
Dziwnów, 16.09.2016 

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PSKO 

W dniu 16.09.2016 roku odbyło się zebranie Zarządu, które wcześniej zwołał Prezydent 

Stowarzyszenia. Na zebraniu stawili się Tomasz Figlerowicz, Przemysław Struś, Barbara Ramotowska, 

Arkadiusz Lenkowski i Artur Burdziej. Zebrani jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania wybrali 

Tomasza Figlerowicza, a na Sekretarza – Artura Burdzieja. 

Zebranie nie miało wcześniej przygotowanego planu, jedynie sugestie Artur Burdzieja i finalnie objęło 

następujące sprawy: 

1. W związku z faktem, że PSKO zostało organizacją pożytku publicznego potrzebujemy 

otworzyć oddzielne konto do wpłat 1%. Odpowiedzialny Arek Lenkowski 

2. Omówienie spraw finansowych Stowarzyszenia oraz rozliczeń Mistrzostw Świata i Europy. 

Skarbnik poinformował o bieżących wydatkach i stanie konta, a odpowiednio Przemysław 

Struś i Tomek Figlerowicz poinformowali o rozliczeniu imprez, których byli powołanymi 

trenerami. Odbyła się dyskusja odnośnie tych rozliczeń.  

3. Zarząd omówił bieżące wydatki Stowarzyszenia. 

4. Przedyskutowano współpracę z firmą SailingNet i ustalono że negocjacjami odnośnie umowy 

i współpracy na rok 2017 zajmie się Tomek Figlerowicz. 

5. Zarząd omówił zasady powoływania i przeprowadzanie konkursów na trenerów Mistrzostw 

Świata i Mistrzostw Europy. Przegłosowano i przyjęto zasadę, iż konkursy przeprowadzać 

będzie Sekretarz Stowarzyszenia. 

6. Przemysław Struś, przedstawił i podsumował przeprowadzone w tym roku Akademie oraz 

omówił współpracę z PZŻ, problemy i niewiadome związane z kadrą i Akademiami w roku 

przyszłym. 

7. Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń na organizację regat w 

roku 2017 do dnia 7.11.2016. Wiadomość o tym pojawić się ma na stronie PSKO. 

8. W związku z wnioskiem Artura Burdzieja, oraz informacjami od rodziców zawodników grupy 

B, odbyła się dyskusja nad zmianą punktacji w grupie B regat o współczynniku 1 i 1.6, oraz 

próbie znalezienia wzoru, który licząc punkty uwzględniałby ilość startujących zawodników w 

poszczególnych regatach. Zebrani przekonywali, że kilka sposobów punktacji było już 

stosowanych w historii i obecny wydaje się być optymalnym, jednakże Zarząd ma zająć się 

sprawią jeszcze na następnym zebraniu. Przy okazji omówiono długość trwania wyścigów w 

grupie B i Zarząd stoi na stanowisku, że przy wytycznych organizacji nadrzędnej IODA i jej 

rekomendacji o czasie trwania wyścigów  50 minutowych, optymalnym czasem trwania 

wyścigów w grupie B jest 40-50 minut. 

9. Zarząd zdecydował powołać koordynatora do spraw dotyczących  regat drużynowych. 

Jednogłośnie wybrał na to stanowisko Arka Komorowskiego. 

10. Wyznaczono termin następnego zebrania Zarządu na dzień 11.11.2016. 

Po tym punkcie zebrania Przewodniczący podziękował Wszystkim za przybycie i zakończył 

posiedzenie Zarządu. 

Przewodniczący       Sekretarz 

Tomasz Figlerowicz       Artur Burdziej 


