
Protokół nr 5/2013 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego „Posejdon” z
dnia 06-11- 2013 r.

I. Uczestnicy posiedzenia:
1. Marek Kowalik – Komandor Klubu
2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu
3. Michał Lechota – Członek Zarządu
4. Jarosław Pastuszek – Członek Zarządu
5. Robert Grodecki – Członek Zarządu
6. Jerzy Wójcik – Członek Zarządu

II. Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.
2. Podsumowanie działalności klubu w sezonie 2013.
3. Omówienie stanu przygotowania jachtów do sezonu 2014.
4. Strategia działalności klubu w sezonie 2014, w obszarze czarterów jachtów 

śródlądowych i jachtu morskiego, w kontekście słabego obłożenia jachtów w sezonie 
2013. Pomysły na zwiększenie zainteresowania członków klubu czarterami jachtów.

5. Ustalenie miejsc postoju jachtów czarterowych w sezonie 2014.
6. Opracowanie wstępnego planu działalności klubu w sezonie 2014 – propozycje na 

organizowanie imprez klubowych, prelekcji, spotkań, regat, rejsów klubowych itp.
7. Rozstrzygnięcie sprawy przyznania (lub nie) zniżki klubowej dla członków KŻ 

Posejdon na przystani w Kunicach (dotyczy zniżki przy wypożyczaniu sprzętu 
rekreacyjnego, tj.: rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe).

8. Zatwierdzenie listy osób uprawnionych do dodatkowej zniżki (dotyczy czarterów 
jachtów) w sezonie 2014.

9. Wyróżnienie członków KŻ Posejdon corocznie przyznawanymi przez Zarząd Główny 
PTTK odznakami i wyróżnieniami (propozycje osób – członków klubu, które można 
zgłosić do wyróżnienia wraz z uzasadnieniem)

10. Sprawy różne.

Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu zebrani przyjęli bez zastrzeżeń.

Ad.2.  Komandor  Klubu  dokonał  podsumowania  działalności  klubu  w  2013  r.  Podane  i
omówione zostały przychody z prowadzonej działalności. Podsumowano również koszty
prowadzonej  działalności.  Klub  jest  na  niewielkim  plusie  finansowym,  wszystkie
zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Ad.3.  Po raz  kolejny  Komandor  omówił  stan  techniczny klubowych jachtów oraz  zakres
niezbędnych prac do wykonania przed sezonem 2014. Omówiono m.in.: konieczność zakupu
(uszycia)  LazyJacka  na  s/y  Posejdona  oraz  pranie  tapicerki;  s/y  Sztecherek  –  naprawa
kadłuba,  ew.  LazyJack,  sprawdzenie  balastu  (jacht  przechylony  na  lewą  burtę),  drabinka
rufowa; s/y Ambasador – największy zakres prac (ostateczny zakres prac zostanie ustalony po
decyzji Fundacji Polska Miedź).

Ad.4.  Po  burzliwej  dyskusji  dotyczącej  sytuacji  w  klubie,  zainteresowania  czarterami
klubowego sprzętu, pomysłów na poprawę wykorzystania sprzętu w sezonie żeglarskim 2014
ustalono,  że  zostanie  przygotowana ankieta  z  pytaniami  dotyczącymi  klubu,  prowadzonej
działalności itp. Celem ankiety będzie próba diagnozy sytuacji i ocena możliwości podjęcia



działań,  których  celem będzie  poprawa  w zakresie  wykorzystania  sprzętu,  przyciągnięcia
nowych członków, pobudzenia do większej aktywności aktualnych członków klubu. Osobą
odpowiedzialną za przygotowanie ankiety jest kol. Robert Grodecki. Ankieta powinna zostać
przygotowana i przeprowadzona do końca 2013 r. Wnioski z ankiety winny być omówione do
końca stycznia 2014 r.

Ad.5. Podjęto decyzję o miejscu postoju jachtów w 2014 r. Jacht Sztecherek, podobnie jak w
2013 r., stacjonować będzie w Baad Sarow (Niemcy), s/y Posejdon w 2014 r. żeglować będzie
po Mazurach, a s/y Ambasador stacjonować będzie w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim.

Ad.6.  Zarząd  Klubu  omówił  propozycje  działań  w  sezonie  2014.  M.in.:  zaplanowano
organizację kursu na stopień żeglarza jachtowego w Kunicach na klubowych Omegach, kursu
na stopień jachtowego sternika morskiego na s/y Ambasadorze w Trzebieży. Podjęto decyzję
o  zgłaszaniu  klubowych  załóg  do  regat  organizowanych  na  jeziorze  Kunickim  oraz  o
zorganizowaniu takich regat przez klub. Omówiono zasady, na jakich udostępniany będzie
jacht  Ambasador  w  sezonie  2014,  członkom  klubu,  którzy  będą  chcieli  wystartować  w
regatach morskich. Postanowiono, co do zasady, że jacht będzie udostępniany po uiszczeniu
opłaty  czarterowej  zgodnie  z  przyjętym  cennikiem.  Tradycyjnie  zorganizowane  zostanie
rozpoczęcie i zakończenie sezonu żeglarskiego w Kunicach połączone z koniecznymi pracami
bosmańskimi.

Ad.7.  Zarząd Klubu stoi  na  stanowisku,  że  ze  względu  na  zaangażowanie  członków KŻ
Posejdon  w  prace  na  przystani  w  Kunicach  (przy  sprzęcie  pływającym),  powinny  być
utrzymane zniżki na cały sprzęt wodny, w tym na kajaki, rowery wodne i łodzie wiosłowe.
Takie  stanowisko  będzie  prezentowane  przez  Komandora  Klubu  na  Zarządzie  Oddziału
PTTK przy  Hucie  Miedzi  „Legnica”.  (sprawa wiąże  się  z  powracającym co pewien czas
postulatem ograniczenia zniżek jedynie do jachtów żaglowych – postulat zgłaszany jest przez
kolegów z klubów turystyki pieszej i rowerowej naszego oddziału).

Ad.8.  Zarząd  podjął  uchwałę  nr  5/2013  zatwierdzającą  listę  osób  uprawnionych  do
dodatkowej  10%  zniżki  na  czarter  sprzętu  w  sezonie  2014.  Uchwała  w  załączeniu  do
protokołu.  Zarząd  jednocześnie  informuje  członków  klubu,  że  lista  nie  ma  charakteru
zamkniętego  i  w  każdej  chwili  może  być  rozszerzona  (Zarząd  Klubu  nie  jest  organem
nieomylnym i czasem coś może umknąć uwadze:-) W tej sprawie proszę się kontaktować  
z kol. Markiem Kowalikiem – Komandorem Klubem.

Ad.9.  Komandor  Klubu,  kol.  Marek  Kowalik  przypomniał,  że  corocznie  Zarząd  Główny
przyznaje  na  wniosek  klubów  i  oddziałów  PTTK  wyróżnienia  i  odznaki,  zgodnie  
z  obowiązującym  odrębnym  regulaminem.  Ustalono,  że  zostanie  przygotowana  lista
członków, którzy spełniają wymogi i zasługują – zdaniem wnioskodawcy -  na zgłoszenie.
Zarząd klubu czeka na zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia. Każde zgłoszenie musi być
poparte odpowiednim uzasadnieniem. 

Ad.10. W sprawach różnych podsumowano  udział członków klubu "Posejdon"  w imprezie
integracyjnej  pod  hasłem "Jesienne  Wędrówki  po  Górach  Sowich"  zorganizowanej  przez
Oddział PTTK przy HM "Legnica" dla wszystkich jego członków.

Zarząd omówił również konieczność zaktualizowania  cennika za postój jachtów w ośrodku w
Kunicach.  Propozycja  nowych  stawek  przygotowana  przez  kol.  Ernesta  Wemera  została



przekazana  do  analizy  pozostałym członkom Zarządu.  Ostateczna  decyzja  co  do  kształtu
cennika zapadnie na następnym posiedzeniu Zarządu Klubu.

Kol. Robert Grodecki zaproponował udział w konkursie „Przyjazny Brzeg” organizowanym
już po raz dziesiąty przez Centrum Turystyki  Wodnej  PTTK w Warszawie.  Zarząd klubu
zobowiązał wnioskodawcę o sprawdzenie warunków udziału w konkursie i przygotowanie
stosownego wniosku. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

WICEKOMANDOR     KOMANDOR
(-) Ernest Wemer  (-) Marek Kowalik


