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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Klubu Sportowego „Jaćwing" - Suwałki za rok 2020.

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

Funkcja
Prezes

Z-ca Prezesa

Skarbnik

Sekretarz

Członek Rady

Imię i Nazwisko
Roman Jan Wrześniewski

Andrzej Świtaj

Stanisław Poświatowski

Ryszard Szachniewicz

Antoni Ignatowski

Adres Zamieszkania
16-400 Suwałki,
ul. Chopina 4/72.
16-400 Suwałki,
ul. Dwernickiego 8a/37.
16-400 Suwałki,
ul. Bukowa 19.
16-400 Suwałki,
ul. Kowalskiego 26A/6.
16-400 Suwałki,
ul. Kowalskiego 24/20.

Rada Klubu w powyższym składzie pracowała przez cały rok 2020.

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 31.12.2020 r. zrzeszał 32 Członków, w
tym: 25 Członków Zwyczajnych i 7 Członków Nadzwyczajnych. Członkami Zwyczajnymi
Klubu są osoby 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 2020 Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki prowadził wyłącznie nieodpłatną
działalność pożytku publicznego wpisaną w KRS tj. - działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych 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 1.152,00 zł.,
• z dofinansowania do organizowanych imprez sportowo-rekreacyjno-

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

• Urząd miasta Suwałki w kwocie 7.000,00 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 5.070,00
zł.,

• z 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.458,00
zł.

W roku 2020 Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki zorganizował we własnym zakresie
jak i przy współudziale innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 12
imprez sportowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych i turystycznych, w których uczestniczyło
48 osób w tym 42 osoby niepełnosprawne i 6 osób pełnosprawnych - przewodników-
opiekunów osób niepełnosprawnych. W minionym roku z powodu panującej epidemii Covid-
19 Klub prowadził jedynie i to z przerwami zajęcia w bowlingu, w których brało udział 10
Członków. W imprezach organizowanych centralnie przez Stowarzyszenie „CROSS", Polski
Związek Kręglarski, Związek Kultury Fizycznej „Olimp" uczestniczyło łącznie 34 osób: w
tym 29 niewidomych sportowców i 5 opiekunów-przewodników. Natomiast w imprezach
sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Kluby Sportowe osób niewidomych
uczestniczyły z naszego Klubu 4 osoby, w tym 3 osoby niepełnosprawne.

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

1. W Ogólnopolskim Turnieju w Bowlingu Sportowym Dla Osób Niewidomych i
Słabowidzących we Włocławku, przeprowadzonym w dn. 09-12 lipca 2020 r., uczestniczyło
2 zawodników. Zawodnik startujący w kat. B2 zajął 11 miejsce a startujący w kat. B3 14
miejsce.

2. w eliminacjach i finale Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w
Bowlingu w Łodzi, rozegranym w dn. 30.07-02.08.2020 r., startowało 2 zawodników w kat.
B2. Jeden z nich zakwalifikował się do finału i zajął w nim 7 miejsce.

3. W zajęciach sportowych prowadzonych na Kręgielni Centrum Rozrywki MK Bowling
brało udział 10 osób. Zajęcia prowadzone były z przerwami od stycznia do października 2020
r.

4. W Ogólnopolskim Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach
Stupolowych w Giżycku, w dniach 5-12 lipca 2020 r. W zawodach warcabowych brało udział



5 niepełnosprawnych zawodników wraz z przewodnikiem-opiekunem. Zajęli oni w turnieju:
8, 10,18, 29 i 40 miejsce.

5. W Finale Indywidualnych Mistrzostw Polski w Warcabach Stupolowych
Niewidomych i Słabowidzących w Ignatkach k/Białegostoku, rozegranym w dniach 16-27
sierpnia 2020 r. uczestniczyło z Klubu 3 zawodników, którzy zajęli 5, 25 i 26 miejsce.

6. Z uwagi na panującą epidemię Sejmik Klubu odbył się w dniu 02.09.2020 r. Sejmik
Klubu został przeprowadzony w Sali użyczonej przez Centrum Aktywności Społecznej
Pryzmat w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91. Z uwagi na to, że o godz. 11.00 według listy
obecności nie było wymaganego ąuorum, aby Sejmik mógł obradować w pierwszym
terminie, Prezes Klubu zarządził, że Sejmik będzie obradował w drugim terminie. Na ogólną
liczbę 37 Członków Klubu udział w nim wzięło 15 Członków. Sejmik Klubu podjął uchwały
zatwierdzające sprawozdanie finansowe i merytoryczne Klubu za rok 2019.

7. W Mistrzostwach Polski Niewidomych i Słabowidzących Kobiet w Warcabach
Stupolowych przeprowadzonych w Jastrzębiej Górze w dn. 08-18 września 2020 r.. Wzięła
udział 1 zawodniczka wraz z przewodnikiem- opiekunem. Zajęła ona w turnieju 11 miejsce.

8. W Ogólnopolskim Turnieju w Warcabach im. Ludwika Hutnera w Krynicy
Morskiej, rozegranym w dn. 17-23 września 2020 r. Z Klubu Sportowego „Jaćwing" -
Suwałki brały udział 4 osoby: 3 zawodników i przewodnik-opiekun. Zawodnicy Klubu zajęli
1, 3 131 miejsce.

9. W Pucharze Polski w Warcabach Stupolowych rozegranym w Łebie w dn. 01-09
października 2020 r. W zawodach tych uczestniczyło 3 zawodników wraz z przewodnikiem-
opiekunem. Zawodnicy Klubu zajęli: 3, 5 i 8 miejsce.

10. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Kobiet w Warcabach Stupolowych
przeprowadzonych w Giżycku w dn. 09-16 października 2020 r. Drużyna Klubu składała się z
5 osób tj.: 4 zawodniczki i 1 przewodnika-opiekuna. Drużyna zajęła 6 miejsce i zachowała
prawo startu w tego rodzaju zawodach w bieżącym roku.

W porównaniu do roku 2019 warcabiści osiągnęli lepsze wyniki sportowe zajmując
wyższe miejsca w zawodach tej samej rangi. Pomimo istniejącego zagrożenia stanu zdrowia
uczestnicy chętnie brali aktywny udział w cotygodniowych zajęciach jak i zawodach
sportowych organizowanych w kraju.

W realizowanym zadaniu publicznym uczestniczyło 34 osób: w tym 29 osób
niepełnosprawnych i 5 przewodników-opiekunów.

11. 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
i warcaby, 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 z powodu panującej epidemii
COVID-19 miał poważne trudności w organizowaniu zaplanowanych imprez sportowych,
rekreacyjno-rehabilitacyjnych i turystycznych, 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, ponieważ
według zaleceń walki z epidemią nie można było prowadzić zajęć w grupach. 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.

Pomimo panującej epidemii nasi niewidomi Członkowie Klubu brali udział w
ogólnopolskich zawodach sportowych rangi półfinałów i finałów Mistrzostw Polski, odnosząc
sukcesy. W Indywidualnych Mistrzostwach Polski Niewidomych i Słabowidzących w
Bowlingu nasz zawodnik w finale: startujący w kat. B2 zajął VII miejsce. W Finale
Mistrzostw Polski w Warcabach Stupołowych (mężczyzn) zawodnik Klubu zajął V miejsce.
W Pucharze Polski w Warcabach zawodnicy Klubu zajęli: III, V i VIII miejsca. Nasza
słabowidząca zawodniczka w Finale Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych Kobiet
zajęła XI miejsce. W Drużynowych Mistrzostwach Polski w warcabach stupolowych
Niewidomych i Słabowidzących Kobiet nasza drużyna zajęła VI miejsce zachowując prawo
startu w tych zawodach w bieżącym roku. Drużyna mieszana nie brała udziału na
Drużynowych Mistrzostwach Polski w Warcabach Stupolowych, ponieważ nie miała ona
prawa startu w 2020 r. w Finałach Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych. Zajęcia
sportowe sekcji kręglarskiej w wersji bowling z częstymi przerwami spowodowanymi
ograniczeniami wywołanymi panującą epidemią odbywały się raz w tygodniu i uczestniczyło
w nich 10 osób.

Z uwagi na panującą w roku 2020 epidemię wywołaną COVID-19 i zaleconymi
ograniczeniami w gromadzeniu i spotykaniu się Członkowie Klubu nie regularnie raz w
tygodniu spotykali się w świetlicy użyczonej nieodpłatnie przez Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. W pomieszczeniu tym prowadzone
są przez Klub zajęcia sekcji warcabowej. 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.

W roku 2020 Rada Klubu odbyła 4 protokołowane posiedzenia, na których omawiane
były następujące sprawy:

• przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Klubu za rok
2019,

• rozpatrywanie i przyjmowanie preliminarzy 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 2 umowy na realizację zadań z zakresu sportu,
rekreacji i turystyki: z Urzędem Miasta Suwałki Wydziałem Kultury i Sportu na realizację 1
zadania na kwotę 12.000,00 zł., ze stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" na finansowanie 1 zadania tj. zajęć sportowych
sekcji kręglarskiej wersji bowling w kwocie 7.800,00 zł.

Z powodu panującej epidemii COVID-19 i ograniczeń z tym związanych Klub nie był
w stanie w pełni zrealizować zaplanowanych zadań: tj. zajęć na kręgielni, zorganizować i
przeprowadzić: Otwartego Integracyjnego Turnieju w Bowlingu Mieszkańców Suwałk i
Regionalnych Mistrzostw w Warcabach Stupolowych osób Niepełnosprawnych i z tej też
przyczyny nie zostały w pełni wykorzystane środki przyznane na realizację zadań przez
Urząd Miasta Suwałki i Stowarzyszenie „CROSS".

Zadania realizowane przez Klub zostały rozliczone finansowo i merytorycznie w
terminach określonych w zawartych umowach.

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-turystycznej,
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 2020 środki z 1% ulgi w podatku dochodowym od
osób fizycznych w kwocie 1.458,00 zł. Klub przeznaczył w całości na sfinansowanie udziału
osób niewidomych w ogólnopolskich zawodach sportowych w bowlingu i w warcabach
stupolowych.

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