Kamień Pomorski 4 kwietnia 2022 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST ZA ROK 2022
1.

Nazwa Stowarzyszenia, siedziba, adres, data wpisu w KRS, numer
KRS wraz z numerem REGON , dane dotyczące członków Zarządu
( imię, nazwisko, adres ) oraz określenie celów PSKO
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST

Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
ul. Gryfitów 1
72 – 400 Kamień Pomorski
NIP 586-19-97-983
REGON: 190853181
KRS 0000112518
Zarząd w roku 2021 działał do dnia 17 września 2021 w składzie :
-

Artur Burdziej - PREZYDENT,
Tomasz Figlerowicz - V-ce Prezydent
Arkadiusz Lenkowski - Skarbnik,
Dominik Schutta - Sekretarz
Arkadiusz Komorowski - członek zarządu,
Karol Jączkowski - członek zarządu,

w dniu 17 września 2021 roku w Dziwnowie odbyło się WZC wyborcze na którym
to wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w następującym składzie:
-

Tomasz Figlerowicz - Prezydent,
Arkadiusz Lenkowski - V-ce Prezydent,
Dominik Schutta - Skarbnik,
Marek Karbowski - Sekretarz
Karol Jączkowski - Członek Zarządu,
Jacek Lenart - Członek zarządu.

2.

Cele stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

Stowarzyszenie reprezentuje i broni interesów członków biorących udział w
regatach w kraju i za granicą, a w szczególności:
•
decyduje o sprawach szkoleniowych, kalendarzu startów, podziale środków
uzyskanych z funduszy zewnętrznych,
•
wnioskuje skład kadry narodowej, trenera kadry, wyłania reprezentację
PSKO, wyłania reprezentacje na MŚ i ME, DME,
•
konsultuje krajowy kalendarz imprez centralnych.
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Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność statutowa na
rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Stowarzyszenia, w
zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności związanej ze
sportem, w szczególności polegającej na upowszechnianiu kultury fizycznej
i sportu.
upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa
polskiego za granicą,
starania o wysoki poziom wyszkolenia zawodników umożliwiający
rywalizację sportową z najlepszymi załogami na świecie,
eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci i młodzieży, elementów
wychowawczych i dbałość o estetykę, godność oraz solidarności swoich
członków,
współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i
integracji środowisk żeglarskich.,
działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci
i młodzieży,
działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol,
papierosy, narkotyki),
prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami
międzynarodowymi,
promocja ekologii i ochrony środowiska,
promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
szczególnie wśród ludzi młodych,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
przygotowywanie i doskonalenie kadry instruktorsko – trenerskiej dla
potrzeb organizowania zajęć, zawodów oraz imprez sportowych.

Cele stowarzyszenia osiągane są poprzez:
•
•
•
•

szkolenie i organizowanie regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym,
wymianę doświadczeń z organizacjami tej klasy w innych państwach oraz
współpracę z międzynarodowym stowarzyszeniem tej klasy,
działalność informacyjną i wydawniczą,
ścisłą współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie:
•
programów szkoleniowych i startowych,
•
finansowania przedsięwzięć programowych,
•
zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci
i młodzieży,
•
organizację szkoleń, kursów, obozów i zgrupowań.

Stowarzyszenia realizuje cele statutowe prowadząc nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego w zakresie:
•
93.19.z – pozostała działalność związana ze sportem ,
•
93.29.z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
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•

94.99.z – działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej
niesklasyfikowana.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
do rejestru przedsiębiorców

według wpisu

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4.

Odpisy uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu

Wszelkie uchwały były na bieżąco umieszczane na stronie www PSKO.
Uchwały WZC z dnia 25 maja 2021 roku
• Zobowi zanie zarz du do opracowania kompleksowej koncepcji szkoleniowej
rozwoju sportowego członk w stowarzyszenia z planem wydatk w i
harmonogramem docelowym w uj ciu rocznym. Ze szczeg lnym
uwzgl dnieniem planu szkolenia i wsparcia kadry narodowej junior w
młodszych. Termin wykonania do 12.2021.
• Zobowi zanie zarz du do zlecenia firmie zewn trznej przygotowanie portfolio
marketingowego Stowarzyszenia.
• Powołanie zespołu roboczego w składzie Artur yła oraz Kuba Marja ski do
prac marketingowych oraz wyłonienia z otrzymanych ofert firmy zewn trznej
kt ra stworzy portfolio stowarzyszenia.
Uchwały WZC z dnia 17 września 2021
• Arkadiusz Lenkowski Składa Wniosek o powołanie „Rady Trener w” kt ra
pełniła by role ciała doradczego w pracach nad sprawami sportowymi PSKO.
WZC przyjmuje wniosek jednogło nie. Rada Trener w w składzie Dariusz
Doł ga, Tomasz Szawkowski, Arkadiusz Komorowski staje si faktem.
• Wywi zuje si wolna dyskusja nad kontynuacj informatora PSKO z sali pada
pro ba aby w pracach nad kolejnymi edycjami uczestniczył Arkadiusz
Komorowski kt ry przystaje na pro b ,
• Aleksander Cholewicki wnioskuje o powołanie Komisji Statutowej w skład
kt rej z wybranych os b z sali wchodz : Aleksander Cholewicki, Tomasz
Figlerowicz oraz Artur Wr blewski.
Uchwały Zarządu:
Zarz d PSKO zwi ksza limit startuj cych w Mistrzostwach Polskiego
Stowarzyszenia Klasy Optimist gr B do 340 miejsca w rankingu.
Uporządkowano sprawę dostępu do strony internetowej i Facebooka.
Umieścić na stronie informację o tworzeniu kalendarza na rok 2021.
Zatwierdzono Regulamin Pracy Zarządu
Zobowi zano Dominika Schutta do przygotowania bud etu PSKO do ko ca
grudnia 2021. Skarbnik PSKO przedstawił wybrane buro rachunkowe.
Wyznaczono obserwator w regat:
• Grupa B: Jacek Lenart
• Grupa A: Tomasz Figlerowicz
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ó

ó
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ę

ś
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Zmieniono na wniosek Marka Karbowskiego wsp łczynniki regat dla grupy A:
regaty w sezonie na 2.0, Mi dzynarodowe Mistrzostwa Polski na 3.o. Ma to
zapewni wzrost znaczenia grupy A w rankingu klubowym PSKO.
Ustalono, że je li odb dzie si Og lnopolska Olimpiada Młodzie y to regatami
eliminacyjnymi b d :
• Puchar YKP,
• Puchar Dziwnowa,
• Puchar Mrze yna.
Jest to zgodne z zasad ustalon wcze niej, e gł wne regaty dla grupy A
maj odbywa si na akwenach morskich lub zatokowych.
Ustalono, że zawodnik zmieniaj cy barwy klubowe nie przenosi punkt w
zdobytych wcze niej do nowego klubu. Nowy klub zdobywa je od daty
otrzymania nowej licencji przez zawodnika - ranking PSKO,
Zostanie ogłoszony konkurs na organizacj :
• Mistrzostw PSKO do lat 13 ( oferty, Centrum eglarskie Szczecin ,
Krynica, Morska, CHk Chojnice)
• Mistrzostw grupy B (trzy oferty: Gi ycka Grupa Regatowa, YKP Gdynia,
ChK Chojnice),
Ustalono wsp łczynniki dla grupy B,
Tomasz Figlerowicz przedstawił program powołania trenera kadry. Pomysł
został skonsultowany z RAD TRENER W - kt ra pomysł poparła. Tomasz
Figlerowicz przedstawił wnioski jakie cz
Rodzic w zamie ciła na powołanym
PANELU FB PSKO.Program ma status pilota owego - zostanie skonsultowany z
PZ . . Kadra ma by powołana wg regulaminu PZ ,.
Zało enia gł wne:
• trener pracuje z szerok kadr oraz grup 12 zawodnik w,
• Musi zacz prac od stycznia,
• Pracowa 20 dni zim , ze startem w regatach zagranicznych (Karol
J czkowski zadeklarował wypo yczenia sprz tu)
• 20 dni przed eliminacjami
• Obserwuje zawodnik w podczas 2 regat eliminacyjnych
• jest trenerem podczas Mistrzostw Europy i Mistrzostw wiata
• praca z szerok kadr + Reprezentacj PSKO na aktualnych zasadach.
• ustalono, e do dnia 26 listopada 2021 zostanie ogłoszony konkurs z
ogłoszeniem wynik w 10 grudnia 2021 roku.
Okre lono dokumenty konieczne do zmian w KRS.
Zobligowano sekretarza PSKO Marka Karbowskiego do weryfikacji informacji
historycznych dotycz cych Stowarzyszenia.
W roku 2022 zostanie przygotowany zestaw stroj w dla kadry Optimista.
B d one przygotowane na pocz tku sezonu - zostało zrealizowane,
Zmiany w systemie SAILINGNET:
• rozdzielenie punkt w przy zmianie barw klubowych - trener musi
wpisywa zawodnika i jego dokumenty, - składki PSKO wpłacane tylko
on-line,
• konieczny przycisk „pobierz” w PDF,
poczta zarz du te w aplikacjach, na serwerze,
automatyczne umieszczanie artykuł w ze strony na FB, -
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ą

ą
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ś

ś
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ó

ą
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Zaplanowano szkolenia medal zawodnik w i trener w:
- Puck, Karol J czkowski: Team Race,
- Gda sk (Nord Cup), Tomasz Sawukinas: Przepisy regatowe - Kiekrz, Tomasz
Figlerowicz: start

5.

Informację finansowe - bilans stowarzyszenia stanowi osobne
sprawozdanie Skarbnika - i stanowi załącznik niniejszego
sprawozdania
•

liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
Zatrudnieni na etatach: brak

•

Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
wynagrodzenia osobowe : 0,00
narzuty na wynagrodzenia : 0,00

•

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia

•

udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z
podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i
warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek,
Stowarzyszenie nie udzieliło w roku 2021 żadnej pożyczki.

Inne sprawy związane z działalnością w 2021 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwalono Roczny plan pracy zarządu wraz z podziałem obowiązków,
Zorganizowanie zgrupowań Kadry Narodowej - Reprezentacji PSKO,
Zorganizowanie zgrupowania TALENT,
Wydanie informatora,
Reorganizacja strony www,
Zorganizowanie zebrania wyborczego PSKO,
Zmiany organizacyjne pracy zarządu - regulamin,
Opracowanie Regulaminu oraz kalendarza imprez do 15 stycznia
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Zarząd spotykał się na swoich posiedzeniach stacjonarnych oraz z
uwagi na panująca pandemią w systemie on-line,
Powołanie RADY TRENERÓW i RADY SPONSORSKIEJ,
Powołanie Forum Stowarzyszenia,
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