
Poznań, 12.01.2019 

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PSKO 

W dniach 11-12.01.2019 roku w Poznaniu odbyło się ̨zebranie Zarządu, które wcześniej zwołał 
Prezydent Stowarzyszenia. Na zebraniu stawili się ̨Artur Burdziej, Tomasz Figlerowicz, Arkadiusz 
Lenkowski, Arkadiusz Komorowski, Karol Jączkowski i Dominik Schutta. Zebrani jednogłośnie na 
Przewodniczącego zebrania wybrali Artura Burdzieja, a na Sekretarza – Dominika Schutta.  

Zebranie miało wcześniej przygotowany plan i objęło dyskusją następujące sprawy:  

1. Zarząd podjął decyzje o podjęciu współpracy w ramach przygotowania oferty sponsorskiej i 
pozyskiwaniem sponsora. Sprawę prowadzi Artur Burdziej i Tomasz Figlerowicz , których 
Zarząd upoważnił do dalszych rozmów 

2. Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie trenera o pozostawienie zawodniczki Aleksandra 
Zybert w gr B 

3. Zarząd podjął decyzje ze wynagrodzenie Trenera Reprezentacji PSKO na mistrzostwa Świata i 
Europy wynosić będzie 250 zł za dzień pracy, zgodnie ze stawkami stosowanymi przez PZŻ 

4. Zarząd podjął decyzje ze wynagrodzenie Team Leadera Reprezentacji PSKO na mistrzostwa 
Świata i Europy będzie wynosić 250 zł za dzień pracy w przypadku, gdy osoba ta posiada 
uprawnienia instruktorskie lub trenerskie, oraz 150 zł, jeżeli takich uprawnień nie posiada  

5. Zarząd podjął decyzje o dofinasowaniu Reprezentacji PSKO na Mistrzostwa Świata oraz 
Drużynowe Mistrzostwa Europy w kwocie kolejno 10 000zł oraz 2000 zł 

6. Zarząd zobowiązał Tomasza Figlerowicza do stworzenia dokumentu określającego zasady 
rozliczeń MŚ i ME dokonywanych przez Trenerów Reprezentacji. 

7. Zarząd podjął decyzje o utworzeniu lokaty w wysokości 50 000 zł i zobowiązał Skarbnika do 
wykonania decyzji 

8. Zarząd podjął decyzje że PSKO sfinansuje medale imprez mistrzowskich PSKO do lat 9, 11, 13, 
Mistrzostw PSKO gr B, MMPSKO, Drużynowych i Meczowych Mistrzostw PSKO – osoba 
odpowiedzialna Arkadiusz Komorowski  

9. Zarząd wyraził zgodę na stworzenie nowego wzoru medali wyznaczył odpowiedzialnego 
Arkadiusza Komorowskiego  

10. Zarząd zobowiązał Tomasza Figlerowicza do przeprowadzenia rozmów renegocjacji umowy z 
firmą SailingNet  

11. Zarząd podjął decyzje że w sezonie 2019 nie odbędzie się konkurs na trenerów reprezentacji 
ME, MŚ i DME osoba ta zostanie powołana decyzją zarządu 

12. Zarząd podjął decyzje o sfinansowaniu dedykowanych logiem PSKO czapek, naklejek i 
kalendarzy  

Po tym punkcie zebrania Przewodniczący podziękował Wszystkim za przybycie i zakończył 
posiedzenie Zarządu.  

Przewodniczący Artur Burdziej  

Sekretarz Dominik Schutta 


