
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego 

„Posejdon” z dnia 04 – 09 - 2015 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  
 

II. Porządek posiedzenia:  
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.  

2. Podsumowanie sezonu czarterowego, jachty: Ambasador, Posejdon i Sztecherek.  

3. Podsumowanie działalności przystani żeglarskiej w Kunicach: 

- omówienie stanu technicznego sprzętu pływającego udostępnianego w ramach 

wypożyczalni, 

- ocena pracy osób zaangażowanych w obsługę przystani. 

4. Ustalenie terminu zakończenia sezonu żeglarskiego 2015 w KŻ Posejdon – ośrodek 

Kunice. 

5. Zabezpieczenie jachtów na zimę: Sztecherek w Iławie, Posejdon w Giżycku, Ambasador w 

Górkach Zachodnich (Gdańsk). Ustalenie listy prac do wykonania przy jachtach, 

harmonogram oraz składy ekip technicznych.   

6. Sprawy różne. 
 

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

Ad.2. Komandor klubu, kol. Marek Kowalik dokonał podsumowania sezonu żeglarskiego, 

m.in. przekazał informację na temat wykorzystania klubowego sprzętu i wysokość wpływów 

oraz poniesionych kosztów. Jacht Sztecherek, który eksploatowany był na Jezioraku, pływał 

w sezonie przez 13 tygodni, jacht Posejdon (Wielkie Jeziora Mazurskie) przez 9 tygodni, 

jacht Ambasador (M. Bałtyckie, Zatoka Gdańska) żeglował przez 10 tygodni. Wpływy 

pokryły koszty użytkowania sprzętu. Zarząd klubu dokonał szczegółowej analizy 

poniesionych kosztów, dokonanych zakupów, przeprowadzonych bieżących napraw. 

Ad.3. Komandor Klubu, kol. Marek Kowalik przedstawił sytuację przystani w Kunicach w 

kontekście prowadzonej działalności „wodniackiej”. Komandor zwrócił uwagę na coraz 

gorszy stan sprzętu wykorzystywanego w Kunicach: Omegi, kajaki i rowery wodne. W 

praktyce kajaki należy wymienić na nowe, jachty szkoleniowe Omega wymagają daleko 

posuniętych remontów i uszycia nowych żagli. Zarząd omówił pracę osób zatrudnionych w 

ośrodku w Kunicach. 

Ad.4. Nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie terminu zorganizowania zakończenia sezonu. 

Pod uwagę brane są dwie daty, tj. 10 lub 17 października (soboty). Decyzja zostanie podjęta 

do połowy września br. 



Ad.5. Po krótkiej dyskusji zapadła decyzja o miejscu zimowania jachtów. W nawiązaniu do 

wcześniejszych ustaleń podjęto decyzję, że Sztecherek zostaje na zimę w Iławie, Posejdon w 

Giżycku, a Ambasador będzie zimował w Górkach Zachodnich w AKM. Konieczne będzie 

zorganizowanie ekip wyjazdowych, których zadaniem będzie zabezpieczenie jachtów do 

przezimowania. Składy grup wyjazdowych zostaną ustalone przez Komandora w oparciu o 

zgłoszenia chętnych członków klubu. 

Ad.6. Komandor klubu, kol. Marek Kowalik zaproponował zorganizowanie ostatnich w 

sezonie regat o „Beczkę Komandora” na jeziorze Kunickim. Regaty zostaną przeprowadzone 

19 września 2015 r. (sobota). Udział mogą wziąć wszyscy chętni! Odpowiedni komunikat 

zostanie umieszczony na klubowej stronie w internecie oraz rozesłany do wszystkich 

członków klubu. 

 

 

 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.  

 

WICEKOMANDOR              KOMANDOR 

 (-) Ernest Wemer                  (-) Marek Kowalik 


