
Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego
„Posejdon” z dnia 14 – 01 - 2017 r. 

Uczestnicy posiedzenia:

1. Piotr Jędrasik – Komandor Klubu
2. Michał Zajączkowski -  Wicekomandor Klubu
3. Mariusz Osieleniec – Członek Zarządu
4. Marek Koziara – Członek Zarządu
5. Robert Grodecki – Członek Zarządu
6. Na pierwsze robocze zebranie zarządu KŻ Posejdon zaproszono kolegów z poprzedniego
zarządu. Stawili  się koledzy: Marek Kowalik,  Michał Lechota i  Ernest Wemer. W spawie
omówienia pkt 7-8   zaproszono bosmana - kol. Dariusza Mazurkiewicza.   

Porządek posiedzenia:

1. Uchwalenie wysokości składki klubowej na rok 2017 (uchwała nr 1/2017).

2. Ustalenie cennika dla wypożyczalni sprzętu w Kunicach, postoju jachtów prywatnych oraz 
cennika za udostępnienie klubowych jachtów kabinowych na sezon 2017.

3. Ustalenie terminu rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kunicach.

4. Plan szkolenia na żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego (pomysły na 
dotarcie do potencjalnych uczestników kursu – reklama). Lista instruktorów, odpłatność i 
kalendarz zajęć.

5. Ubezpieczenia jachtów czarterowych. 

6. Przygotowanie jachtów czarterowych do sezonu (ustalenie ekip na wyjazdy techniczne i 
zakresu prac).

7. Flota i sprzęt na przystani w Kunicach :
   - przegląd żagli, kamizelek. Pomysły na znalezienie opiekunów dla Omeg klubowych.

8. Sprawy  różne.

Ad.1. Kolega Piotr Jędrasik – Komandor Klubu przedstawił i omówił plan działalności klubu
w  2017  r.  Następnie,  po  dyskusji  nt.  wysokości  składki  klubowej,  Zarząd  postanowił
pozostawić bez zmian dotychczasową wysokość składki klubowej na rok 2017, tj.  100 zł
normalna i 50 zł ulgowa. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2016 w tej sprawie. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Zarząd Klubu zadecydował, że wysokość zniżki dla członków klubu w
2017 r. pozostanie bez zmian. 
Kol. Marek Kowalik – Członek Zarządu oddziału PTTK poinformował, że wysokość składki
PTTK będzie znana po posiedzeniu Zarządu Oddziału, który odbędzie się w miesiącu lutym
2017.
Ad.2.  Po dyskusji Zarząd Klubu postanowił zarekomendować  Zarządowi Oddziału PTTK
utrzymanie  dotychczasowych  stawek  za  udostępnienie  klubowych  jachtów  kabinowych
(Ambasador, Sztecherek i Posejdon) na dotychczasowym poziomie. Bez zmiany pozostałaby



wysokość  kaucji  i  zniżki  klubowe.  Również  Zarząd  Klubu  rekomenduje  utrzymanie
dotychczasowego cennika za postój jachtów prywatnych na przystani w Kunicach. Zarząd
Klubu wnioskuje  o  zmianę  cennika  za  sprzęt  klubowy wykorzystywany  w Kunicach,  do
wysokości: rower wodny – 16 zł/1h, 80 zł/cały dzień, kajak - 10 zł/1h, 50 zł/cały dzień, łodzie
wiosłowe  –  10  zł/1h,  50  zł/cały  dzień  oraz  jacht  Omega  –  20  zł/1h,  100  zł/cały  dzień.
Członkowie klubu zachowują prawo do zniżki 40% od podanych cen, po opłaceniu składki
klubowej. Osoby ujęte w uchwale o dodatkowej zniżce 10% przyjętej na rok 2017 (uchwała
3/2016 z 3.11.2016 r.) korzystają w sumie ze zniżki w wysokości 50%. 

Ad.3.  Zarząd  wyznaczył  22  kwiecień  2017  (sobota)  na  uroczystość  rozpoczęcia  sezonu
żeglarskiego. Tradycyjne w tym dniu zostanie przygotowany i zwodowany sprzęt, odbędzie
się uroczystość podniesienia bandery, ognisko i grill dla Członków Klubu oraz uczestników
szkolenia żeglarskiego.

Ad.4. Kolega Robert Grodecki – KWŻ, omówił stan przygotowań do rozpoczęcia szkolenia
żeglarskiego w 2017 r. Do dyspozycji są trzy jachty typu Omega i są chętni do oprowadzenia
kursu instruktorzy. W związku z powyższym podjęto decyzję o ogłoszeniu naboru chętnych
na kurs, na stopień żeglarza jachtowego. Ustalono, że kurs mógłby rozpocząć się 1 kwietnia
2017 (wykłady), a szkolenie praktyczne na wodzie 23 kwietnia 2016 (po rozpoczęciu sezonu
żeglarskiego). Egzamin odbyłby się 3/4 czerwca 2017 r. Ustalono cenę za udział w szkoleniu
–  700 zł.  +  opłata  za  egzamin  (wg.  cennika ustawowego).  Podjęto  również  decyzję  w
sprawie możliwości uruchomienia szkolenia na stopień jachtowego sternika morskiego na
klubowym jachcie s/y Ambasador w przypadku zgłoszenia się 3 – 5 osób. Cena od 1200 do
1000 zł  od  osoby (przy  5  chętnych).  Robert  Grodecki  zgłosił  chęć  poprowadzenia  zajęć
praktycznych  na  wodzie  w  dniach  9  –  16.09.2017.  Zajęcia  teoretyczne  odbyłyby  się  w
terminie  uzgodnionym  z  zainteresowanymi.  Organizacją  kursów  na  stopień  żeglarza
jachtowego i  jachtowego sternika  morskiego zajmie  się  kol.  Robert  Grodecki.  Przygotuje
szczegółowy kalendarz zajęć, ustali instruktorów itp. 

Ad.5. Komandor klubu kol. Piotr Jędrasik zobowiązał się zająć sprawą ubezpieczenia jachtu
Ambasador oraz pozostałego sprzętu.

Ad.6.  Komandor  klubu  kol.  Piotr  Jędrasik  wraz  z  Wicekomandorem  kol.  Michałem
Zajączkowskim  zajmą  się  koordynacją  przygotowania  jachtów  kabinowych  (Ambasador,
Posejdon i  Sztecherek) do sezonu. Sprzęt zostanie przygotowany przy wsparciu członków
klubu jak również opiekunów jachtów w miejscu ich stacjonowania.

Ad.7.  Bosman  kol.  Dariusz  Mazurkiewicz  omówił  stan  sprzętu  w  Kunicach  i  zakres
niezbędnych prac. Niezbędne są naprawy żagli i naprawy kadłubów i osprzętu. Do dyspozycji
jest dziewięć rowerów wodnych, sześć kajaków oraz trzy Omegi. Kol. Michał Zajączkowski
zadeklarował, że jak będzie potrzebna czwarta Omega do szkolenia, to udostępni prywatną
jednostkę.
Ad.8.  W  sprawach  różnych  omówiono  między  innymi  kwestię  klubowych  imprez  w
Kunicach. Padła propozycja by zorganizować trzy imprezy regatowe (na wiosnę i jesień –
regaty klubowe oraz regaty o Puchar Wójta Gminy Kunice z okazji festiwalu Szanty Kunice
2017).  Ciężar  prac  organizacyjnych  weźmie  na  siebie  kol.  Mariusz  Osieleniec  wraz  z
zespołem.  Zostanie  przygotowany  i  zaproponowany  szczegółowy  kalendarz  regat.
Odpowiednie komunikaty będą umieszczone na klubowej stronie internetowej oraz rozesłane
do wszystkich członków klubu.



Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

WICEKOMANDOR KOMANDOR
(-) Michał Zajączkowski (-) Piotr Jędrasik


