Dziwnów, 29.05.2021
PROTOK Ł Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONK W POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
KLASY OPTIMIST

W dniu 29.05.2021 o godzinie 20:00 zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem odbyło się̨
Walne Zgromadzenie Członków PSKO. Zebranie odbyło się̨ w Dziwnowie w Hangarze Mariny Dziwnów.
1. Zebranie otworzył Prezydent PSKO Artur Burdziej i zarządził sporządzenie listy obecności.
2. Członkowie wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania Artura Burdzieja a na
Sekretarza Zebrania Dominika Schutta. Następnie członkowie zaproponowali kandydatów
do Komisji Skrutacyjnej w osobach Kuba Marjański oraz Łukasz Hendler. Kandydatury
do Komisji zostały przegłosowane jednogłośnie.
3. Ze wszystkich 77 Członków PSKO na zebranie stawiło się̨ 33 Członków uprawnionych
do udziału tym samym stwierdzono prawidłowość zebrania w drugim terminie. Co zostało
zatwierdzone jednogłośnie przez obecnych członków PSKO.
4. Przewodniczący przeczytał porządek obrad, a członkowie przyjęli go jednogłośnie.
5. Prezydent omawia miniony rok 2020 zwraca uwagę na zrealizowane cele dotyczące oragonaziacji szkolenia i spotkania z PZŻ, wspomniał także wszystkie tematy i zmiany związane z 2021 rokiem które wprowadził zarząd PSKO. Omówił sprawy związane z przyznaniem stypendiów i udziału reprezentacji w Mistrzostwach Europy w Portoroz. Poinformował WZC o współpracy i realizacji konkursu Kinder w którym będą do wygrania
żagle szkoleniowe. Poruszono i wytłumaczono także tamat finansowania zgrupowania
Talent.
6. Arkadiusz Lenkowski Skarbnik PSKO omówił budżet oraz sprawozdanie finansowe za
rok 2020 której jest dostępne na stronie psko.pl w zakładce dokumenty, dodał ze stowarzyszenie jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, płynność PSKO jest bardzo dobra,
oraz zarząd realizuje postanowienia WZC w sprawie kwoty zabezpieczającej Stowarzyszenie. Skarbnik przypomniał, że od każdej składki kwota 25 zł stanowi dofinansowanie
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reprezentacji na Mistrzostwa Świata w przypadku braku finansowania przez PZŻ .

7. Członek Komisji Rewizyjne Wojciech Lewandowski omówił swoją część sprawozdania
Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na zamieszczenie na stronie planu finansowego Stowarzyszenia oraz dodał, że jest to dobry zwyczaj. Ocenił zarząd pozytywnie w sprawach
takich jak: realizacja uchwał, wydatkowanie według planu, organizacji pomiarów sprzętu,
druku informatora PSKO, organizacji szkolenia rodziców i trenerów, organizacji webinarów online, zarządzania kalendarzem zgodnie z terminami. W dalszej części ocenił realizacje wniosków WZC z roku poprzedniego jako zrealizowane w sprawach: kwoty zabezpieczającej, oraz brak realizacji zobowiązania co do umieszczenia video materiałów szkoleniowych na stronie od 2018 roku. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na zamieszczanie
dat na wszystkich dokumentach oraz że członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział z
głosem doradczym w posiedzeniach zarządu przy czym komisja nie była poinformowana
przez ostatnie trzy lata o terminach i miejscach posiedzeń.
Wojciech Lewandowski przekazał stanowisko członka komisji rewizyjnej Janusza Bobuli
aby Zarząd dokładniej analizował akwen oraz organizacje regat o randze Mistrzostw
PSKO. W dalszej części omówił część finansową sprawozdania w której zwraca uwagę
aby dopasować plan do budżetu lub zrezygnować z planu oraz dopasować nazwy w planie
do sprawozdania finansowego.
8. Zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielnie absolutorium Zarządowi. Prezydent zabrał głos, podziękował Komisji Rewizyjne za rzetelność i pomoc.
9. Rozpoczęto głosowanie nad zatwierdzeniem:
1. Bilansu Rocznego,
2. Przyjęciu sprawozdania Finansowego,
3. Przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu.
We wszystkich głosowaniach: 32 głosy za zatwierdzeniem oraz 1 wstrzymujący
się - tym samym WZC przyjęło sprawozdania
4. Następuje głosowanie na udzieleniem Absolutorium Zarządowi PSKO. Tutaj 32
głosy za udzieleniem absolutorium oraz 1 wstrzymujący się

10. W wolnej dyskusji głos zabiera
- Wiktor Kosmowski zwraca uwagę na to jak ważne są zdjęcia że to one pokazują nasz sport
na „zewnątrz” , tworzą historie oraz możliwości w procesie pozyskania sponsora.

- Artur Żyła zabiera głos i zwraca uwagę na stworzenie portfolio stowarzyszenia ponieważ
bez takiego dokumentu wartość reklamowa PSKO jest bliska zeru. Sugeruje aby je przygotować lub zlecić wykonanie zewnętrznej firmie.
- Basia Strzyżewska Wagner zwraca uwagę na brak jednolitych przekazów medialnych
wszystkimi kanałami oraz proponuje ,aby wyznaczyć osobę odpowiedzialna za działania
marketingowe.
- Kuba Marjański zadaje pytanie co jest celem Stowarzyszenia i proponuje wyznaczyć cele w
pierwszej kolejności oraz poszukać środków do jego realizacji na przykład za pomocą podobnych stron jak Patronite.

11. Na koniec zebrania Komisja Wnioskowa przyjęła trzy wnioski:
1. Zobowiązanie zarządu do opracowania kompleksowej koncepcji szkoleniowej rozwoju sportowego członków stowarzyszenia z planem wydatków i harmonogramem docelowym w ujęciu rocznym. Ze szczególnym uwzględnieniem planu szkolenia i wsparcia kadry narodowej juniorów młodszych. Termin wykonania do 12.2021.
2. Zobowiązanie zarządu do zlecenia firmie zewnętrznej przygotowanie portfolio marketingowego Stowarzyszenia.
3. Powołanie zespołu roboczego w składzie Artur Żyła oraz Kuba Marjański do prac
marketingowych oraz wyłonienia z otrzymanych ofert firmy zewnętrznej która stwo
rzy portfolio stowarzyszenia.

Wszystkie trzy wnioski Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie

Na koniec Prezydent podziękował wszystkich za obecność i zaangażowanie i zakończył walne zebranie.
Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

Artur Burdziej

Dominik Schutta

