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SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE    SSPPOORRTTOOWWOO--RREEHHAABBIILLIITTAACCYYJJNNEE  „„  SS  TT  AA  RR  TT””    
 

Forma prawna :   

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Związków Sportowych, Organizacja Pożytku 

Publicznego 

 

Siedziba i adres :  

60-831 Poznań , ul. Zacisze 2  

 

Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 

W Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu : 18.02.1991 w KRS :  23.01.2002 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym :   KRS 0000081612 

status Org. Poż. Publicznego od 26.05.2004 

 

Dane dotyczące członków organów Stowarzyszenia : 

  -     Osoby  upoważnione do reprezentowania organizacji w  kontaktach zewnętrznych i   

         posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu    

         organizacji :  

- Romuald  Schmidt              -   prezes zarządu  

- Beata Dobak-Urbańska      -   wiceprezes zarządu 

 

  Członkowie zarządu: 

- Romuald  Schmidt                 -    prezes zarządu  

- Beata Dobak-Urbańska         -    wiceprezes zarządu  

- Paweł Łukaszewicz                 -    wiceprezes zarządu 

- Michał  Stawrakakis              -    wiceprezes zarządu 

- Regina Gawłowska                 -    sekretarz 

- Andrzej  Wróbel                     -    członek 

- Wiesław   Pawlak                    -    członek 

- Marian  Stefaniak                   -    członek  

- Marian Król                            -     członek 

Komisja rewziyjna: 

- Czesława Ina Szczepaniak  -   przewodnicząca 

- Marian Buczkowski             -   sekretarz 

-          Maria Stachowiak                 -   członek 
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Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną : 

Celem STOWARZYSZENIA jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, 

psychicznej,  społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień  osób niepełnosprawnych  

fizycznie  i  intelektualnie  - dzieci, młodzież i dorosłych a także osób dotkniętych 

skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami 

ekonomiczno-społecznymi,  ich integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania 

predyspozycji do grupowej samopomocy oraz wyrównania szans w życiu osobistym i 

społecznym a także zmiany stereotypu niepełnosprawności. Terenem działania 

STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Poznań. 

 

a) działalność nieodpłatna dotyczy:   
 sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji, 

  kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy, 

  działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków                            

 socjalnych oraz wyrównywania szans, 

  wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna - z innymi organizacjami  

                  i instytucjami  na terenie kraju i za granicą - realizacja programów, 

  organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i   

                    informacyjnych, koncertów , wystaw i imprez kulturalnych, 

   działalności wydawniczej 

 

b) działalność odpłatna dotyczy:   
 turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych, 

 sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji, 

 organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i   

                  informacyjnych, koncertów , wystaw i imprez kulturalnych 

 działalności wydawniczej 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej :  

 

Stowarzyszenie nie  prowadzi działalności gospodarczej 

 

 
 

START – Poznań  jest  najstarszą  w  Polsce   organizacją kultury  fizycznej  osób   

niepełnosprawnych - ruch sportowy  niepełnosprawnych został zapoczątkowany w 

poznańskim STARCIE w 1961 roku.  STOWARZYSZENIE jest  zarejestrowaną organizacją 

pozarządową , Non-Profit ,  

posiadającą od 2004 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.                         

 
Istotą  misji START-u   jest świadomość społecznych zobowiązań  . Pełnimy służbę publiczną 

koncentrując energię środowiska osób niepełnosprawnych na działaniach zmierzających do 

poprawy jakości życia. 
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 W 2020 roku SSR „START” realizowało  cele statutowe poprzez opracowywanie i 

realizowanie programów powstających zarówno z własnej inicjatywy jak i zleconych  a 

dotyczących : 

  sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji, 

  kształcenia specjalistycznego kadry trenersko - instruktorskiej i  wolontariuszy, 

  obozów sportowych, integracyjnych oraz   turnusów rehabilitacyjnych , 

  działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy   warunków        

             socjalnych, 

  wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna realizacja   programów- z innymi    

             organizacjami  i   instytucjami    na  terenie kraju i za granicą .     

 

SSR START  jest członkiem następujących Związków : 

 

• Polski Związek Kręglarski 

• Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 

• Polski Związek Łuczniczy 

• Polski Związek Tenisa Stołowego 

• Wielkopolski Związek Kajakowy 

• Wielkopolski Związek Łuczniczy 

• Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

• Polski Związek Kajakowy 

• Polski Związek Pływacki 

•      Polski Związek Bocci 

 

 
 

W zarządach Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” i Polskiego Komitetu 

Paraolimpijskiego zasiadają Romuald Schmidt i Beata Dobak-Urbańska. Są także prezesami 

Polskiego Związku Bocci.  

 

     
 

 

 Źródła finansowania Stowarzyszenia w 2020 roku : 

 Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

 Samorząd Województwa  Wielkopolskiego  

 Miasto Poznań 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Wpłaty indywidualne – wpłaty z tytułu podatku 1%, składki członkowskie, 

odpłatności za turnusy itp. 
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      Od sponsorów prywatnych pochodziły środki stanowiące niewielki procent naszych potrzeb, 

choć świadczenia rzeczowe uzyskiwane od nich bywają istotne dla sprawnego działania 

organizacji. Wprost symboliczny dochód uzyskalismy ze składek członkowskich. Od czasu 

uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego wspierani jesteśmy odpisami 1 % 

należnego podatku. Uzyskiwane kwoty nie są duże w skali budżetu Stowarzyszenia jednak 

dzięki darowanym przez podatników środkom mogliśmy aplikować o środki w programach, 

w których niezbędny jest tzw. „Udział własny”. Reasumując omawianie źródeł finansowania 

Stowarzyszenia należy stwierdzić, że przeważają fundusze państwowe i samorządowe 

przekazywane na wykonanie zadań celowych.  

 

 

Realizowanie różnorodnych celów przez Stowarzyszenie wymaga współpracy z wieloma 

instytucjami, organizacjami i osobami. W gronie instytucji są takie, które ustawowo, bądź 

statutowo mogą wspierać organizacje pozarządowe i ich programy. Mogą oznacza, że nie 

muszą. Stowarzyszenie, aby uzyskać dostęp do państwowych bądź samorządowych środków 

finansowych powinno zatem być wiarygodnym, posiadać konkretne osiągnięcia, 

reprezentować odpowiedni poziom zorganizowania. 
  

 

Zasadnicze znaczenie dla Stowarzyszenia mają programy Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków PFRON przez wiele lat 

dofinansowywani byli uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych. Obecnie Fundusz finansuje 

poważnymi kwotami wieloletnie programy aktywizacji zawodowej oraz stałych zajęć 

sportowych. Nadmienić należy, że o środki PFRON walczymy w ogólnopolskich konkursach.  

 

Otrzymaliśmy znaczące wsparcie władzy samorządowej. Zawarliśmy kilkuletnie umowy z 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Departament Sportu i Turystyki) 

i Urzędem Miasta Poznania (Wydział Sportu). Środki przekazywane przez samorządy dają 

nam poczucie stabilizacji finansowej. Nasi utalentowani, młodzi sportowcy, otrzymywali 

także stypendia i nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i 

Prezydenta Miasta Poznania 

 

 

         Zadania /programy finansowane przez : 

 
PFRON 

 
Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” 

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM 

Umowa nr ZZO/000279/15/D z dnia 18.12.2019 r. 

Termin realizacji : 01.04.2021 - 31.03.2022  

Wartość dofinansowania: 484 000,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 510 104,56 zł 

Rozliczenie rzeczowo-finansowe sprawozdania zostało złożone. 

Cel i opis: Stworzenie szansy na rozwój i zwiększenie samodzielności 119 osób z niepełnosprawnością z 8 

województw, poprzez udział w różnych formach aktywności ruchowej – realizowanej w postaci 

systematycznych treningów sportowych prowadzonych przez 26 osobowy zespół specjalistów w 9 dyscyplinach 

sportu w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 r.  

 

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” 

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA 

Umowa nr ZZO/000292/15/D z dnia 4 maja 2020 r. 

Termin realizacji: 01.05.2020 - 31.10.2020  

Wartość dofinansowania: 75 600,00 zł 
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Całkowita wartość zadania: 94 658,55 zł 

Przyjęto rozliczenie na kwotę: 94 027,56 zł 

Cel i opis:  zwiększenie aktywności ON, podniesienie ich sprawności psycho-fizycznej, a tym samym ich 

samodzielności poprzez z organizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia” z wykorzystaniem 

sportu i działań informacyjno-edukacyjnych.  

 

 
Nazwa zadania: BEZPIECZNE WTZ I REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  
Umowa nr UEB/000047/15/D z dnia 15 października 2020 r. 

Termin realizacji: 25.09.2020 - 23.12.2020  

Wartość finansowania: 26 460,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 26 460,00 zł  

Przyjęto rozliczenie na kwotę: 26 460,00 zł 

Cel i opis: Grant przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników 

zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i 

wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania 

zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM 

Termin realizacji: 12.01.2019 – 31.12.2023 

Wartość dofinansowania: 622 900,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 1 045 600,00 zł 

Wartość dofinansowania w roku 2020 : 119 600,00 zł 

Rozliczenie rzeczowo-finansowe sprawozdania zostało złożone. 

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w  zajęciach  sportowych 

prowadzonych w 9 sekcjach – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, 

kręglarskiej, parakajakarskiej, narciarskiej oraz tańca. 

 

 

 
 

Miasto Poznań 

 
Miasto Poznań – Wydział Sportu 

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania 

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM 

Umowa nr Sp-VIII.526.2.116.2020 
Termin realizacji: 24.01.2021 – 15.12.2021 

Wartość dofinansowania: 75 000,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł 

Rozliczenie rzeczowo-finansowe sprawozdania zostało złożone. 

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  udział w   zajęciach  prowadzonych w 8 sekcjach 

sportowych –pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, Bocci, parakajakarskiej oraz 

tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie miasta Poznania. 

 

 
Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania 

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i 

psychicznego osób z niepełnosprawnościami 

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM 

Umowa nr ZSS-VII.526.8.8.2019 
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Termin realizacji: 07.01.2020 – 31.12.2020 

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 23 744,51 zł 

Przyjęto rozliczenie na kwotę: 11 486,60 zł 

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami 

Poprzez udział w zajęciach  sekcji pływackiej oraz sekcji Bocci na terenie miasta Poznania. 

 
Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania 

Rodzaj zadania publicznego: Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19  

Tytuł zadania publicznego: STOP COVID, BEZPIECZEŃSTWO W STARCIE 

Umowa nr ZSS-II.526.107.2020 

Termin realizacji: 01.11.2020 – 31.12.2020 

Wartość finansowania: 2 500,00 zł 

Rozliczenie rzeczowo-finansowe sprawozdania zostało złożone. 

Cel i opis: Działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia osób realizujących projekty na rzecz środowiska 

OzN – członków SSR START – dotyczy zakupu środków ochrony osobistej. 

 

 
 

PZSN Start 

 
Dofinansowania z Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start pod nazwą: 

 

a) Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych –  

   50.898,00 PLN. Rozliczenie rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone i  

   przyjęte bez zastrzeżeń. 

 

b) Wspieranie obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych  - 38.800,00 PLN.       

Rozliczenie rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone i przyjęte bez  zastrzeżeń. 

 

c) Integracyjny Turniej Bocci  –  dotacja w kwocie 16.047,00 PLN.  

Rozliczenie   rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone i przyjęte bez zastrzeżeń. 

 

d) zgrupowania stacjonarne w roku 2020 w sporcie wyczynowym – 8.100,00 PLN.      Rozliczenie 

rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone, przyjęte i rozliczone na kwotę 7.650,00 PLN. 

 

 

 
 

PZTS 

 
Dofinansowanie z Polskiego Związku Tenisa Stołowego –  Organizacja zajęć sekcji sportowych  - 7.000,00 

PLN. Rozliczenie rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone  i przyjęte bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

1 % 

 
1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego – 21.339,70 PLN. W wykazie 8743 organizacji pożytku 

publicznego, które w 2020 roku otrzymały 1% podatku należnego za rok 2019 pod względem wielkości 
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otrzymanej kwoty Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” plasuje się na 2007 miejscu.  

 

 
 

Programy “ERASMUS+” Unii Europejskiej 

 
Projekt realizowany w 2020 roku ( aż do 2021)  w ramach europejskiego programu ERASMUS+SPORT - 

„OSMOZA – innowacyjne  wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających 

wykluczenie  społeczne i wyrównujących szanse  osób z niepełnosprawnością” - z partnerami z pięciu krajów : 

Bułgarii, Macedonii, Chorwacji, Estonii i Łotwy . 

 
Wieloletni projekt europejski pod nazwą  „OSMOSIS” – kwota otrzymanej dotacji to 216.962,20 EURO – 

zostanie rozliczony w roku 2022. 

 

_______________________________________________________________________________ 

              
W ROKU 2020 STOWARZYSZENIE REALIZOWAŁO SWOJĄ MISJĘ W 

NAST. OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI: 
 

11..  SSEEKKCCJJAA  PPŁŁYYWWAACCKKAA      

 

 GRUPA ZAAWANSOWANA I NAUKI PŁYWANIA 

 

Sekcja pływacka liczy łącznie 21 zawodników. Treningi odbywają się na basenie na Termach 

Maltańskich przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.  

 Wśród zawodników przeważają osoby z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Prowadzący 

zajęcia to instruktorzy:  Barbara Hohensee, Łukasz Kotliński. Treningi odbywają się dwa dni 

w tygodniu - 4 godz / wt. i czw. / 

 

22..  SSEEKKCCJJAA  LLEEKKKKIIEEJJ  AATTLLEETTYYKKII  

 

Działa  w oparciu przede wszystkim  o uczniów i absolwentów Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  w Owińskach. Zajęcia odbywają się  do 6 razy 

tygodniowo  od pon. do pt. / 15.30 – 17.00 / i w soboty / 10.30 – 12.00 /. 

Sekcja liczy 19 zawodników 

     -  grupę zawodników - początkujących oraz wyczynową -  szkoli    

         mgr AWF Wiesław Pawlak - trener L.A.  II klasy. 

      -  Michał Kotkowski – trenowany jest przez trenera LA Andrzeja Wróbla. 

      -  jeden zawodnik trenuje indywidualnie 
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 Miejsce treningów:  

-   obiekty sportowe OSW w Owińskach ul. Plac Przemysława 9 – sala i bieżnia  

-   stadion MOSiR w Poznaniu  ul. Gdańska 1  

 

Udział w zawodach i zgrupowaniach: 

 

1. 28. Mistrzostwa Polski Masters w Pięcioboju Rzutowym, Toruń 26-27.06.2020r. 

Udział 1 zawodnika 

Regina Gawłowska II m-ce 

 

2. 17. Mistrzostwa Polski w Rzutach Nietypowych, Toruń 18.07.2020r. 

Udział 1 zawodnika 

           Regina Gawłowska 

 Rzut ciężarkiem - 1 miejsce (9.12m) 

 Rzut młotem szkockim - 1 miejsce (12.36m) 

 Rzut slingballem - 1 miejsce (18.64m) 

 Rzut  shockoramą - 2 miejsce (33.40m) 

 Rzut granatem - 2 miejsce    

 

3.      I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, Sieradz 5-7.08.2020r. 

              Udział 7 zawodników 

              Aleksandra Chmara 

 Pchnięcie kulą - 2 miejsce (10.36m) 

 Rzut dyskiem - 3 miejsce (29.46m) 

 Rzut oszczepem - 1 miejsce (31.32m) 

Małgorzata Ignasiak 

 100m - 2 miejsce (13.39sek) 

 200m - 1 miejsce (26.91sek) 

            Michał Majchrzak  

 400m - 3 miejsce (56.67sek) 

 Marta Paździor 

 200m - 3 miejsce (29.72sek) 

4.        Obóz Sportowy sekcji LA, Wisła 8-16.08.2020r. 

                Udział 4 zawodników 

     5.        48. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, Kraków 20-23.08.2020r. 

                Udział 8 zawodników  

 

               Aleksandra Chmara (grupa T13) 

     Pchnięcie kulą - 2 miejsce, 10.48m 

     Rzut dyskiem - 2 miejsce, 30.38m 

     Rzut oszczepem - 3 miejsce 33.56m – osiągnęła minimum kwalifikujące Ją do    

    startu w Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio’2021 

                Norbert Bendziński (grupa F33) 

     Pchnięcie kulą - 3 miejsce, 6.90m 

    Michał Majchrzak (grupa T47) 

     Bieg na 200m - 1 miejsce, 25.20s 

     Bieg na 400m - 3 miejsce, 55.03s 

                Przemysław Młyński (grupa T12) 

     Bieg na 200m - 2 miejsce, 27.10s 

                Michał Kotkowski (grupa T37) 

     Bieg na 200m - 1 miejsce, 23.81s 
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     Bieg na 400m - 1 miejsce, 52.93s 

 

  6.   30. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Lublin 21-23.08.2020r. 

Udział 1 zawodnika 

               Regina Gawłowska 

  Rzut młotem – złoty medal 

  Pchnięcie kulą – złoty medal 

  Rzut oszczepem – złoty medal 

  Rzut  dyskiem – złoty medal 

  Bieg na 100 m– złoty medal 

 

7. Zgrupowanie Kadry Narodowej w Lekkiej Atletyce, Tarnów 23-28.08.2020r. 

Udział 2 zawodników 

 

8.  II Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski – Ogólnopolski Mityng Osób 

Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, Tarnów 28-30.08.2020r. 

       Udział 1 zawodnika 

         Michał Kotkowski 

            Bieg na 400m - 1 miejsce 

 

 9.   III Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix, Słubice 11-13.09.2020r. 

       Udział 6 zawodników 

            Małgorzata Ignasiak 

Bieg na 200m – 1 miejsce 

Michał Kotkowski 

Bieg na 200m – 1 miejsce 

  

10.  Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix, Szczecin 18-20.09.2020r. 

       Udział 3 zawodników 

            Małgorzata Ignasiak 

            Bieg na 100m – 2 miejsce 

 

     11.  Obóz dochodzeniowy zawodniczki s. L.A. Małgorzaty Ignasiak,Poznań 21-  

            30.09.2020r.      

 

      12. Obóz Sportowy sekcji L.A., Karpacz 11-21.12.2020r. 

            Udział 6 zawodników 

 

 

 

33..  SSEEKKCCJJAA  TTEENNIISSAA  SSTTOOŁŁOOWWEEGGOO    

 

Zajęcia   prowadzone są  po dwa dni w tygodniu , łącznie   4  godziny tygodniowo w grupie  10 

zawodników (Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Poznań ul. Świt 25). Kierownik sekcji Marian 

Stefaniak. 

 

 

Udział w zawodach: 

 

1. XX Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego, Łodygowice 4-6.09.2020r. 

Udział 1 zawodnika 

2. 2. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, Gdańsk 23-25.10.2020r. 

Udział 3 zawodników 
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3. Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych, Kraków 25-27.09.2020r. 

Udział 1 zawodnika 

Lech Jabłoński III m-ce 

4. 3. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, Kraków 20-22.11.2020r. 

Udział 3 zawodników 
 

 

44..    SSEEKKCCJJAA  KKRRĘĘGGLLAARRSSKKAA  

 

Sekcja  liczy 10 zawodników z dysfunkcjami narządu ruchu, słuchu i wzroku.  

Treningi prowadzone  były raz w tygodniu w poniedziałki po  3 godziny na asfaltowej 

kręgielni K.S. „Czarna Kula” przy ul. Piastowskiej 40a. Prowadzącym szkolenie jest 

instruktor Marian Król . 

 

Ponieważ w Polsce nie ma systemu współzawodnictwa w tej dyscyplinie wśród osób 

niepełnosprawnych z wyjątkiem osób niewidomych sekcja jest członkiem Okręgowego 

Związku Kręglarskiego - zawodnicy biorą udział w corocznych indywidualnych 

mistrzostwach okręgu, memoriałach w kręglarstwie parkietowym i klasycznym, zawodach 

okolicznościowych .  

 

Udział w zawodach i zgrupowaniach: 

 

1. Poznańska Liga Okręgowa V kolejka,  Poznań K.S. „Czarna Kula” 11.01.2020r. 

Udział 9 osób 

3. Kulanie Noworoczne, Poznań K.S. „Czarna Kula” 13.01.2020r. 

Udział 11 osób 

4. Turniej Miast do Pełnych, Gostyń 1.02.2020r. 

Udział 3 osób 

5. Poznańska Liga Okręgowa, K.S. „Czarna Kula” 08.02.2020r. 

Udział 8 zawodników 

6. Poznańska Liga Okręgowa, K.S. „Czarna Kula” 15.02.2020r. 

Udział 9 zawodników 

7. 5 Turniej Miast 2019/2020, Tuchola 29.02.2020r. 

Udział 3 zawodników 

8. Mistrzostwa Okręgu 2020r , Poznań 27-28.06.2020r. 

Udział 3 zawodników 

9. Mistrzostwa Polski Seniorów A, Gostyń 20-23.08.2020r. 

Udział 3 zawodników 

10. Turniej Kwalifikacyjny  do Mistrzostw Europy powyżej 60 lat, Gostyń 20-23.08.2020r. 

Udział 3 zawodników 

11. Puchar Polski w Kręglarstwie Parkietowym, Śrem 27-29.08.2020r. 

Udział 2 zawodników 

12. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Grze do Pełnych, Lublin 28-

30.08.2020r. 

           Udział 3 zawodników 

13. XLIII Puchar Poznania, Poznań 4-6.09.2020r. 

Udział 5 zawodników 

14. Turniej Miast do Pełnych, Racibórz 26.09.2020r. 

Udział 2 zawodników 

     14. Turniej Miast do Pełnych, Leszno 10-12.12.2020r. 

       Udział 7 zawodników 

 

55..    SSEEKKCCJJAA  BBOOCCCCII  

 

Sekcja liczy 20  zawodników - przeważają  dzieci i młodzież ze dysfunkcjami CP.  

Prowadzący zajęcia są instruktorzy: Mieczysław Nowak, Michalina Lesicka.  
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Zajęcia odbywały  się przec. dwa razy w tygodniu po 2 godziny w nast.  ośrodkach: 

-      Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Poznań ul. Świt 25 

-      Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, ul. Dojazd 7 

-      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

       ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu 

       

Udział w zawodach i zgrupowaniach: 

 

1. Ogólnopolskie Zawody w Bocci, Szczecin 24-25.07.2020r. 

    Udział 3 zawodników 

2. Integracyjny Turniej Bocci,Głogów  5.09.2020r. 

    Udział 4 zawodników  

3. Integracyjny Turniej Bocci, Wągrowiec 1-4.12.2020r. 

    Udział 5 zawodników 

 

66..  SSEEKKCCJJAA  ŁŁUUCCZZNNIICCZZAA    

 

Treningi na torach łuczniczych  KS „Leśnik” ul. Urbanowska 41 lub  Zespół Szkół nr  5  

ul. Różana 1/3 w Poznaniu  z udziałem 5 zawodników. Szkoleniowcem jest  Leszek 

Walkowiak - trener łucznictwa II klasy. 

 

77  ..    SSEEKKCCJJAA  TTAAŃŃCCAA  //  FFIITTNNEESSSSUU  

 

Sekcja liczy 4 zawodników. Zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu w czwartki po 

dwie godziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu. Zajecia prowadzi mgr fizjoterapii 

Katarzyna Statucka. 

 

88..    SSEEKKCCJJAA  NNAARRCCIIAARRSSKKAA  

 

Sekcja liczy niewielu zawodników, kontynuuje wieloletnie tradycje narciarstwa zjazdowego 

w „Starcie”. Działalność w niewielkim stopniu obciąża budżet Stowarzyszenia - zwykle 

pokrywamy wyłącznie koszty startu w zawodach. W programie jest uprawianie narciarstwa 

alpejskiego mono - ski i narciarstwa wodnego. W 2020 roku musieliśmy uwzględniać 

ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące sportu w warunkach pandemii COVID 19 ujęte w 

odpowiednich Rozporządzeniach Rady Ministrów. Dodatkowym problemem były 

ograniczenia dot. przemieszczania się, pobytu w Ośrodkach itp. Dlatego nie wynajmowaliśmy 

żadnego obiektu do prowadzenia stałych zajęć, bo byłoby to zbyt ryzykowne. Zawodnicy 

trenowali według indywidualnych możliwości. Niektórzy wyjechali na własny koszt w góry 

kilka razy lub wzięli udział w działaniach organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje 

(Polski Komitet Paraolimpijski, Fundacja Aktywni Bez Barier itp.) Stowarzyszenie poniosło 

tylko koszty przejazdu na zawody. 

 

Udział w zawodach i zgrupowaniach: 

 

2. Mistrzostwa Polski w Paranarciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie, Białka Tatrzańska 

20-22.12.2020r. 

Udział 3 zawodników 

 

  

99..  SSEEKKCCJJAA  PPAARRAAKKAAJJAAKKAARRSSKKAA  

 

Sekcja liczy 6 zawodników z dysfunkcjami narządu ruchu. Treningi odbywały w zależności 

od warunków pogodowych  5- 6 dni w tygodniu do 4 godz. dziennie na wodzie ciągłej – na 

torze regatowym  „Malta”  lub w siłowni w  hangarze POSiR przy torze „Malta”, lub jako 
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trening uzupełniający na  basenie na Termach Maltańskich 2 x w tyg. 1,5 godz. 

Szkoleniowcem jest trener kajakarstwa Paweł Łukaszewicz.  

  

Udział w zawodach i zgrupowaniach: 

 

1.  Zgrupowanie zagraniczne zawodników kadry Polski w parakajakarstwie, Sabaudia 

    ( Włochy ) 7-26.02.2020r. 

    Udział 1 zawodnika 

3. I Puchar Polski – Regaty Kontrolne w sprincie  

       kajakowym, Poznań Tor Regatowy „Malta” 20-21.06.2020r. 

       Udział 3 zawodników 

       Zbigniew Olizarowicz 2 m-ce VL1,3 200m 

       Paweł Łukaszewicz ( trener )2 m-ce KL 1,3 200m 

 

4. 9 Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie, Regaty Eliminacyjne, Poznań 15-16.08.2020r. 

Udział 5 zawodników 

 

 

1100..  TTUURRNNUUSSYY  RREEHHAABBIILLIITTAACCYYJJNNEE  ii  OOBBOOZZYY  SSPPOORRTTOOWWOO--RREEHHAABBIILLIITTAACCYYJJNNEE  

 

Od początku lat dziewięćdziesiątych turnusy rehabilitacyjne są bardzo ważnym  polem 

działalności Stowarzyszenia. W środowisku istnieje duże zainteresowanie tą formą 

rehabilitacji .  Turnusy kierowaliśmy  do osób dorosłych, młodzieży i dzieci – przede  

wszystkim inwalidów narządu ruchu. Wyrobiliśmy sobie tak dobrą opinię , że uczestnicy  

rekrutowani są w całym kraju.  Nasze turnusy mają zróżnicowane programy i cechuje je 

daleko posunięta specjalizacja .   

Nasza oferta zawiera : 

- Turnusy zaawansowanej aktywnej rehabilitacji z programem nowoczesnych dyscyplin 

sportowych oraz obozy sportowo-rehabilitacyjne – dla młodych osób uzależnionych w 

codziennym życiu od wózka inwalidzkiego 

 

Turnusy i obozy sportowo-rehabilitacyjne : 

 

1.Turnus aktywnej rehabilitacji ORW „Wielspin” w Wągrowcu w dn. 4-17.07.2020r.   

    Udział 30 osób 

2. Obóz Sportowy sekcji: kręglarskiej, bocci, tenisa stołowego, tańca/fitness, Wągrowiec 

    3-13.07.2020r.  

    Udział 8 uczestników 

 

 

 

 

 

 

1111..  SSYYSSTTEEMMOOWWEE  PPRROOGGRRAAMMYY  ::    

           

Projekt realizowany w 2020 roku ( aż do 2021)  w ramach europejskiego programu 

ERASMUS+SPORT - „OSMOZA – innowacyjne  wykorzystanie marketingu sportowego w 

rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie  społeczne i wyrównujących szanse  osób z 

niepełnosprawnością” - z partnerami z pięciu krajów : Bułgarii, Macedonii, Chorwacji, 

Estonii i Łotwy  . 

 

W 2019 rozpoczęliśmy realizacje projektu Erasmus + Sport  “European Winter Para Sports 

Event,Poland’2020 “ (ParaSki4Europe) Czarna Góra Ski Resort” i “Duszniki Arena” 

zaplanowanego w dn. 24 luty - 2 marca 2020. Sztab organizacyjny : START Poznań, 

oficjalny organizator PKPar w Warszawie 
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„STARTUJMY RAZEM” - wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 

dziedzinach życia treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny - konkursy 

PFRON  
 

 

1122..  IINNNNEE  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  NNAA    RRZZEECCZZ  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNYYCCHH  

        

 

STOWARZYSZENIE nie ogranicza swojej działalności  tylko do realizacji zadań związanych 

ze szkoleniem zawodników niepełnosprawnych    w   sekcjach sportowych i rekreacyjnych ,  

organizacji rywalizacji sportowej i udziału w imprezach sportowych. SSR START prowadzi 

wielokierunkowe  działania , które wpisują się w cele statutowe ujęte jako „wykorzystywanie 

kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych 

dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej,  społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień ,  

integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania predyspozycji do grupowej samopomocy oraz 

wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym a także zmiany stereotypu 

niepełnosprawności.”  Zasięg tych działań  wykracza poza miasto Poznań i Wielkopolskę, 

koncentruje dużą część potencjału organizacyjnego i korzystnie wpływa na wizerunek 

Stowarzyszenia . 

 

STOWARZYSZENIE podejmuje działania lobbujące na rzecz rozwoju sportu  osób 

niepełnosprawnych: Dla tego rodzaju działań   służą wystąpienia oraz udział przedstawicieli 

Stowarzyszenia w  seminariach, konferencjach  i w debatach oraz udział w gremiach 

doradczych samorządu . W 2020 roku  przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział i 

występowali publicznie : 

 

1.10. Poznańska Gala Sportu na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania, udział  Prezesa 

Romualda Schmidta, wiceprezes Beaty Dobak-Urbańskiej, trenera s. L.A. Andrzeja Wróbla i 

zawodnika kadry Polski w L.A. Michała Kotkowskiego 2.01.2020r. 

 

 

2. Spotkanie Noworoczne na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania, udział  Prezesa 

Romualda Schmidta, wiceprezes Beaty Dobak-Urbańskiej 17.01.2020r. 

3. Uroczystość 50-Lecia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w 

Poznaniu, Udział Prezesa Romualda Schmidta i wiceprezes Beaty Dobak-Urbańskiej 

24.01.2020r. 

 

 

1133..  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  PPRROOMMUUJJĄĄCCEE  II  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNOO  --  DDOORRAADDCCZZEE  

 

Stowarzyszenie wszechstronnie i różnorodnie  informowało o finansowaniu zadań posługując 

się zestandaryzowana formułą w brzmieniu : 

 

Szkolenie sportowe  i  starty  zawodników Stowarzyszenia START są  możliwe dzięki wsparciu 

finansowemu  jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta 
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Poznań , PFRON, PZSN START i Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Promocja miała miejsce przez cały czas realizacji zadań  poprzez upowszechnianie informacji 

słownej lub graficznej ( logotypy) m.in.: 

- w  prasie tematycznej  związanej ze sportem lub środowiskiem osób niepełnosprawnych   

       n.p. „ „Nasze Sprawy”,  Filantrop Naszych Czasów  

gdzie umieszczane są aktualizowane informacje na temat imprez sportowych oraz sukcesów 

odnoszonych przez naszych sportowców niepełnosprawnych wraz z zamieszczoną informacją 

o udzielonym wsparciu finansowym . 

 

Głównym partnerem medialnym „Startu” jest : 

 

 TVP3 Poznań  – z programami : 

-  „TELESKOP” – dziennik regionalny   

- „WIADOMOŚCI SPORTOWE” - program codzienny oraz magazyn 

tygodniowy TVP3 objęło patronatem medialnym m.in. zawody. Międzynarodowe 

Zawody Bocci –   Polska BOCCIA’2017 )  

 

 Sporadycznie „WTK” -  największa telewizja komercyjna w Wielkopolsce.  

 

 Radio publiczne RADIO POZNAŃ ( dawniej  „MERKURY”)– o zasięgu 

regionalnym:Wielkopolska -  Rozgłośnia poza informowaniem emituje także obszerne 

reportaże i audycje ( Radio Merkury    objęło patronatem medialnym m.in. zawody. 

Międzynarodowe Zawody Bocci – Polska BOCCIA’2017 ) 

 

 
Internet : 

Stowarzyszenie rezentuje swoją działalność w sieci Internet pod adresem  

www.start.org.pl     oraz www.polskaboccia.pl . Skonstruowany profesjonalnie serwis , 

aktualizowany  na bieżąco i wysoko pozycjonowany w wyszukiwarkach internetowych ,  jest 

jednym z najczęściej odwiedzanych w tej branży. Znakomita część zapytań o działalność 

Stowarzyszenia ma swoje źródło w sieci www. W mediach także zawarte są informacje o 

udzielonym wsparciu finansowym . 

Popularnością cieszą się media społecznościowe :  

https://www.facebook.com/startpoznanpolska ; ok.3500 Like‘ów 

i 

https://www.facebook.com/bocciapolska ok. 3200 Like’ów 

 

 

  
 

Stowarzyszenie jest nieformalnym ośrodkiem doradczo-informacyjnym dla środowiska   osób 

niepełnosprawnych : 

 

 

Szeroki zakres oddziaływania Stowarzyszenia w różnych obszarach życia społecznego 

niepełnosprawnych skutkuje tym, że wiele osób utożsamia SSR START z  organizacją o 

znacznie szerszym niż zapisy statutowe zakresie działań. Stowarzyszenie świadomie  pełni 

http://www.start.org.pl/
http://www.polskaboccia.pl/
https://www.facebook.com/startpoznanpolska
https://www.facebook.com/bocciapolska
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rolę nieformalnego doradcy i dystrybutora zgromadzonych informacji ( informacje 

telefoniczne, mailowe, bezpośrednie rozmowy ) wypełniając lukę jaka istnieje  w tej 

dziedzinie komunikacji społecznej .   

 

1155..  WWPPŁŁYYWW      PPAANNDDEEMMIIII    CCOOVVIIDD  1199    nnaa  RREEAALLIIZZAACCJJĘĘ  ZZAADDAAŃŃ  

 

W związku z pandemią Koronawirusa i zamknięciem  12 marca 2020 placówek oświaty, 

obiektów sportowych, podjęliśmy decyzję aby od  16 marca instruktorzy, trenerzy i 

wolontariusze  prowadzili  zajęcia  online w warunkach domowych. 

 

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia przygotowały plany treningowe dostosowane  do 

możliwości i dysfunkcji poszczególnych zawodników z uwzględnieniem warunków 

domowych. Instruktorzy prowadząc zajęcia wykorzystywali m.in. komunikatory, media 

społecznościowe, pocztę e-mail, dzięki którym przesyłali plany poszczególnych treningów, z 

rozpisanymi dokładnie ćwiczeniami i zadaniami do wykonania. Do monitoringu treningu, 

korekty  i analizy wykorzystywali ogólnodostępne materiały audio/video , systematycznie, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, przesyłali dokumentację - potwierdzenie 

przeprowadzonych zajęć. Treningi trwały od 1,5 do 3 godzin. Organizowaliśmy także inne 

aktywności dla podopiecznych. Byy  to m.in. konkursy wiedzy dot. antydopingu, zasad i 

przepisów różnych dyscyplin sportowych, zasad zdrowego stylu życia czy propozycje 

ćwiczeń do wykonania w domu. Byliśmy gotowi do natychmiastowego podjęcia treningów na 

otwartej przestrzenie, oraz do zastosowania się do nowych zasad wprowadzonych odgórnie : 

np. w przypadku ograniczenia liczby zawodników na jednym treningu, podzieliliśmy ich na 

grupy i zwiększyliśmy częstotliwość zajęć. Zastosowaliśmy środki ostrożności włącznie z 

zasadami dezynfekcji i pomiaru temperatury. W ubiegłych latach lipiec i sierpień były 

miesiącami mniej obciążonymi treningami. W 2000 roku zwiększyliśmy liczby treningów w 

tym okresie.  

 

1155..  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNEE  KKOONNTTRROOLLEE    

 

Nie przeprowadzano. 

 

 

               
 

 

1961-2020 
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