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 Szanowna Pani, 

 Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, jacht klubem, który na terenie Przystani 
 Jachtowej przy ul. Przełom 22 działa od ponad 60 lat. 
 Historia Jachtklubu Stoczni Gdańskiej jest długa. Początkiem sięga roku 1957 r. zrzeszając w 
 swoich szeregach ludzi pełnych pasji, którzy chętnie dzielą się swą miłością do morza i żagli. 
 W swoich najlepszych latach liczba członków jachtklubu przekraczała 1000 osób. Prężna 
 działalność jachtklubu jako organizacji zapewniła dotąd przystani sławę i rozpoznawalność, 
 między innymi jako jedno z pierwszych miejsc w Polsce przygotowań olimpijskich, regat 
 międzynarodowych czy szkoleń i rejsów morskich. 

 W ostatnich latach, w wyniku przemian politycznych i własnościowych, działalność 
 klubu została bardzo utrudniona. Ograniczone źródła finansowe i niepewność zasad 
 funkcjonowania stowarzyszenia na dotychczasowym terenie, nie przeszkodziły w sprawnym 
 operowaniu przystanią, organizacji regata i rejsów morskich oraz w działalności społecznej na 
 rzecz szerzenia żeglarstwa wśród mieszkańców miasta Gdańska. 
 Współpraca z administratorem Przystani Jachtowej Gdańskim Ośrodkiem Sportu, do czasu 
 planów remontu i rozbudowy przystani w ramach zadania „Górki Zachodnie  - rozbudowa 
 portu jachtowego”,  przebiegała sprawnie, wspólna organizacja imprez żeglarskich, Dni 
 Dziecka, itp. Zmieniło się to wraz z decyzją o realizacji ww. projektu. Zaczęły się problemy 
 komunikacyjne i decyzyjne. 

 Gdański Ośrodek Sportu (GOS) chętnie korzystał z usług operatorskich Jachtklubu 
 Stoczni Gdańskiej (JSG), zwlekając z uregulowaniem formalności prawnych dotyczących 
 zasad współpracy obu organizacji. Przez długi czas JSG działał jako operator bez podpisanej 
 umowy.  W wyniku nalegań ze strony JSG w sprawie uregulowania ww formalności, GOS 
 ogłosił zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na operatora przystani. JSG 
 mimo złożonej oferty nie zostało zaproszone do negocjacji. Sprawa weszła na drogę sądową, 
 zakończyła się Ugodą i podpisaniem umowy operatorskiej, niemniej JSG poniosło duże, 
 nieprzewidziane nakłady finansowe. 

 Zapisy ugody, zobowiązujące do podjęcia rozmów, w celu określenia warunków 
 współpracy JSG i GOS na gruntach Przystani Jachtowej przy ul. Przełom na czas trwania 
 remontu, są nieprzestrzegane przez GOS. Zgodnie z §1 ust. 4 Ugody, nie doszło do zawarcia 
 stosownego Porozumienia. Tymczasem GOS nakłada na JSG niewłaściwej naliczoną karę 



 pieniężną za opóźnienia w wydaniu nieruchomości, ignoruje ustalenia między Wykonawcą 
 remontu, GOS i JSG z listopada 2022 r., nie podejmuje rozmów w sprawie zasad 
 funkcjonowania stowarzyszenia w czasie i po zakończeniu inwestycji na terenie przystani. 

 W kwietniu tego roku czeka nas wszystkich bardzo trudne wyzwanie. Teren przystani 
 musi opuścić ponad 80 dużych jednostek pływających. Gro z nich stanowi własność członków 
 stowarzyszenia JSG. Ze strony GOS nie ma żadnej propozycji, gdzie ulokować tak wiele 
 jachtów. Nie ma planu działania. 

 Jako stowarzyszenie z długoletnim stażem i doświadczeniem w działalności na rzecz 
 propagacji i popularyzacji żeglarstwa, przede wszystkim wśród mieszkańców miasta Gdańska, 
 zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o interwencję w naszej sprawie. Bardzo zależy nam 
 na kontynuacji, naszej już historycznej działalności na Przystani Jachtowej przy ul. Przełom 
 22. Nie oczekujemy roli bycia operatorem na tym terenie, chcemy tylko zapewnienia, że 
 nasza organizacja nie zostanie rozwiązana, że zostaną nam zapewnione warunki na 
 prowadzenie działalności statutowej, że będziemy mieć swój kąt, swoją przestrzeń na 
 Przystani Jachtowej w Górkach Zachodnich. 
 Liczymy na traktowanie nas, jako stałego zbiorowego rezydenta na terenie przystani (taki 
 profil funkcjonuje w wielu zachodnich przystaniach żeglarskich). Otrzymując miejsca i 
 preferencyjne warunki finansowe postoju jachtów dla członków naszego stowarzyszenia 
 jesteśmy w stanie zapewnić żeglarski, morski klimat na miejskiej przystani. Będziemy służyć 
 swym wieloletnim doświadczeniem i pomocą w organizacji i gospodarowaniu przystanią 
 jachtową na wysokim poziomie. Podzielimy się pomysłami na projekty, mające na celu 
 integrację mieszkańców miasta Gdańska na wodach Zatoki Gdańskiej i Wisły Śmiałej, w 
 środowisku naturalnym, pokazując im piękno naszego regionu i zalety uprawiania żeglarstwa, 
 które powinno być bardziej dostępne dla mieszkańców z nad morza. 
 Wierzymy, że po realizacji zadania „Górki Zachodnie  - rozbudowa portu jachtowego” 
 Przystań Jachtowa przy ul. Przełom 22 będzie prężnym ośrodkiem żeglarskim, że współpraca 
 między Gdańskim Ośrodkiem żeglarskim i Jachtklubem Stoczni Gdańskiej, nie tylko jest 
 możliwa, ale wręcz konieczna, do stworzenia miejsca pełnego życia, przyciągającego ludzi 
 pełnych pasji do morza. 

 Z poważaniem, 
 Mieczysław Trzpis 

 W załączeniu: 
 Koncepcja działalności Jachtklubu Stoczni Gdańskiej 


