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PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA  

CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST  

W dniu 4.05.2018 o godzinie 2000 zgodnie z wcześniejszym zwołaniem odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków PSKO. Zebranie odbyło się w Pucku w Sali Konferencyjnej hotelu 
FRKF.  

Zebranie otworzył Prezydent PSKO Tomasz Figlerowicz i zarządził sporządzenie listy 
obecności.  
Ze wszystkich 72 Członków PSKO na zebranie stawiło się osobiście 21 Członków, a 
dodatkowo przedłożono do wglądu upoważnienia do głosowania w imieniu 8 członków. Tak 
więc na sali było 29 głosów uprawnionych i stwierdzono poprawność zebrania. 

Członkowie wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania Tomasza Figlerowicza a na 
Sekretarza Zebrania Artura Burdzieja. Następnie Przewodniczący zaproponował 
kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach Joannę Burdziej i Zbigniewa Cholewickiego 
a do Komisji Wniosków Katarzynę Dzik i Piotra Ołowiaka. Kandydatury do obu Komisji 
zostały przegłosowane jednogłośnie. 

Przewodniczący przeczytał porządek obrad, a członkowie przyjęli go jednogłośnie. 

Następnie Prezydent Stowarzyszenia przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie pracy 
Zarządu za rok i poruszył następujące sprawy: 

- regulamin pracy Zarządu przedstawiając funkcje członków Zarządu oraz zakresy ich 
obowiązków, 
- utrzymanie transparentności PSKO poprzez umieszczanie wszelkich spraw na stronie, 
protokoły z zebrań Zarządu, ogłaszanych zapytań ofertowych na organizację regat, czy też 
konkursów o wyłonienie trenerów, 
- stan procesu z Gminą Kamień Pomorski, aktualnie jesteśmy po apelacji, gdzie sąd II 
instancji zmniejszył kwotę odszkodowania dla Gminy wraz z przeprosinami wysłanymi do 
Burmistrza, oraz przeprosin umieszczonych we wskazanych portalach internetowych. Ponad 
to Prezydent PSKO poinformował, że złożony został wniosek o kasację. 
- zasady współpracy w ramach programu KINDER + Sport, aktualna umowa na kolejne 2 lata 
wraz z rozszerzeniem o grupę A; 
- wprowadzenie RODO - omówił Sekretarz PSKO Artur Burdzej, przedstawiając aktualny 
stan prac nad wprowadzeniem RODO, oraz zasad jakie będą obowiązywać, 
- współpraca z PZŻ. Prezydent omówił współprace, która z roku na rok zwiększa 
zaangażowanie PZŻ w rozwój klasy jak i otrzymywane środki, od dwóch lat PZŻ opłaca 
wpisowe ME w klasie OPTIMIST 
-  wniosek Klubu KSW Baltic Dziwnów o podpisanie wniosku o organizację MŚ lub Europy w 
2020 roku, gdzie Prezydent zadeklarował, że żadne środki z PSKO nie będą angażowane w 
organizację imprezy, zostanie zorganizowane spotkanie z Klubem którego celem będzie 
omówienie szczegółowych zasad współpracy, 
- finansowe PSKO, gdyż jest to pierwszy roku w działalności, gdzie związek mógł dokonać 
zapłaty wpisowego do MŚ, tak by nasza kadra nie musiała płacić ewentualnych kar jak to 
bywało w latach ubiegłych. 

Skarbnik PSKO – Arkadiusz Lenkowski przedstawił  sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 
za rok 2017, wyszczególnił wydatki, wpływy oraz omówił pozycje w bilansie. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Rafał Jaroszek a oryginał 
przekazał Sekretarzowi Zebrania, składając jednocześnie wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi. 



Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Zebrania zarządził głosowania: 

- zatwierdzenie przez WZC sprawozdania Zarządu – przegłosowane jednogłośnie 
- zatwierdzenie przez WZC Bilansu i sprawozdania finansowego - przegłosowane 
jednogłośnie  
- udzielenie Zarządowi absolutorium na następną kadencję - przegłosowane jednogłośnie. 

Po kolejnej dyskusji WZC głosowało zmiany w Statusie Stowarzyszenia: 

- w paragrafie 3 wykreślić zapis „Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdynia”, przegłosowane 
jednogłośnie  
- w paragrafie 8 dopisać na końcu zdanie „Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
gospodarczą” , przegłosowane jednogłośnie  
- w paragrafie 17 wykreślić zdanie „WZC musi odbywać się w sobotę podczas regat klasy 
Optimist”, przegłosowane jednogłośnie 
- w paragrafie 20 dopisać punkt 13 o brzmieniu „Członkowie Zarządu mogą pobierać 
wynagrodzenie w związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz Stowarzyszenia”, w 
głosowaniu: 20 głosów za, 8 przeciw, 1 się wstrzymał. 

Walne Zgromadzenie Członków przedyskutowało i głosowało jeszcze w następujących 
sprawach: 

- na wniosek Wojtka Lewandowskiego WZC zobowiązuje Zarząd do przygotowania i 
opublikowania na stronie PSKO szkoleniowych materiałów pomocniczych, w głosowaniu: 
Głosów za 21, Przeciw 4, Wstrzymały się 4. Wniosek przyjęty.  
- WZC zobowiązuje Zarząd aby zwrócił się do PZŻ z wnioskiem o przejęcie przez 
Stowarzyszenie rejestrowania i prowadzenia rejestru jachtów klasy Optimist, 
przegłosowane jednogłośnie  
- WZC powołuje Komisję Statutową w składzie: Katarzyna Dzik, Tomasz Figlerowicz, 
Dominik Schutta, przegłosowane jednogłośnie 
- WZC zobowiązuje Zarząd do opublikowania na stronie PSKO informacji dotyczącej 
przesyłania propozycji zmian z Statucie do dnia 30.06.2018, a następnie zwołania Walnego 
Zebrania Członków celem przegłosowania tych propozycji, przegłosowane jednogłośnie 
- Na wniosek Dominika Schutty poddano pod głosowanie zapis w Regulaminie PSKO 
dotyczący posiadania przez trenerów obowiązkowego ubezpieczenia OC, w głosowaniu: 
Głosów za 12, Przeciw 14, Wstrzymały się 3. Wniosek odrzucony. 

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący Zebrania podziękował przybyłym i 
zakończył Zgromadzenie. 
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