
Szczecin, 01.12.2018 

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PSKO 

W dniach 30.11-01.12.2018 roku w Szczecinie 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 zatwierdził stworzony przez Prezydenta  Regulamin Pracy Zarządu. 
2.       Ilość dni regat kwalifikacyjnych do mistrzostw świata i Europy 
Zarząd jednogłośnie podtrzymał decyzje z lat poprzednich, że regaty eliminacji do ME i MŚ 
pozostają 4 dniowe  
3.       Wybór organizatora regat Drużynowych Mistrzostw PSKO 
-Zarząd zdecydował, że organizatorem regat będzie CHKŻ Chojnice razem MT Partners w celu 
zachowania wysokiego poziomu sędziowania i przygotowania regat. 
4.       Omówienie Wersji Roboczej Kalendarza 2019 
- Dominik Schutta podjął dyskusje nad weryfikacją oraz przyznawaniem współczynników regat 
które zostały zatwierdzone 
- oraz nad przyszło rocznym systemem wprowadzania regat samodzielnie przez organizatora na 
stronie PSKO 
5.       Zarząd zatwierdził regulamin na rok 2019 główne zmiany to: 
- ulega zmianie punkt 9 który mówi o sposobie liczenia punktów do rankingu PSKO grupy B 
- punkt 10 zmianie ulega ilość dopuszczonych zawodników do Mistrzostw PSKO gr B oraz ilość 
liczących się regat o współczynniku 1,6 do rankingu PSKO 
- pojawiły się nowe punkty 29,30,31,32 w których mowa o zwiększeniu bezpieczeństwie dzieci, 
wytycznych dla organizatorów regat 
- przebiegu eliminacji do MŚ, ME i OOM 
- w sezonie 2019 obserwatorami regat będą w grupie A Tomasz Figlerowicz i Arkadiusz 
Komorowski w grupie B 
- omówiliśmy kwestie ograniczania miejsc na OOM narzuconą przez Ministerstwo oraz 
poczyniliśmy konsultacje aby zwiększyć limit jako najliczniejsza klasa OOM 
6.       Współpraca z PZŻ – zasady przekazywania informacji  
7.       Kwalifikacje do KNJ 2020  
–  stworzona została propozycja PSKO która poddana została konsultacji w PZŻ 
8.       Sponsor PSKO, „ubranie” KNJ, reklama na stronie  
- przeprowadziliśmy dyskusje, analizę nad propozycją ubioru „Akademii” oraz Reprezentacji na 
ME i MŚ przez firmę „KOMPAS” która została przyjęta 
- Zarząd omówił potrzebę wykorzystania firm zajmujących się profesjonalnym pozyskiwaniem 
sponsorów przyjął wniosek jednogłośnie i upoważnił Tomasza Figlarowicza do podjęcia rozmów  
- Zarząd podjął decyzje na stworzeniem oficjalnego cennika zamieszczania reklam 
sponsorowanych  
9.   Informator PSKO  



-zarząd zdecydował że PSKO wyda Informator 2019 - osobą odpowiedzialną za wydanie 
informatora 2019 jest Arkadiusz 

Komorowski 
- kodeks dobrego trenera i rodzica  
12.   Reprezentacja PSKO na AGM 
- Ustalono jednogłośnie, że w przypadku, gdy Prezydent PSKO musi być obecny na zebraniu 
I.O.D.A podczas MŚ, to jednocześnie jest zobowiązany do przyjęcia funkcji Team Leadera polskiej 
Reprezentacji  
16.   Wytyczne dla organizatorów regat głównych  
- Prezydent PSKO postawił wniosek nad ujednoliceniem zasad i minimalnych warunków 
spisanych na dokumencie które muszą spełniać organizatorzy regat zarząd jednogłośnie 
zaakceptował wniosek 
17.   Szkolenie dla trenerów i rodziców w ramach PSKO i PZŻ – program, tematy, ilość. 
- Prezydent zasygnalizował, że PSKO powinno być organizatorem ogólnopolskiego szkolenia dla 
trenerów i rodziców, co spotkało się to z aprobatą całego Zarządu. Wyznaczono Prezydenta PSKO 
jako osobę odpowiedzialną za organizacje. 
- Prezydent zwrócił również uwagę na organizację spotkań z rodzicami na temat „Mentalnego 
wsparcia swoich dzieci jako zawodników” 
- zarząd postanowił stworzyć bazę klubów osobą odpowiedzialną zostaje Sekretarz  
18.   Jednolity program szkolenia w Optimist – materiały szkoleniowe z lądu i wody 
-Prezydent przypomniał o zobowiązaniu walnego zgromadzenia do stworzenia materiałów 
szkoleniowych dostępnych na stronie PSKO 
20.   Sprawy finansowe, Propozycja budżetu 2019, prognoza wydatków. 
- Skarbnik zawnioskował, aby tworzyć i zatwierdzać budżet na każdy kolejny rok zostało to 
przyjęte jednogłośnie  
- Arkadiusz Lenkowski zaproponował, aby ujednolicić sposób rozliczania MŚ i ME aby nadać temu 
termin wykonalności, zaproponował również, aby unormować to umową pomiędzy PSKO a 
Trenerem Reprezentacji  
21. Podsumowanie sezonu 2018 w Pucku  
Zarząd zobowiązał Arkadiusza Komorowskiego do zorganizowania podsumowania Sezonu 2018 
podczas regat o Puchar Klubu Sportowego Zatoka Puck 
22. Osoba odpowiedzialna za Sport 
Zarząd jednogłośnie podjął decyzje ze osobą odpowiedzialną za sprawy Sportowe 
Stowarzyszenia, Reprezentacją PSKO oraz Kadrą Narodową Juniorów Młodszych PZŻ 
będzie Karol Jączkowski 
 

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

Przewodniczący Artur Burdziej  

Sekretarz Dominik Schutta 

 


