
Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego „Posejdon”

z dnia 23-01-2015 r.

I. Uczestnicy posiedzenia: 

1. Marek Kowalik – Komandor Klubu 

2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu 

3. Michał Lechota – Członek Zarządu 

4. Robert Grodecki – Członek Zarządu 

II. Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu. 

2. Zatwierdzenie planu działalności klubu i preliminarza kosztów na sezon 2015 (podjęcie
uchwał  w  sprawie  składek  klubowych  oraz  listy  członków  klubu,  którym  przyznano
dodatkowe 10% zniżki na czartery)

3. Szkolenia żeglarskie 2015, ceny, kalendarz, instruktorzy, promocja. 

4. Wstępne ustalenie terminów wydarzeń klubowych w sezonie 2015 

5. Dyskusja na temat formuły spotkania na rozpoczęcie sezonu 2015 

6. Sprawa przynależności KŻ Posejdon do OZŻ Wrocław (zaległe składki, udział w Sejmiku)

7. Sprawy różne.

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

Ad.2.  Kolega Marek Kowalik – Komandor Klubu przedstawił  i  omówił  plan działalności
klubu  w  2015  r.  Przedstawiony  został  preliminarz  kosztów.  Po  dyskusji  Zarząd  przyjął
przedstawioną propozycję jednogłośnie.  Zarząd klubu jednocześnie postanowił  pozostawić
bez zmian dotychczasową wysokość składki klubowej na rok 2015. Zarząd podjął uchwałę 
nr 1/2015 w tej sprawie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zarząd klubu zadecydował,
że wysokości zniżek dla członków klubu w 2015 r. pozostaną bez zmian. Również wysokość
opłat za korzystanie z jachtów klubowych, zasady nabycia prawa do zniżki, wysokość kaucji
pozostają bez zmian. Dodatkowo zarząd podjął uchwałę 2/2015 w sprawie listy członków
klubu, którzy otrzymali dodatkową 10% zniżkę na czartery klubowych jachtów.

Ad.3. Kol. Michał Lechota – KWŻ, omówił stan przygotowań szkoleń żeglarskich w sezonie
–  2015.   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  



(a jednocześnie rozpoczęcie kursu) odbędzie się w dniu 11.04.2015 r. o godzinie 10.00 w
siedzibie klubu, tj. w Kunicach. Zajęcia teoretyczne odbędą się w dniach: 11/12.04.2015 oraz
18/19.04.2015 (sobota/niedziela). Zajęcia praktycznie (nauka żeglowania) odbywać się będą
w każdą sobotę i niedzielę poczynając od 25.04.2015 (rozpoczęcie sezonu) od godziny 9.00
do  7.06.2015.  Koszt  szkolenia  ustalono  na  700  zł.  Egzamin  odbędzie  się  w  dniach
13/14.06.2015.  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 25.04.2015 r. o godzinie 10.00 w
siedzibie klubu, tj. w Kunicach (w trakcie rozpoczęcia sezonu). Zajęcia teoretyczne odbędą
się  w OSW Kunice w ramach ustalonego grafika.  Zajęcia  praktyczne (nauka żeglowania)
odbędzie  się  na  wodach Zalewu Szczecińskiego z  bazą  w COŻ Trzebież  lub  na  wodach
Zatoki  Gdańskiej  (w  zależności  od  ustalonego  z  kandydatami  ostatecznego  terminu).
Szkolenie  przeprowadzone  zostanie  na  klubowym jachcie  s/y  Ambasador. Koszt  1100 zł.
Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym zorganizowanym na koniec manewrówki
przez klub. Koszt egzaminu 350 zł, patent 50 zł (zniżka 50% dla osób uczących się poniżej 26
r.ż).  Cennik  i  zniżki  ustalone  przez  PZŻ.  Kolega  M.  Lechota  zobowiązany  został  do
pilotowania spraw organizacyjnych, doboru kadry, ustalenia terminów egzaminów. Na stronie
KŻ  Posejdon  w  zakładce  aktualności  umieszczony  zostanie  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  plakaty,  zrezygnowano  z  ulotek.  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. Kolega Marek Kowalik – Komandor Klubu omówił propozycję kalendarza imprez  
i wydarzeń klubowych w sezonie 2015 r. Ustalono, że rozpoczęcie sezonu nastąpi w dniu 25
kwietnia  2015  r.  Pierwsze  regaty  klubowe  odbędą  się  po  egzaminie  na  stopień  żeglarza
jachtowego, tj. 13/14 czerwca 2015. Klub weźmie udział w regatach o puchar Wójta Kunic
organizowanych podczas Szant Kunice 2015 w dniach 18-19 lipca 2015 r. W dniach 29-30
sierpnia  2015  rozegrane  zostaną  regaty  o  puchar  Komandora  Klubu.  Wszystkie  imprezy
odbędą  się  na  jeziorze  Kunickim.  Zakończenie  sezonu  odbędzie  się  w  dniu  
10 października 2015 r. 

Ad.5. Zarząd klubu, po dyskusji, podjął decyzję by powrócić do starej formuły organizacji
rozpoczęcia  sezonu:  w  połączeniu  z  pracami  bosmańskimi  (taklowanie  jachtów  przez
uczestników kursu), ogniskiem i grillem. Na rozpoczęcie sezonu zaproszeni zostaną wszyscy
członkowie klubu, kursanci uczestniczący w szkoleniu, zarząd oddziału PTTK. 

Ad.6. Kolega Marek Kowalik przedstawił sprawę związaną z przynależnością klubu do OZŻ
Wrocław. Klub przystąpił do struktur wrocławskich jeszcze w 2009 r. Ale praktycznie już od
2010 r. większość spraw związanych np.. z organizacją klubowych egzaminów odbywała się
za pośrednictwem OZŻ Wałbrzych. Te kilka lat ścisłej współpracy z Wałbrzychem pozwoliło
na nawiązanie koleżeńskich relacji i bardzo dobrą współpracę. W związku ze zbliżającym się



sejmikiem  wyborczym  w  OZŹ  Wrocław  pojawiło  się  pytanie  o  dalszą  współpracę,
uzupełnienie  składek  do  OZŻ Wrocław, wytypowanie  delegatów  itp.  Po  dyskusji,  zarząd
klubu postanowił, ze względu na stan faktyczny, zrezygnować z członkostwa klubu w  OZŻ
Wrocław, kontynuować dalszą współpracę z Wałbrzychem i nie wysyłać delegatów na sejmik
do Wrocławia. 

Ad.7.   W sprawach  różnych  kol.  R.  Grodecki  przedstawił  projekt  (wniosek  do  zarządu
złożony  na piśmie) udziału klubowego jachtu Ambasador w regatach Sailbook Cup 2015
(Wielka bitwa o Gotland). Regaty odbędą się w dniach 17- 26 lipca 2015 r.  na trasie: Sopot –
Visby  –  Sopot  (z  opłynięciem  Gotlandii).  To  już   piąta  edycja  tych  regat,  impreza  
o  ugruntowanym prestiżu  i  renomie  w  środowisku  żeglarskim.  Są  to  najdłuższe  morskie
regaty w Polsce (ok. 600 Nm podzielone na dwa etapy) oraz drugie pod względem długości w
ogóle regaty na Morzu Bałtyckim.  Są to regaty jachtów z dowolnym składem załóg również
wieloosobowych (inaczej niż w regatach o Puchar Poloneza). W związku z decyzją Zarządu
Klubu  o  przestawieniu  s/y  Ambasadora  nad  Zatokę  Gdańską   powstała  możliwość
wystawienia w tej imprezie klubowego jachtu z klubową załogą.  Kapitanem byłby kolega
Mirek Skoczek, w skład załogi wszedłby kolega Robert Grodecki oraz dodatkowo jeden lub
dwóch członków załogi  (razem trzy  lub  cztery  osoby –  do  ustalenia).  Udział  klubowego
jachtu, z klubową załogą, daje niepowtarzalną szansę na promocję żeglarstwa w LGOM, a w
szczególności   naszego  klubu  oraz  możliwość  zaprezentowania  naszej  organizacji  na
szerszym,  ogólnopolskim  forum.  Inicjatorzy  udziału  w  regatach  zadeklarowali  pokrycie
wszystkich kosztów (w tym czarteru). Dodatkowo zadeklarowali podjęcie działań mających
na celu rozpropagowanie informacji o udziale legnickiego jachtu w regatach, m.in.: prasa, tv
promujące:  Legnicę,  Kunice  itp.  W  zamian  załoga  liczy  na  życzliwość  w  bardziej
elastycznym ustaleniu terminu czarteru (piątek wieczór, niedziela południe). 

Zarząd klubu przychylił się do pomysłu udziału w regatach, ale zobligował załogę do pomocy
w zagospodarowania terminów (poprzedzającego i następującego po) skróconych czarterów
Ambasadora.

WICEKOMANDOR KOMANDOR 

(-) Ernest Wemer (-) Marek Kowalik


