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Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist  
ul. Gryfitów 1  
72-400 Kamień Pomorski 

 
Szczecin, 2019.03.31 

 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PSKO za Rok 2018 
 
 
W roku 2018 do dnia 15 września Zarząd Stowarzyszenia pracował i wypełniał swoje 
statutowe zobowiązania w składzie: 
 

1. Prezydent – Tomasz Figlerowicz 
2. V-ce Prezydent – Przemysłąw Struś 
3. Sekretarz – Artur Burdziej 
4. Skarbnik – Arkadiusz Lenkowski 
5. Członek Zarządu – Barbara Ramotowska 
6. Członek Zarządu – Arkadiusz Komorowski, 

 
a od dnia 15 września, po wyborach podczas Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: 
 

1. Prezydent – Artur Burdziej 
2. V-ce Prezydent – Tomasz Figlerowicz 
3. Sekretarz – Dominik Schutta 
4. Skarbnik – Arkadiusz Lenkowski 
5. Członek Zarządu ds. sportowych – Karol Jączkowski 
6. Członek Zarządu, przedstawiciel rodziców – Arkadiusz Komorowski. 

 
Zarząd obradował w roku 2018 3 razy podczas oficjalnych posiedzeń, które odbyły się w 
Dziwnowie w dniu 1.06, w Pucku w dniu 3.05, oraz w Szczecinie w dniach 30.11-1.12. 
Codzienna praca Zarządu odbywała się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. W 
ten sposób podejmowane były również bieżące decyzje, które nie mogły czekać do posiedzeń. 
Spraw o których decydowano w ten sposób jest podczas roku bardzo dużo. Dodatkowo należy 
podkreślić, że nie są to zawsze sprawy, które wymagają tylko głosowania. Drogą mailową 
odbywały się również długie dyskusje i wymiana argumentów. 
 
Na koniec roku 2018 Stowarzyszenie zrzeszało 915 członków, w tym 76 członków dorosłych, 
w tym 72 uprawnionych do głosowania w roku 2018. Wyjątkowa duża, nienotowana do tej 
pory, ilość dorosłych Członków Stowarzyszenia spowodowana była z pewnością wyborami 
władz Stowarzyszenia, które miały miejsce w roku 2018. 
 
Najważniejsze rzeczy, którymi zajmował się Zarząd w roku 2018 to: 
 

1. Zatwierdzenie i publikacja kalendarza imprez do dnia 15.01.2018, chociaż po tym 
terminie nastąpiły małe poprawki. Dotyczyło to głównie małych regat ze 
współczynnikiem 0,5, dlatego zmiany zostały przez Zarząd zaakceptowane. Imprezy 
kwalifikacyjne do MŚ i ME, oraz eliminacje do OOM były również zgłaszane do 
kalendarza PZŻ. 
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2. Rozpatrzenie wniosków trenerów odnośnie pozostania zawodników w grupie B. 
3. Przygotowanie i wydanie Informatora PSKO, prowadzenie strony internetowej oraz 

profilu Facebook, opublikowano Ranking PSKO, prowadzono relacje  ze wszystkich 
ważnych wydarzeń związanych z PSKO na  Facebook i stronie www.psko.pl, 
podsumowano ranking Pucharu Polski, prowadzono współpracę z "żeglarski info” 
 polegającą na publikowaniu na portalu relacji ze wszystkich ważnych imprez 
krajowych i międzynarodowych. 

4. Organizacja regat w Dziwnowie: Trzeciej eliminacji do MŚ i ME, oraz 
międzynarodowych Mistrzostw PSKO we wrześniu. Decyzją Zarządu od następnego 
roku regaty eliminacyjne organizował będzie klub KSW Baltic, natomiast 
organizatorem MM PSKO pozostanie Stowarzyszenie. 

5. Przygotowanie planu szkolenia Akademii Żeglarskiej, współpraca w tym zakresie z 
PZŻ i realizacja akcji szkoleniowych podczas całego sezonu. 

6. Wyłonienie w drodze konkursu trenerów i team liderów kadr na ME i MŚ.  
7. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów: Klarowanie Jachtu w Pucku 4.05 

przez Dominika Schuttę i Arka Komorowskiego, oraz Przygotowanie Optimista , 
Podstawy techniki żeglarskiej w Charzykowy w dniu 12.05 przez Tomasza 
Figlerowicza. Na stronie Stowarzyszenia zaprezentowane były materiały szkoleniowe 
pt. Posezonowe Ćwiczenia Ogólnorozwojowe, które przygotował Arkadiusz 
Komorowski. 

8. Przygotowanie i wdrożenie dokumentów członkowskich oraz pomocniczych dla 
organizatorów regat, w tym wszelkich zgód na przetwarzanie danych osobowych, w 
związku z wejściem w życie ustawy regulującej przetwarzanie danych osobowych – 
RODO.  

9. Podpisanie umowy o współpracy z firmą SailingNet obejmującą prowadzenie strony 
internetowej, rankingu, danych o składkach oraz kolekcjonowanie oryginałów nowych 
deklaracji członkowskich. 

10. Udzielenie akceptacji Klubowi Baltic Dziwnów na aplikowanie o organizację 
Mistrzostw Europy w roku 2020. Decyzją członków IODA klub nie otrzymał 
nominacji na organizację imprezy. 

11. Przygotowanie i zatwierdzenie dokumentów: Regulamin Pracy Zarządu, Regulamin 
PSKO na rok 2019, Wytyczne dla organizatorów regat głównych. 

12. Podjęcie współpracy z firmą KOMPAS w zakresie sponsorowania zawodników 
Akademii Żeglarskie PZŻ. Firma ufunduje zakup i logowanie kurtek (wartość 7500 
zł), oraz ufunduje 3 nagrody w postaci obozów, których jest organizatorem. Każda 
nagroda o wartości 2500 zł. Zarząd podjął decyzję, że nagrody zostaną przyznane 
grupie B w roku 2019. Pierwsza za regaty w Pucku, druga za zwycięstwo w 
Mistrzostwach Gruby B w Giżycku. Trzecia za zwycięstwo w rankingu w grupie B. 

13. Podjęcie decyzji o organizacji w roku 2019 szkolenia dla trenerów 
współorganizowane z PZŻ, celem ujednolicenia szkolenia, oraz szkolenia dla 
rodziców. 

 
Sprawy finansowe Stowarzyszenia opisane są w dokumentach finansowych za rok 2018, 
jednak warto zaznaczyć, że wszystkie przychody Stowarzyszenia w roku 2018 wyniosły 
255.460,38 zł. Koszty rocznej działalności statutowej, koszty administracyjne i pozostałe 
koszty to 213.210,70. Rok 2018 zamknął się zyskiem w kwocie 42.249,68. W przychodach, 
kwota 25.000 zł to pozycja z tytułu sponsoringu przez firmę Kinder, poprzez pośrednika w 
postaci firmy VMG Orkisz Sp. z o.o. Stowarzyszenie do dnia dzisiejszego nie otrzymało 
zapłaty za wystawioną fakturę od firmy VMG Orkisz Sp. z o.o.. Sprawa windykacji jest 
oddana do prawnika.  
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Stan gotówki na koniec roku 2018 wynosił 107.391,83 zł. 
 
W trakcie roku Stowarzyszenie podpisało następujące umowy z podmiotami zewnętrznymi: 
 

1. Umowa z firmą SailingNet 
2. Umowa o prowadzenie usług księgowych. 

 
Podpisane były również następujące umowy zlecenia przez Członków Zarządu - Arkadiusz 
Lenkowski, za organizacje dwóch  imprez PSKO w Dziwnowie otrzymał wynagrodzenie 
2000 zł netto, oraz umowy zlecenia z osobami zewnętrznymi, sędziami prowadzącymi regaty 
organizowane przez PSKO - Puchar Dziwnowa  9825.42 i MMPSKO  11673,01  
 
 
Zarząd pełni swoją funkcję społecznie i swoim odczuciu spełnił powierzone mu zadanie 
prowadzenie Stowarzyszenia, dlatego prosi Walne Zgromadzenie Członków o udzielenie 
absolutorium za rok 2018. 
 
 
 
        W imieniu Zarządu 
 
        Artur Burdziej – Prezydent PSKO 
 
 

 
 
 


