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Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PSKO 

W dniu 27 i 28.11.2015 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist odbyło się zebranie 

Zarządu, które wcześniej zwołał Prezydent Stowarzyszenia. Na zebraniu stawili się wszyscy 

członkowie Zarządu i jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania wybrali Tomasza Figlerowicza, a na 

Sekretarza – Artura Burdzieja. 

Zebranie odbyło się według wcześniej przygotowanego planu i objęło następujące sprawy: 

1. Przemysław Struś, przedstawił informację o kadrze, przedstawił zasady powoływania zawodników 

wyznaczone przez PZŻ oraz omówił współpracę z PZŻ, problemy i  plany na najbliższą przyszłość.  

W trakcie dyskusji Artur Burdziej zaproponował powołania trenera kadry spoza grona trenerów 

klubowych, jednak reszta Zarządu wyjaśniła, że temat wielokrotnie był rozpatrywany i niestety nie 

jest możliwy do zrealizowania ze względu na brak trenerów zainteresowanych taką pracą. 

2. Zgodnie z wnioskiem Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd po przedyskutowaniu tematu, 

podjął uchwałę o wyznaczeniu obserwatorów regat grupy B i powołaniu na tę funkcję Dariusz Dołęgę 

i Dominika Schuttę. 

3. Zarząd przedyskutował, a następnie wyznaczył sobie plan pracy na rok 2016, a następnie podzielił 

między Członków obowiązki i sprawy którym będą się zajmować. Szczegółowy podział opisany jest w 

dokumencie Plan Pracy Zarządu na rok 2016. 

4. Następną sprawą, która była omawiana to sprawa Informatora Stowarzyszenia na rok 2016. 

Dyskusja była bardzo ożywiona, ponieważ rozpatrywano potrzebę i formę jego wydawania, oraz 

związane z tym koszty. Ostatecznie zapadła decyzja, że Arkadiusz Komorowski poszuka tańszego 

wykonawcę oraz porozmawia z dotychczasowym. 

5. Regulamin PSKO na rok 2016 – kolejny punkt zebrania i długa merytoryczna dyskusja, 

uwzględniająca wnioski z Walnego, przekazane uwagi rodziców, oraz własne spostrzeżenia i 

obserwację dotychczasowych przepisów. Po kilku głosowaniach Zarząd zmienił kilka istotnych 

punktów regulaminu, a najważniejsze z nich to: - przechodzenie do grupy w dowolnym momencie 

sezonu z jednoczesnym brakiem możliwości powrotu do grupy B, - brak eliminacji do imprezy głównej 

grupy A, nazwanej w tym roku przez PZŻ Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych. Wszystkie 

zmiany opublikowane będą w nowym Regulaminie PSKO. 

6. Kolejnym punktem spotkania był Kalendarz Imprez na następny rok. Wyznaczenie dat imprez 

głównych, eliminacji oraz przyznanie współczynników regat w grupie B. Omówiono przy okazji tego 

punktu zebrania wniosek organizatora Mistrzostw Polski grupy B i zarazem wniosek z Walnego 

Zebrania Członków mówiący o tym, żeby ograniczyć liczbę startujących w tej najważniejszej imprezie 

grupy B. W głosowaniu Zarząd odrzucił taką możliwość.  

W związku z wpłynięciem dwóch ofert na organizację Mistrzostw PSKO do lat 9, Zarząd ogłasza 

konkurs pomiędzy dwoma Zgłaszającymi i wybierze Organizatora po zapoznaniu się ze szczegółami 

ofert. Informację o konkursie wyśle do zainteresowanych Artur Burdziej. 



7. Ostatnim punktem zebrania w dniu 27.11 było rozpatrzenie wniosków złożonych przez trenerów. 

Odpowiedzi na nie zostaną przekazane bezpośrednio zainteresowanym.  

8. W dniu 28.11 o godz. 830 wznowiono posiedzenie Zarządu i jako pierwszą omówiono sprawę 

medali dla zawodników na poszczególnych imprezach PSKO. Osobą odpowiedzialną za produkcję 

medali w przyszłym sezonie został Arkadiusz Komorowski. 

9. Omówienie finansów Stowarzyszenia i rozliczenie Mistrzostw Świata, jako kolejny punkt zebrania. 

Zarząd zobowiązał Skarbnika Arkadiusza Lenkowskiego do wyznaczenia terminu do dnia 10.12 

spotkania z firmą MT Partners, oraz ostatecznego rozliczenia Mistrzostw Świata do dnia 15.01.2016. 

10. Decyzją Zarządu przygotowane zostanie ogłoszenie na przygotowanie oferty dla sponsora 

głównego PSKO. Po dyskusji Zarząd zdecydował, że  termin przygotowania oferty to czerwiec 2016. 

Ogłoszenie przygotuje Sekretarz Artur Burdziej. 

11. Zarząd po głosowaniu i jednogłośnym za, składa wniosek do Walnego Zebrania Członków PSKO o 

przegłosowanie podniesienia składek członkowskich. Propozycja Zarządu to składki w wysokości 100 

zł dla Dzieci i 150 zł dla Dorosłych. Dodatkowo składki powinny być płacone do dnia 31.04 każdego 

roku. Nie zapłacenie składek w terminie skutkowałoby ich wzrostem o 50%. 

 

Po tym punkcie zebrania Przewodniczący podziękował Wszystkim za przybycie i zakończył 

posiedzenie Zarządu. 

 

 

Przewodniczący       Sekretarz 

Tomasz Figlerowicz       Artur Burdziej 

 


