Klub Żeglarski Santa Maria

Warszawa, 13.10.2020

przy Klubie Inteligencji Katolickiej

Sprawozdanie z działalności Santa Marii w sezonie 2019/2020
Sprawozdanie z działalności Klubu do 15.10.2020 (Walne Wyborcze Santa Marii))

Wpływ COVID-19 na działalność Santa Marii
Szczególny wpływ na działalność Santa Marii w sezonie 2019/2020 miał wybuch pandemii
COVID-19. Związane z nim zalecenia w zakresie dystansowania społecznego wprowadziły
znaczne utrudnienia w działalności Santa Marii. Wszystkie planowane na wiosnę 2020 roku
wydarzenia - walne statutowe, otwarcie sezonu remontowego, biwak szkutniczy, spotkania i
szkolenia kadr, spotkania towarzyskie - musiały zostać odwołane. Spowolnieniu uległy prace
nad sprzętem i przygotowania do 11 planowanych na sezon letni 2020 roku obozów.
Działalność Santa Marii nie została całkowicie wstrzymana. Remonty na wiosnę 2020 były
prowadzone w mniejszych grupach, ale w większej liczbie miejsc - nie tylko w naszych
ośrodkach w Wolicy i na Krakowiaków, ale także w garażach członków, którzy wzięli część
sprzętu do przygotowania do siebie. Przez trzy tygodnie w dni powszednie odbywało się
wspólne czytanie Znaczy Kapitanaonline, ponadto odbyło się spotkanie towarzyskie online.
Najpoważniejszym skutkiem pandemii COVID-19 było odwołanie akcji letniej z uwagi na
bezpieczeństwo uczestników. Częściowym zastępstwem były pływania weekendowe na
Optymistach organizowane dla dzieci w Wolicy.

Akcja letnia 2020
W 2020 roku zaplanowanych zostało 11 obozów, na które zapisało się w lutym 379 osób.
Pandemia COVID-19 wymusiła wstrzymanie intensywnych prac przygotowawczych do sezonu
i wprowadziła niepewność co do możliwości organizacji obozów. Ostateczny termin podjęcia
decyzji w tej sprawie został ustalony na 19 czerwca, do tego czasu prowadzone były
intensywne konsultacje z sanepidem, lekarzami oraz w ramach KIK. Do ostatniej chwili wraz z
Kasią Materkowską - pracowniczką sekretariatu Santa Marii, Zarządem KIKu, komandorami i
kadrami, lekarzami, prawnikami, członkami innych sekcji toczyły się prace nad bezpieczną
formułą przeprowadzenia obozów w dobie pandemii. Ostatecznie, po weryfikacji wytycznych,
kontaktach z sanepidami i kuratorium, Zarząd Santa Marii uznał, że nie jest w stanie
jednoznacznie i z czystym sumieniem zagwarantować satysfakcjonującego poziomu
bezpieczeństwa na obozach i 19 czerwca wszystkie obozy zostały odwołane.
W zastępstwie organizacji obozów prowadzone były cztery alternatywne działania:
● pływania na klubowych optymistach w Wolicy dla dzieci - razem 7 weekendów
● pływania na klubowych omegach w Wolicy - razem 12 rejsów jednodniowych
● pływania na klubowych omegach na Mazurach - razem 7 rejsów kilkudniowych
● pływania na klubowych omegach na Wiśle - razem 14 rejsów jednodniowych
Uczestnicy powyższych wydarzeń wypowiadali się o nich bardzo pozytywnie, co sugeruje, że
warto rozwijać tego typu działania w przyszłości.
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Cele na rok 2020
Zarząd Santa Marii określił dwa cele rozwoju Santa Marii w roku 2020:
● Zakup ziemi nad wodą
● Rozwój działalności “pro bono”
Trzeci cel został ustalony przez głosowanie przez członków obecnych na Walnym
Sprawozdawczym 17.10.2019 r.:
● Poprawa bezpieczeństwa

Zakup ziemi nad wodą
Zakup ziemi nad wodą uzyskał słowne poparcie i deklarację wsparcia Zarządu KIK na spotkaniu
Zarządu Santa Marii i Zarządu KIK w listopadzie 2019 r.. Na początku roku 2020 zostały
poczynione znaczące kroki przez Zarząd Santa Marii w kierunku określenia wymagań, które
musi spełniać działka klubowa oraz zbadania potencjalnych działek. Efektem tych prac jest
dokument Nowa działka dla Santa Mariiznajdujący się w klubowym archiwum. Wybuch
pandemii COVID-19 i niepewna sytuacja finansowa z nim związana spowodowały zawieszenie
dalszych prac nad zakupem ziemi.

Rozwój działalności “pro bono”
Pierwotnym pomysłem na rozwój działalności “pro bono” było powiększenie liczby miejsc
charytatywnych na obozach i nawiązanie współpracy z nową organizacją pozarządową w
kierunku wspólnych akcji charytatywnych. Wybuch pandemii COVID-19 poskutkował zmianą
planów i ostatecznie zamiast obozów zorganizowane zostały zajęcia z pływania na optymistach
w Wolicy dla dzieci uchodźczych z Fundacji Polska Gościnność (Chlebem i Solą, 4 pływania)
oraz dla dzieci z Grupy Pedagogiki i Animacji Praga Północ (GPAS, 2 pływania). Łącznie w
zajęciach wzięło udział ponad 50 dzieci.

Poprawa bezpieczeństwa
Poprawa bezpieczeństwa i podejścia do bezpieczeństwa w Santa Marii miała największy wyraz
w szerokich konsultacjach decyzji o organizacji obozów. Zarząd Santa Marii zasięgnął opinii
m.in. lekarzy, prawników, kadr, oraz Zarządu KIK. Ostateczna decyzja o odwołaniu obozów
była umotywowana niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji pandemii
COVID-19 na obozach Santa Marii w roku 2020. Inne działania w kierunku poprawy
bezpieczeństwa dotyczyły pracy nad sprzętem, przede wszystkim naprawy silników
spalinowych.
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Działania remontowe i porządkowe
Od wiosny toczone były prace remontowe w Wolicy, na Krakowiaków, oraz w garażach
należących do członków. Stan wielu omeg uległ poprawie, w niektórych przypadkach znaczącej.
Główne prace jakie zostały przeprowadzone, to:
● Całkowity remont Łososia przeprowadzony przez Janka Kierzkowskiego i Miłosza
Tokarczyka
● Remont Dzikiej Bomby przeprowadzony przez Pawła Czerwińskiego i Dariusza
Zdanowskiego
● Drobne prace przy Spodpłota prowadzone przez Jana Mroza i Michała Grzejdziaka
● Remonty prowadzone przez Adama Skaczkowskiego przy udziale członków: Papy
Smerfa, Nowej, Białej, Weny, Pingwina, Cichego Wichra
Na jesieni w Wolicy zostały przeprowadzone porządki, w wyniku których ośrodek opuścił
kolejny kontener pełen niepotrzebnych rzeczy (7m2).

Nowelizacja statutu
Na przełomie 2019 i 2020 roku rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją statutu, których
celem było usunięcie zbędnych zapisów, dokonanie drobnych korekt oraz doprecyzowanie
kilku aspektów działalności Santa Marii. Pierwsza wersja znowelizowanego statutu została
zaproponowana członkom w lutym 2019 roku, następnie prowadzone były konsultacje (w
ramach których odbyło się między innymi spotkanie 19 lutego 2020 roku. Pierwotnie Walne
Statutowe mające podjąć decyzję w kwestii uchwalenia bądź nie nowelizacji statutu miało
odbyć się 19 marca 2020 roku, ale musiało zostać przełożone wobec wybuchu pandemii
COVID-19. Nowelizacja statutu została uchwalona 17 września na Walnym Statutowym. W
dniu 13 października 2020 roku nie została jeszcze potwierdzona przez Zarząd KIK.

Sprzęt i ośrodki
Na dzień 13 października 2020 roku Santa Maria dysponuje:
● 14 optymistami - 6 w pełni sprawnymi, 3 prawie w pełni sprawnymi, 5 w kiepskim stanie
● 15 omegami - 4 w sprawnymi, 4 prawie w pełni sprawnymi, 7 w kiepskim stanie
● 1 dezetą - prawie w pełni sprawną
● 2 jachtami kabinowymi w średnim stanie
● 5 sprawnymi silnikami - 4 spalinowymi, 1 elektrycznym
Ponadto Santa Maria dzierżawi dwa ośrodki
● Hangar remontowy na ul. Krakowiaków 80/89 w Warszawie z czynszem 1 500 złotych
rocznie
● Domkiem letniskowym, hangarem magazynowym oraz ziemią na ul. Mazowieckiej 233a
w Starych Załubicach z czynszem 5 000 złotych rocznie (przewidywanym czynszem,
patrz uwagi niżej).
Umowa dzierżawy ośrodka w Starych Załubicach wygasła przed 2018 rokiem i aktualnie trwają
prace nad podpisaniem nowej umowy. W ramach starej umowy Santa Maria była zobowiązana
do uiszczania 2 500 złotych czynszu rocznie (który nie był uiszczany w latach 2018-2020),
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natomiast w świetle aktualnie negocjowanej wersji nowej umowy będzie zobowiązana do
uiszczania 5 000 złotych czynszu rocznie.

Finanse
Na dzień 13 października 2019 r. Santa Maria dysponowała 91 668,16 zł. Wydatki do końca
roku 2019 wyniosły 20 205,62 złotych i obejmowały czynsz za wynajem hangaru na
Krakowiaków, koszty pracy sekretariatu, remont przyczepy po wypadku, oraz wydatki na
remonty.
Na początku roku 2020 Santa Maria dysponowała 71 462,54 złotych. Do dnia 13 października
2020 r., przychody wyniosły 41 527,10 złotych (w 2019 r. 354 400 złotych), a koszty wyniosły
25 742,86 złotych (w 2019 r. 306 412,28 złotych). Zauważalna różnica w przychodach i
kosztach między rokiem 2019 i 2020 jest spowodowana odwołaniem akcji letniej - Santa Maria
nie poniosła kosztów organizacji obozów i zwróciła większość zwróconych przez rodziców
zaliczek.
Podczas roku kadencji 2019/ 2020 złożyliśmy 3 wnioski o dotację. Jeden z nich “Lato Poza
Miastem” 2020 - Kikowskie Lato 2020, wygraliśmy. Przyznano nam 30 240 zł. Ze względu na
odwołanie obozów, byliśmy zmuszeni odmówić przyjęcia dofinansowania.
Szczegółowa struktura przychodów w 2020 roku była następująca:
● darowizny na obozy pozostawione Santa Marii mimo braku organizacji obozów: 38 500
złotych
● Fatałaszki: 1675 złotych
● Czartery: 860 złotych
● Odpis 1%: 492,10 złotych
Natomiast szczegółowa struktura kosztów była następująca:
● Koszty stałe - sekrerariat, utrzymanie ośrodków: 11 847,60 złotych
● Remonty: 7 658,86 złotych.
● Wydarzenia: 3 325,75 złotych
● Wolica: 2 617,91 złotych
● Inne: 292,74 złotych
Oczekiwane koszty do końca roku 2020 powinny wynieść około 20 000 złotych (głównie
wyrównanie czynszu za Wolicę - 12 500 złotych), wobec czego w rok 2021 Santa Maria będzie
wkraczać z oszczędnościami na poziomie 67 246,78 złotych.
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