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                   Pro-Skippers Group Sp. z o.o. 
                                   kilka słów o firmie 

 
Pro-Skippers Group Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie została założona 28 stycznia 2011 roku. Firma działa w 
branży szkoleniowo-turystycznej. W szczególności zajmuje się organizacją czarteru jachtów, szkoleń oraz 
egzaminów na uprawnienia żeglarskie i motorowodne, a także wyjazdów turystycznych o charakterze rejsu 
morskiego. Zasięg działalności firmy ma charakter globalny, ponieważ oferuje ona swoje usługi we wszystkich 
rejonach świata z przewagą krajów basenu morza Śródziemnego - między innymi: Chorwacja, Grecja, ale 
również Kanary, Karaiby, Polinezja Francuska, Madagaskar, Tajlandia… gdziekolwiek żagle poniosą. 
 
Spółka posiada między innymi: 
-  stosowne do charakteru swojej działalności ubezpieczenie OC 
- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00003/2017  
- wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa 
Małopolskiego pod numerem Z/30/2012 
- upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki do organizacji egzaminów na państwowe patenty żeglarskie i 
motorowodne 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 396 100 PLN. Prezes Zarządu: Tomasz Bednarczyk 
 
Dane teleadresowe: 
Siedziba: ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków 
Biuro handlowe:. Modlińska 91, 03-199 Warszawa 
Kontakt: tel. +48 22 243 09 00, e-mail: info@pro-skippers.com, www.pro-skippers.com 
 
Tomasz Bednarczyk (rok urodzenia 1974) 
O wykształceniu 
Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera uzyskanym na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, a także Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 
na studiach podyplomowych w zakresie programu Master of Business Administration dla Inżynierów. Ukończył 
również program Ericsson in-house Executive Master of Business Administration we Francuskim Instytucie 
Zarządzania w Warszawie. 
 
Wcześniejsze doświadczenia zawodowe 
 W latach 1999-2010 zatrudniony w Ericsson Sp. z o.o. początkowo na stanowisku inżyniera telekomunikacji (w 
tym na kontraktach zagranicznych - Nigeria, Japonia, Czechy, Węgry), a w latach 2006-2010 - kierownika 
projektu wsparcia technicznego przy budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych. 
 
O żeglarzu i przedsiębiorcy 
W styczniu 2011 roku stanął za sterami Pro-skippers Group Sp z o.o.. Kapitan jachtowy i motorowodny, 
instruktor żeglarstwa. Od 1995 roku z zamiłowania, a od 2011 również zawodowo, organizuje i prowadzi 
szkolenia, czartery oraz turystyczne rejsy żeglarskie w Polsce i za granicą. Obecnie, poprzez pracę, realizuje 
życiową pasję dając się ponieść marzeniom i żaglom do wielu odległych regionów świata, w tym na Karaiby 
(corocznie), Polinezję Francuską, Madagaskar, Tajlandię, Kanary nie wspominając o morzu Śródziemnym 
(Chorwacja, Grecja, Włochy, Francja, Hiszpania i inne). Autor książki „Żeglowanie po Karaibach” wydawnictwa 
Almapress. 
Więcej: https://pro-skippers.com/pl/u/83,Tomasz_Bednarczyk 
 
Prywatnie 
Żonaty. Od 2010 roku ojciec Bartka. Wraz z rodziną mieszka obecnie pod Warszawą. 


