręgielni centrum Rozrywki MK Bowling w Suwałkach
prowadzone b\ł\ przez cały rok 2018. Udział w nich brało 10 osób niepełnosprawnych.
Zajęcia prowadził Instruktor Rehabilitacji Ruchowej Osób Niepełnosprawnych z Zakresu
Bowlingu Andrzej Świtaj. Osoby niepełnosprawne na kręgielni uczyły się prawidłowego
ustawienia, przyjmowania właściwej postawy przy rzucie i techniki rzutu kulą.

27 Pomoc i umożliwienie niewidomym członkom Klubu udział w obozach rehabilitacyjnych,
sportowych i w szkoleniach realizowanych w ramach Ogólnopolskich programów
szkoleniowych takich jak: „Masz szansę", „Krok Naprzód", „Zielone Światło". Programy
szkoleń obejmowały między innymi: naukę obsługi komputera, naukę języków obcych,
podnoszenie umiejętności sportowych w dziedzinach sportowych uprawianych przez
biorących udział w szkoleniu np. doskonalenie umiejętności gry w bowling, kręgle klasyczne,
szachy i warcab}, wykłady z zakresu psychologii, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i
doradztwa zawodowego. Szkolenie osób celem przygotowania ich do zdobycia uprawnień
instruktora upoważniających do prowadzenia zajęć sportowych z osobami
niepełnosprawnymi. Z naszego Klubu udział w szkoleniach wzięły dwie osoby.

W minionym roku Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki organizował imprezy sportowe,
rekreacyjno-rehabilitacyjne i turystyczne, których celem była poprawa sprawności fizycznej i
psychicznej naszych członków, dokształcanie się i podnoszenie umiejętności w uprawianych
dyscyplinach sportowych, popularyzacja wśród niewidomych dziedzin sportowych, które
mogą być uprawiane przez tą grupę osób niepełnosprawnych. Imprezy takie mają wpływ na
popularyzowanie idei edukacji niepełnosprawnych poprzez sport, aktywizację osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz integrację środowiska niepełnosprawnych ze
społeczeństwem i nawiązanie nowych znajomości koleżeńskich. Niewidomi Członkowie
Klubu brali udział w ogólnopolskich zawodach sportowych rangi półfinałów i finałów
Mistrzostw Polski, odnosząc sukcesy. W Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Niewidom\ch i Słabowidzących w Bowlingu nasi zawodnicy w finale: startujący w kat. B2
zajął IV miejsce a startujący zawodnik w kat. B3 zajął II miejsce. Na VI Pucharze Polski
Osób Niewidomych i słabowidzących w Bowlingu zawodnicy Klubu startujący w kat. B2 i
B3 zajęli III miejsca. Nasze dwie słabowidzące zawodniczki w Finale Mistrzostw Polski w
warcabach stupolowych Kobiet zajęły III i VII miejsca. W Drużynowych Mistrzostwach
Polski w warcabach stupolowych Niewidomych i Słabowidzących Kobiet nasza drużyna
zajęła IV miejsce. Drużyna mieszana na Drużynowych Mistrzostwach Polski w Warcabach
Stupolowych zajęła VII miejsce i ma ona prawo startu w 2019 r. w Finałach Mistrzostw
Polski w warcabach stupolowych. Zajęcia sportowe sekcji kręglarskiej w wersji bowling jak i
zajęcia sekcji warcabowej odbywały się raz w tygodniu i uczestniczyło w nich po 10 osób.

Lokal na siedzibę Klubu wynajmowany jest od ZBM w Suwałkach. Służy on nie tylko
za pomieszczenie biurowe ale organizowane są w nim również zajęcia prowadzonych przez



Klub sekcji. Tu spotykają się Członkowie Klubu, gdzie doskonalą swoje umiejętności grając
w warcaby stupolowe i szachy. Nasi Członkowie uzyskują informację dotyczące spraw osób
niepełnosprawnych, wyjazdu na zawody, szkolenia i organizowanych imprez sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych. Koszt wynajmu lokalu: czynsz, media (energia elektryczna i
cieplna, woda, ścieki itp.) za rok 2018 wyniósł około 2505,55 zł.. Część tych kosztów została
pokryta ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fiz\cznej w kwocie 1009,00 zł.

W roku 2018 Rada Klubu odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, na których omawiane
były następujące sprawy:

• przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Klubu za rok
2018,

• rozpatrywanie i przyjmowanie preliminarz)' budżetowych organizowanych imprez
sportowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych i turystycznych,

• ocenianie zorganizowanych imprez pod względem wartości merytorycznych,
celowości i osiągniętych efektów oraz pod względem finansowym,

• sprawy bieżące dot. Przyjmowania członków, pozyskiwania środków
finansowych, uczestnictwa sportowców w zawodach sportowych i ocena
osiągniętych wyników itp.

W minionym roku Klub podpisał 9 umów na realizację zadań z zakresu sportu, rekreacji i
turystyki: z Urzędem Miasta Suwałki Wydziałem Oświaty, Wychowania i Sportu na
realizację 5 zadań na kwotę 7.800,00 zł., z Urzędem Miasta Suwałki z Wydziałem Kultury,
Turystyki i Promocji na realizację 1 zadania na kwotę 1.200,00 zł., z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie w Suwałkach o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 2 zadań na kwotę 4.555.00 zł., ze stowarzyszeniem Kultury
Fizycznej. Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" na finansowanie 2
zadań tj, zajęć sportowych sekcji kręglarskiej wersji bowling i zajęć sportowych sekcji
warcabowej w kwocie 11.100,00 zł.

Realizacja podpisanych umów była kontrolowana przez pracowników Urzędu Miasta
Suwałki i tak:

• W dniu 20.06.2018 r. przeprowadzono kontrolę realizacji zadania publicznego p.n.
„Zajęcia sekcji kręglarskiej wersji bowling" - Umowa nr O.526.20.7.2017/2018 z dn.
31 stycznia 2018 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadania publicznego w czasie
jego realizacji. Zaleceń dotyczących przedmiotu kontroli nie wydano.

Klub nie zatrudnia pracowników administracyjno-biurowych. Wszystkie prace są
wykonywane przez członków Klubu nieodpłatnie, nie otrzymują oni również nagród ani
gratyfikacji. Do prowadzenia zajęć sportowych w sekcjach Klubowych Klub zatrudnia na
podstawie Umowy Zlecenia instruktorów.

Pozyskane środki finansowe: dofinansowanie do działalności sportowo-tury stycznej,
darowizny osób fizycznych i prawnych oraz środki finansowe pozyskane z odpisu 1% od
podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczane są w całości na działalność
Statutową Klubu tj. finansowanie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji osób
niepełnosprawnych. Pozyskane w roku 2018 środki z 1% ulgi w podatku dochodowym od
osób fizycznych w kwocie 1.523,60 zł. Klub przeznaczył w całości na sfinansowanie udziału
osób niewidomych w ogólnopolskich zawodach sportowych w bowlingu i w warcabach
stupolowych.



Rada Klubu Sportowego .Jacwing" - Suwałki dziękuje wszystkim sponsorom za
wsparcie finansowe naszej działalności na rzecz niewidomych i osób o innych
niepełnosprawnosciach Członków Klubu. Ponadto dziękujemy wszystkim, którzy
przyczyniają się do rozwoju naszej organizacji i pomagają nam w realizacji zamierzonych
celów.
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