
 

I. Zarząd CSW Opty w roku 2014 uchwalił 15 uchwał, wszystkie zostały zrealizowane, 
lub regulują zasady funkcjonowania klubu. W związku z chorobą Komandora 
pozostali członkowie zarządu musieli działać z większym obciążeniem pracą. 
Składam duże podziękowania koleżance Elizie, kolegom Hubertowi i Konradowi, że 
zechcieli realizować zadania klubu. W pomoc i działania mocno włączyli się również 
trenerzy Jarosław Domałążek i Mariusz Durejko. Sekcję regatową prowadził Dominik 
Schutta. Prosiliśmy o wsparcie również trenerów poza klubowych tj.: Karol 
Jączkowski CHKŻ Chojnice (opieka trenerska na MP 2014), Maciej Kropidłowski 
Zatoka Pucka (opieka trenerska regaty Węgorzewo). W Klubie powołano nową 
sekcję: motorowodną, jej opiekunem został Mariusz Durejko. 

II. Realizacja spraw wniosków i uchwał z Sejmiku Sprawozdawczego lipiec 2014 i 
Nadzwyczajnego Sejmiku listopad 2014 r. 

− Uchwała nr 1 WZ z dnia 27 lipca 2014r. dot. uchylenia uchwał sejmiku z dnia 
24.03.2013 – zrealizowana 

− Uchwała nr 2 WZ z dnia 27 lipca 2014r. dot. zmian w Statucie – zrealizowana 
− Uchwała nr 1 NWZ z dnia 4 listopada 2014r. dot. wyboru Komisji Rewizyjnej – 

zrealizowana 
− Uchwała nr 2 NWZ z dnia 4 listopada 2014r. dot. Polityki rachunkowości – 

zrealizowana 
− Uchwała nr 3 NWZ z dnia 4 listopada 2014r. dot. zlecenia badania sprawozdania 

finansowego za rok 2013 biegłemu rewidentowi firmie Dorbil – zrealizowana 
− W listopadzie 2014r. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu w związku 

z brakiem Komisji Rewizyjnej. Komisja została wyłoniona w wyborach, ale wobec 
braku sprawozdania KR za rok 2013, zlecono badanie sprawozdania finansowego za 
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rok 2013 biegłemu rewidentowi, który badanie zrealizował w miesiącu grudniu, nie 
stwierdzając nieprawidłowości. 

III. W lipcu 2014 nawiązaliśmy współpracę z biurem księgowym Fortuna Izabela 
Zarzycka. 

IV. W roku 2014 Zarząd realizował zadanie publiczne pn. „Szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży w zakresie żeglarstwa sportowego” (umowa z Urzędem Miasta -wsparcie 
zadania) – zadanie zostało prawidłowo wykonane i rozliczone. 

W ramach umowy zrealizowano: 

• Awans dwóch zawodników do reprezentacji PSKO w kat. Optimist – podniesienie 
kwalifikacji i umiejętności sportowych 

• Szkolenie w zakresie żeglarstwa sportowego i w zakresie podstaw żeglarstwa 
• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
• Wyjazdy zawodników: 

✓ Solaris Cup – Chorwacja Sibennik – 27-30 marca 2014r. 
✓ otwarcie sezonu – Charzykowy – 11-13 kwietnia 2014r. – Mateusz Kasperowicz, 

IV miejsce w klasyfikacji generalnej 
✓ zgrupowanie sportowe Puck – 17-19 kwietnia 2014r. 
✓ XXIV Śląski Puchar Optymista – Zalew Rybnicki – kwiecień 2014 – I miejsce 

Seweryn Wysokiński 
✓ Puchar Klubu Sportowego Zatoka Puck – 2-3 maja 2014r. – 5 zawodników JK 

Opty 
✓ Memoriał Ottona Weilanda Charzykowy – 9-11 maja 2014r. – 5 zawodników JK 

Opty, w złotej grupie znaleźli się Igor Białek, Sebastian Czyż, w gr. A VI miejsce 
Mateusz Kasperowicz, VIII Seweryn Wysokiński 

✓ Energa Saling Cup – Gdynia – 16-18 maja 2014r.  
✓ Puchar Mariny Kamień Pomorski – 30 maja – 1 czerwca 2014r. – 3 zawodników 

JK Opty w złotej grupie – Seweryn Wysokiński uzyskuje nominację do 
Reprezentacji Polski PSKO, awans do mistrzostwa świata w Argentynie 

✓ Złoty Puchar Mazur – Węgorzewo – 6-8 czerwca 2014r. – regaty Pucharu Polski, I 
miejsce Mateusz Kasperowicz – wystartowało 150 zawodników, w tym 4 JK Opty 

✓ XIV Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej – 14-15 czerwca 2014 
Seweryn Wysokiński I miejsce gr A, Mateusz Kasperowicz III miejsce gr. A, 
Jakub Palnis VII miejsce gr. A, Igor Białek 21 miejsce gr. B, Kasia Ostasiewicz IV 
miejsce w kl. ISSA 

✓ Puchar 2 Ryb – Giżycko – 19-21 czerwca 2014r.  
✓ Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Pieczyska / Zalew Koronowski / 

27-29 czerwca 2014r. 
✓ Regaty w kl. ISA UKS Keja Świnoujście – 5 lipca 2014r. 
✓ Regaty o Puchar MKŻ Kamień Pomorski – 5-6 lipca 2014r. 
✓ Puchar Lata – Charzykowy – 11-13 lipca 2014r. 



✓ Bałtycki Puchar Optymista – Mielno – 18-20 lipca 2014r. 
✓ Energia Saling Cup – eliminacje - Charzykowy – 25-26 lipca 2014r. 
✓ Srebrny Żagiel Optymista, Kiekrz – 2-3 sierpnia 2014r. 
✓ Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Puck – 9 sierpnia 2014r. 
✓ Puchar Trenerów – Gdynia – 15-17 sierpnia 2014r. (awans zawodnika CSW Opty 

Sebastiana Czyża do Złotej Grupy) 
✓ Puchar Burmistrza Złocieńca – 2 września 2014r. 
✓ Finały Energa Saling Cup – Sopot – 29-31 sierpnia 2014r. 
✓ Puchar Bałtyku Południowego Memoriał Jana Kołpy – 6-7 września 2014r. 
✓ Opti CWM – Gdynia – 13 września 2014r. 
✓ Międzynarodowe Mistrzostwa kl. Optimist PSKO – Kamień Pomorski – 19-21 

września 2014r. (437 zawodników) 
✓ Festiwal Żagli Jamno – 28 września 2014r. 
✓ Regaty Człuchów – 18 października 2014r. 
✓ Mistrzostwa Świata w Argentynie – 29-31 października 2014r. – zawodnik CSW 

Opty w reprezentacji PSKO 

V. Klubu powiększył się o sekcję ratowniczo-pływacką – 20 nowych członków. 

VI. Klub był współorganizatorem regat żeglarskich dla dzieci w kl. Optimist pn. Bursztynowe 
Regaty, organizowanych przez Urząd Miasta Ustka w dniu 21 czerwca 2014r.  

VII. W sezonie 2014: 10 naszych członków zdobyło w Klubie uprawnienia motorowodne, 19 
członków uprawnienia młodszego ratownika. Oczekuje około 30 zainteresowanych patentem na 
żeglarza. Młodzież zdobywa nowe uprawnienia pozwalające wprowadzać nowe jakości w ich 
życiu. 

VIII. Klub był organizatorem jedynych w naszym regionie regat żeglarskich w klasie Optimist 
Puchar Bałtyku Południowego Memoriał Jana Kołpy, w dniach 6-7 września 2014r. 

IX. Klub prowadzi własną stronę internetową: www.optyustka.pl oraz grupę na portalu facebook 
CSW Opty 

X. W drodze konkursu Zarząd CSW Opty dodatkowo podpisał jeszcze dwie umowy z UM Ustka 
na wspieranie zadań:  
        - umowa sierpień – wrzesień 2014 - dofinansowanie regat Memoriał Jana Kołpy (regaty w 
tym roku były trochę ograniczone planowaną budową basenu rybackiego) 

− umowa całoroczna: Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa 
turystycznego (morskiego) 

 Informacja o prowadzonych zajęciach: 



• min. 25 dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Ustka zostało przeszkolonych z zakresu 
żeglarstwa turystycznego oraz ratownictwa morskiego 

• sekcja ratownictwa wodnego do września br. trenowała w Parku Wodnym w Redzikowie, 
od października w Hotelu Grand Lubicz w Ustce, w poniedziałki i w środy w godzinach 
od 17.45 – 20.00.  S e k c j a p o d z i e l o n a j e s t n a d w i e g r u p y : g r u p a I 
średniozaawansowana i grupa II zaawansowana ( ratownik wodny). Zajęcia realizowano 
wykorzystując metody: ciągłą, zmienną i interwały. Prowadzący: Jarosław Domałążek 
trener pływacki. 

• dzieci z sekcji żeglarskich (podstawowej i regatowej) w listopadzie i grudniu mogły raz w 
tygodniu (piątki godz. 18.00) uczestniczyć w zajęciach na basenie 

• udział sekcji ratownictwa wodnego w zawodach Mistrzostwa Słupska w Ratownictwie 
Wodnym 
✓ 25 maja 2014 r. – w konkurencjach indywidualnych 5 złotych medali, 3 srebrne, 2 

brązowe. Drużynowo: 1 srebrny, 4 brązowe 
✓ 14 czerwca 2014 – Otwarte Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym Słupsk 
✓ 6 grudnia 2014 – zawody Mikołajkowe 

XI. Projekt „Żeglować każdy może” 
To projekt bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ustki oraz turystów. Sponsorem zajęć była 
Grupa Energa, która wspiera skutecznie nasz Klub od 5 lat. Mamy przychylność Zarządu Energa 
dla naszych działań i dynamicznego rozwoju sportowego. W tym roku do końca nie było jasne, 
czy podołamy wykonać zadania objęte umową, z powodu destabilizacyjnych działań grupy ludzi 
oraz choroby Komandora. Jednak świadomość jakie skutki dla Klubu będzie miało przerwanie 
ciągłości działań i współpracy z Energą, spowodowała duży wysiłek organizacyjny Zarządu i 
przy bardzo dużym zaangażowaniu kol. Huberta program przeprowadzono z powodzeniem do 
końca. Pewnym obciążeniem w tym roku był fakt, że aby pozyskać środki sponsorskie należało 
cały program zrealizować za środki własne. Stąd decyzja Zarządu o ograniczeniach wydatków w 
miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu, aby nie utracić płynności finansowej do czasu uzyskania 
środków przewidzianych umową z Grupą Energa. Sprawozdanie z realizacji zadań otrzymało 
akceptację Sponsora. 

• Warsztaty trwały w miesiącach lipiec- sierpień. Zajęcia odbywały się w każdą środę, 
sobotę i niedzielę, w godzinach 10.00-16.00. Stała grupa dzieci to ok. 25 osób, 
trenujących w dwóch grupach: początkującej  i zaawansowanej . Zajęcia prowadzili 
trenerzy żeglarstwa: Marek Czaban i Hubert Bierndgarski. Dzieci pływały na łódkach 
typu Optimist, ISA, Radość. Trenerzy pływali na motorówce asekuracyjnej i szalupie 
ratunkowej. Podczas wyjątkowo dobrej pogody dzieci podczas treningów kilkakrotnie 
zawijały na plażę, co spotykało się z dużym zainteresowaniem i ciekawością turystów 
(burty i żagle z logo sponsora). Warsztaty cieszyły się również dużym zainteresowaniem 
ze strony grup kolonijnych i turystów.  

XII. W marcu 2014 odbyło się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Miasta Ustka za rok 2013 
dla zawodników, trenerów oraz działaczy. Nagrodzeni zostali zawodnicy: Mateusz Kasperowicz, 



Seweryn Wysokiński, Jakub Palanis, Sebastian Czyż, Igor Białek, Natalia Białek, Piotr 
Arcimowicz, Natalia Pietrzyk; trener Marek Czabani i działacz sportowy Leszek Kasperowicz. 
 
XIII. Inne nagrody i wyróżnienia klubu: 

• w marcu 2014 Komandor Leszek Kasperowicz otrzymał z rąk Prezesa PoZŻ  
podziękowania za osobiste zaangażowanie w sprawy rozwoju żeglarstwa sportowego w 
Ustce i na Ziemi Słupskiej.

• Centrum Sportów Wodnych Opty - sekcja regatowa - zagościła w rankingach klubów 
polskich na stronach internetowych Ministerstwa Sportu. Przynosimy cenne punkty dla 
naszego regionu. W roku 2014 Pomorze  na Mistrzostwach Polski reprezentowało trzech 
naszych zawodników: Seweryn, Mateusz i Kuba. Była to kwalifikacja do 60 najlepszych 
zawodników w Polsce. Mateusz i Seweryn reprezentowali nasze stowarzyszenie w 
wielkim finale ESC 2014 w Sopocie, w sierpniu 2014. Chłopcy uzyskali nominacje do 
finałów po wielomiesięcznej rywalizacji. Znaleźli się wśród 40 najlepszych zawodników 
w Polsce. Seweryn Wysokiński w drodze trzech eliminacji uzyskał kwalifikacje do 
udziału w Mistrzostwach Świata Argentyna 2014.  

XIV. Rozwój i znaczenie klubu w naszym regionie. 
• Centrum Sportów Wodnych Opty przejmuje w porcie Ustka dominacje w zakresie 

szeroko rozumianych sportów wodnych. Na naszej bazie bardzo często prowadzone były 
zajęcia, kursy, szkolenia, egzaminy np.: motorowodniackie, jachtowe na stopnie 
żeglarskie.  Do Klubu zgłaszają się przedstawiciele kolejnych stowarzyszeń, pragnący 
nawiązać współpracę. Z naszą pomocą w Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są zajęcia 
żeglarskie dla uczniów tej szkoły. W planach zagospodarowania przestrzeni portu 
zachodniego, po modernizacji i remontach, uwzględnione jest przez zarząd Portu Ustka i 
Urząd Miasta miejsce dla działalności statutowej CSW Opty. Warto również dodać, że z 
powodu remontu i modernizacji zachodniej części portu ograniczony był dostęp do bazy 
CSW Opty, co również wpłynęło na plan zajęć. W miesiącach październik, listopad i 
grudzień 2014 członkowie CSW Opty zajmowali się pakowaniem sprzętu żeglarskiego i 
zwijaniem bazy pod kątem przeprowadzki. Planuje się, że operatorem Centrum 
Żeglarstwa projektowanym w starym żurawiku będzie nasze stowarzyszenie. 

• Komandor Klubu jest członkiem Rady Sportu powołanej w roku ubiegłym przez 
Burmistrza Miasta Ustka. Komandor bierze udział w licznych konsultacjach i spotkaniach 
dotyczących rozwoju portu morskiego, budowy mariny oraz sportów żeglarskich 

• sekretarz Klubu Eliza Mordal jest z ramienia Opty członkiem Rady Pożytku Publicznego, 
która opiniuje ważne dla rozwoju miasta dokumenty, a także programy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. 

• Klub został zaproszony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska do napisania 
strategii Klubu na najbliższe dwa lata. W grudniu odbyły się w tej sprawie dwa spotkania 
Zarządu z przedstawicielem CIO –strategia w opracowaniu. 



XV. Zagrożenia dla klubu. 
Klub robi znaczne osiągnięcia w swoim rozwoju, rozszerza ofertę dla dzieci i młodzieży w 
zakresie sportów wodnych od żeglarstwa po ratownictwo wodne. Staje się naturalną konkurencją 
(przez niektórych rozumianą jako zagrożenie dla ich działalności) dla ofert innych stowarzyszeń 
sportowych.  
Pojawiła się również grupa ludzi prowadząca działania destabilizacyjne klubu. Odnosimy 
wrażenie, że jest to grupa pragnąca zachować tylko jeden wymiar działania klubu tj. sekcję 
żeglarską. W naszej ocenie formuła UKS-ów jest już formułą przestarzałą (była wprowadzona na 
czas aktywizacji żeglarstwa po przemianach ustrojowych).  Jesteśmy przekonani, że tylko 
szerokie pole działania, różne sekcje związane ze sportami wodnymi, współpraca z Urzędem 
Miasta oraz Zarządem Portu i konstruktywne współdziałanie wewnątrz Klubu, pozwolą mu 
przetrwać wobec działań komercjalizacyjnych w porcie Ustka. Tworzenie się opozycji 
wewnętrznej jest zjawiskiem naturalnym i stymulującym racjonalne funkcjonowanie klubu, 
jednak w naszym przypadku mamy do czynienia z działaniami nieformalnymi. 
Niewykorzystywana jest ścieżka formalna przewidziana statutem, a wykorzystuje się formy tj. 
anonimy, donosy, manipulacje faktami, co zmusza Zarząd do podejmowania działań nie 
związanych bezpośrednio z rozwojem CSW Opty. W listopadzie 2014r. na podstawie art. 304§1 
KPK zawiadomiliśmy organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w tej materii. 

Wnioski:   powołanie zespołu ds. dostosowania statutu do aktualnych przepisów prawa 
                  powołanie zespołu ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji dla instytucji 
pozarządowych. 

W załączeniu projekt planu regat na rok 2015 
Projekt Strategii klubu na najbliższe dwa lata opracowana w oparciu o CIO. 
Zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa. 

       
      Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano. 

                                                    Za Zarząd 

                                            Leszek Kasperowicz


