
ZEBRANIE ZARZĄDU PSKO - 11/2014 

 
 

1. Współpraca z PZŻ. 
1. Sposób i zasady powoływania kadry 

2. Ilość zawodników objęta szkoleniem. 
2. Program ENERGA - miejsce i terminy ESC. 
3. Terminy eliminacji do OOM i sam termin OOM. 

4. Podpisanie umowy z SailingNET - nowa strona PSKO. 
5. Ranking A i B - p. Kasiak. 

6. Rozwiązanie umowy z Kugawa. 
7. Terminy zebrań WZC  
8. Medale. 

9. Pomiary - naklejki. 
10.Pożytek PSKO. 

11.Wydanie informatora. 
12.GUL i HARKEN. 
13.Regulaminy rozliczeń finansowych MŚ i ME i DME. 

14.Wnioski zawodników A i B. 
15.Regulamin 2015 :  

1. przy wyborze imprezy MŚ i ME - nie ma możliwości późniejszej zamiany, 
2. 11 latkowie grupa B. 

16.MŚ 2015 - sprawozdanie. 

17.Ubezpieczenie zawodników 
18.Plan roczny PSKO na 2015 do podpisu. 

 
  



Protokół zebrania Zarządu PSKO – 29.11.2014 
 
1. Współpraca z PZŻ. 

Optimist jest “dostarczycielem” największej grupy zawodników do kadry wyższych 

klas, a jednocześnie klasa Optimist nie ma proporcjonalngo wsparcia z PZŻ np. Bardzo 

mała ilość zawodników zakwalifikowanych do kadry. 

P. Struś przygotuje listę punktów do zaadresowania do rozmów z PZŻ. T. Figlerowicz 

zorganizuje spotkanie, na którym te punkty będą omówione. 

Wstępna lista punktów: 

- kadra 22 osoby 
- ilość dni treningowych finansowanych/szkoleniowych przez PZŻ – 80 

- finansowanie opieki trenerskiej – 2 trenerów – 250zł/dzień 
- budget na wynajem pontonu lub ponton z PZŻ 

- kilometrówka + koszt wynikający z ciągnięcia przyczepy 
- oczekiwany budżet ok 250-300tys zł 
- zakup 6 kadłubów dla najlepszych 

 
2. Podpisanie umowy z SailingNET - nowa strona PSKO. Prowadzenie rankingu. 

 

Omówiono stworzenie nowej strony wg oferty Sailingnet (zakres oferty 800zł-2,5tys.), 

utrzymanie strony i zgłoszenia on-line dla regat eliminacyjnych, mistrzowskich, wsp. 

2.0, 1.6, prowadzenie rankingu gr. A i B. 

Zarząd upoważnił T. Figlerowicza do przeprowadzenia rozmów z SailingNet i negocjacji 

ceny. Maksymalny koszt rocznie 6zł za zawodnika. 

A. Lenkowski rozwiązuje umowę z Kugawa. Konieczne jest zapewnienie 

zarchiwizowania danych i plików ze strony. 

 

3. Zarząd rekomenduje nowe składki członkowskie na najbliższe WZC: 

- dorośli 120zł rocznie 

- dzieci 60zł rocznie 

 

4. Wniosek na WZC – zmiana w statucie wymogu terminu organizacji WZC w sobotę.  

T. F przygotuje wniosek na pierwsze WZC w 2015.  

WZC do zwołania w trakcie regat w długi weekend majowy oraz we wrześniu. 

 

5. Na podstawie par 13 pkt 6 Statutu PSKO, Zarząd PSKO podjął uchwałę o skleśleniu 
z listy pełnoletnich członków zwyczajnych PSKO wszystkie osoby, które na dzień 

29.11.2014 nie mają opłaconej składki członkowskiej. 
 
A. Lenkowski sprawdzi czy wszyskie osoby, które opłaciły bieżące składki mają 

złożone deklaracje członkowskie. 
 

6. T. Figlerowicz odnowi przygotowanie oferty na ubezpieczenie OC 
 
7. Zarząd podjął decyzję o kontynuacji wydawania medali, produkcji naklejek, 

podziękowania dla kadrowiczów. 
 



8. A. Lenkowski sprawdzi jak odzyskać status OPP uprawnionej do otrzymywania 1% 

podatku. 
 

9. Zarząd zaakceptował ofertę sponsorską GUL. Szczegóły będą umieszczone na 
stronie PSKO. Omówiono ofertę Harken – do dalszej dyskusji. 

 
10. P. Placzke umieści na stronie informację dotyczącą możliwosći skladania wniosków 
o pozostanie w grupie B lub przejście do grupy A w terminie do końca lutego. 

 
11. Omówiono stan przygotowań do organizacji MŚ 2015. 

 
12. Omówiono plan pracy na rok 2015 
 

13. Zarząd zdecydował o następujących zmianach do regulaminu: 
- dodaniu do pkt. 17 regulaminu: “Nie ma możliwości późniejszej zmiany imprezy.” 
- usunięciu zapisów pkt. 1c w nawiasie “możliwość odste ̨pstw dotyczy wyła ̨cznie 

sezonu 2014” 
- w pkt. 1a zmiana “9lat i młodsi” na “10lat i młodsi” 
- dodać pkt. 33 na końcu regulaminu, że “wątpliwości dotyczące interpretacji 

regulaminu rozstrzyga Zarząd PSKO” 
- w pkt. 2 po słowach “W zawodach gr. A” dopisuje się słowa “oraz MM PSKO” 

- dodać pkt. 18 – “O ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSKO. 
Nieprzestrzeganie regulaminu wyjazdów PSKO może skutkować skreśleniem 
zawodnika ze składu reprezentacji.” 

- zmienić tytuł rozdziału IV i pkt 11 – rok 2015 
- w pkt 23 – podział na grupy pierwszego dnia w pierwszych regatach seoznu 

następuje na podstawie rankingu z poprzedniego sezonu 
- pkt. 25d – wykreślić brak możliwości odwołania 
 

14. Wniosek Sławka Januszewskiego o dopuszczenie możliwości formowania drużyn 
mieszanych na Drużynowe M PSKO – odrzucony przez Zarząd 

 
 


