
Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego „Posejdon” 
z dnia 15-01-2014 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

7. Mirosław Skoczek – zaproszony w celu prezentacji nowej wersji klubowej strony w 
internecie.

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.

2. Omówienie i zatwierdzenie cenników na sezon 2014. 

3. Szkolenia żeglarskie 2014, ceny, kalendarz, instruktorzy, promocja. 

4. Umowy o czarter jachtów klubowych  (aktualizacja zapisów). 

5. Postój jachtów w sezonie 2014, miejsca, warunki, umowy. 

6. Analiza ankiety klubowej przeprowadzonej w grudniu 2013.

7. Prezentacja roboczej wersji nowej strony internetowej klubu. 

8. Sprawy różne.

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

Ad.2.  W związku z ustaleniami poczynionymi na poprzednim posiedzeniu Zarządu klubu,
wicekomandor  klubu  -  kol.  Ernest  Wemer  przygotował  propozycję  zmian  w  „Cenniku
przechowywania  jednostek  pływających  i  przyczep  podłodziowych  na  terenie  OSW
„Posejdon” w 2014 r.” Kol. E. Wemer omówił propozycję nowego cennika oraz uzasadnił
konieczność zmian w stosunku do ustaleń z poprzedniego sezonu. Po dyskusji zarząd klubu
postanowił przyjąć propozycję nowego cennika i zarekomendować go Zarządowi Oddziału
PTTK Huta Miedzi „Legnica” w celu zatwierdzenia (proponowany cennik załącznik nr 1 do
protokołu).  



Zarząd  klubu  jednocześnie  postanowił  pozostawić  bez  zmian  dotychczasową
wysokość składki klubowej na rok 2014. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2014 w tej sprawie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Zarząd  klubu  zadecydował,  że  wysokości  zniżek  dla  członków  klubu  w  2014  r.
pozostaną bez zmian. Również wysokość opłat za korzystanie z jachtów klubowych, zasady
nabycia prawa do zniżki, wysokość kaucji pozostają bez zmian. 

Ad.3. Kol. Michał Lechota – KWŻ, omówił stan przygotowań szkoleń żeglarskich w sezonie
– 2014. Kol. M. Lechota poinformował, że wszystkie sprawy organizacyjne zostały „zapięte
na ostatni guzik”. Ustalono, że przeprowadzone zostanie zarówno szkolenie przygotowujące
do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, jak i do egzaminu na uprawnienia jachtowego
sternika morskiego. 

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na żeglarza jachtowego odbędzie się w dniu
15.03.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie klubu, tj. w Kunicach. Zajęcia teoretyczne odbędą
się  w  dniach:  15/16.03.2014  oraz  22/23.03.2014  (sobota/niedziela).  Zajęcia  praktycznie
(nauka żeglowania) odbywać się będą w każdą sobotę i niedzielę poczynając od 29.032014
(rozpoczęcie sezonu) od godziny 9.00 do 31.05.2014. Koszt szkolenia ustalono na 700 zł.
Egzamin odbędzie się w dniach 31.05/1.06.2014. Koszt egzaminu 250 zł, patent 50 zł (zniżka
50% dla osób uczących się poniżej 26 r.ż). Cennik i zniżki ustalone przez PZŻ.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na jachtowego sternika morskiego odbędzie
się  w  dniu  5.04.2014  r.  o  godzinie  10.00  w  siedzibie  klubu,  tj.  w  Kunicach.  Zajęcia
teoretyczne  odbędą  się  w  dniach:  5/6.04.2014,  12/13.04.2014  oraz  26/27.04.2014
(sobota/niedziela). Wszystkie zajęcia w OSW Kunice. Zajęcia praktyczne (nauka żeglowania)
odbędą się w dniach 10-17.05.2014 i/lub 17.05.2014 (w zależności od liczby chętnych) na
wodach Zalewu Szczecińskiego z bazą w COŻ Trzebież. Szkolenie przeprowadzone zostanie
na klubowym jachcie s/y Ambasador. Koszt 1200 zł. Egzamin przeprowadzony zostanie w
dniach 17.05.2014 i/lub 24.05.2014 (w zależności j.w.). Koszt egzaminu 350 zł, patent 50 zł
(zniżka 50% dla osób uczących się poniżej 26 r.ż). Cennik i zniżki ustalone przez PZŻ.

M.  Lechota  zaprezentował  skład  instruktorski  oraz  podział  przedmiotów
teoretycznych.

Na  stronie  KŻ  Posejdon  w  zakładce  aktualności  umieszczony  został  odpowiedni
komunikat  o  zaplanowanych  szkoleniach.  Komandor  klubu  kol.  M.  Kowalik  omówił
propozycje  zareklamowania  szkoleń  i  dotarcia  do  potencjalnych  kursantów.  Ustalono,  że
wzorem lat ubiegłych zostaną przygotowane m.in.: plakaty i ulotki. Podjęta zostanie próba
zareklamowania szkoleń w telewizji i portalu internetowym w Legnicy. Komandor zwrócił się
z prośbą o zareklamowanie szkoleń na profilach członków klubu na Facebook-u oraz przez
kontakt osobisty. Również chętni do szkolenia instruktorzy mają się w większym zakresie
włączyć w pozyskanie kursantów. 



Ad.4. Kol. Jarosław Pastuszek przedstawił i omówił nowy wzór umowy na użyczenie jachtu
Sztecherek,  który  w  tym  sezonie  będzie  pływał  w  Niemczech  (Baad  Sarow).  Należało
zmodyfikować  zapisy  umowy,  aby  właściwie  uregulować  kwestie  związane  z
odpowiedzialnością i zasadami przekazywania jednostki czarterującym. Nowy wzór umowy
został zaakceptowany.

Ad.5.  Komandor klubu kol.  M. Kowalik omówił najnowsze informacje dotyczące postoju
jachtów (miejsce, ceny, zakres obsługi na miejscu itp.). W posiadaniu klubu jest już nowa
umowa na postój s/y Sztecherka w Baad Sarow (ta sama marina co w ubiegłym roku, koszty
bez zmian).

Trwają  ostatnie  rozmowy  związane  ze  zmianą  miejsca  postoju  s/y  Posejdona  na
Mazurach  w  sezonie  2014.  Po  sfinalizowaniu  rozmów  i  podpisaniu  umowy  informacja
zostanie podana do wiadomości klubowiczów. 

Jacht Ambasador nadal będzie miał bazę w COŻ Trzebież.

Ad.6.  Kol.  Robert  Grodecki wstępnie omówił wyniki przeprowadzonej w grudniu 2013 r.
ankiety  (ostatecznie  wydłużono  termin  do  składania  ankiet  do  dnia  12.01.2014).  Około
połowy osób, które w 2013 r. opłaciły składki klubowe pozytywnie odpowiedziało na prośbę
o  wypełnienie  i  odesłanie  klubowych  ankiet.  Głównym  celem  akcji  ankietowej  było
rozpoznanie stanowiska członków klubu w sprawie prowadzonej statutowej działalności oraz
poznanie propozycji zmian, nowych działań itp., mających na celu usprawnienie działalności
klubu. Zarząd klubu dziękuje wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w ankiecie. Kol. R.
Grodecki  został  zobowiązany  do  przeprowadzenia  szczegółowej  analizy  i  przygotowania
pisemnego sprawozdania, które zostanie następnie podane do wiadomości członków klubu.
Zarząd podziękował kol. M. Kowalikowi za pracochłonne wstępne zestawienie udzielonych
odpowiedzi w pliku Exela, co znacząco ułatwi dalszą analizę.

Ad.7.  Kol.  Mirosław  Skoczek  zaprezentował  nową wersję  strony  KŻ Posejdon.  Omówił
sposób administrowania stroną. Strona została przygotowana w oparciu o nowe możliwości i
narzędzia programowania, co w istotny sposób ułatwi dalsze prowadzenie strony. W miarę
możliwości nowa strona ostatecznie zastąpi starą w miesiącu lutym br.

Ad.8.  W  sprawach  różnych  kol.  R.  Grodecki  potwierdził,  że  zgodnie  z  ustaleniami
dokonanymi na poprzednim posiedzeniu zarządu, został przygotowany i wysłany wniosek na
konkurs „Przyjazny Brzeg” ogłoszony przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie.
Do konkursu zgłoszona została przystań KŻ Posejdon PTTK w Kunicach. Nie pozostaje nic
innego jak czekać na efekty.

W  związku  z  obowiązującymi  zasadami  w  Fundacji  Polska  Miedź,  ustalono,  że
ponownie  zostanie  przygotowany  i  złożony  wniosek  w  sprawie  pozyskania  środków
finansowych na remont s/y Ambasadora.  Odpowiedzialny kol. R. Grodecki przy wsparciu
pani Marty Szydło z biura Oddziału PTTK.



W związku z przeprowadzoną ankietą, członkowie klubu zgłosili kilka kandydatur do
wyróżnienia przez ZG PTTK w Warszawie.  Na tej  podstawie -  po zweryfikowaniu przez
zarząd  klubu,  zostanie  przygotowana  lista  i  przekazana  do  Warszawy.  W  późniejszym
terminie  nazwiska  kandydatów  do  odznak  i  wyróżnień  ZG  PTTK  zostaną  podane  do
wiadomości członków klubu.

08 lutego 2014 r. odbędzie się zimowe spotkanie żeglarskie członków naszego klubu.
Przewodnim tematem spotkania będzie omówienie planów związanych z sezonem żeglarskim
2014,  w  tym  szkolenia  żeglarskie,  wykorzystanie  sprzętu  klubowego  na  śródlądziu  i  na
morzu. Ustalono, że miejscem spotkanie będzie nasz ośrodek w Kunicach. Początek zebrania
godz. 14.00

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

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


