
Polskie	  Stowarzyszenie	  Regatowe	  Klasy	  Finn	  
Al.	  Jerozolimskie	  224	  
02-‐495	  Warszawa	  

Protokół	  	  z	  Walnego	  Zebrania	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn	  	  
–	  Górki	  Zachodnie	  27	  września	  2014	  roku.	  

Walne	  Zebranie	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn	  odbyło	  się	  21	  września	  2011	  w	  
Narodowym	  Centrum	  Żeglarstwa	  w	  Górkach	  Zachodnich,	  zgodnie	  ze	  statutem	  podczas	  regat	  o	  
Mistrzostwo	  Polski	  Klas	  Olimpijskich	  organizowanych	  przez	  Polski	  Związek	  Żeglarski.	  	  

Zgodnie	  z	  listą	  obecności	  w	  spotkaniu	  wzięło	  udział	  22	  członków	  stowarzyszenia.	  

1. Otwarcia	  spotkania	  dokonał	  Prezes	  PSRKF,	  Jan	  Okulicz	  	  
2. Sekretarz	  na	  początku	  zebrania	  stwierdził	  prawomocność	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  

Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn.	  Zgodnie	  ze	  statutem	  Walne	  Zebranie	  jest	  
ważne	  jeżeli	  uczestniczy	  w	  nim	  ponad	  50%	  członków	  stowarzyszenia	  obecnych	  na	  
Mistrzostwach	  Polski.	  	  

3. Dokonano	  wyboru	  Przewodniczącego	  spotkania	  (Jan	  Okulicz)	  oraz	  Protokolanta	  (Piotr	  Pajor)	  
4. Sekretarz	  na	  początku	  przekazał	  Walnemu	  Zebraniu	  życzenia	  pomyślności	  przesłane	  przez	  

Michała	  Skalisza	  oraz	  przedstawił	  uczestnikom	  proponowany	  porządek	  zebrania.	  
Zaproponowano	  nowy	  punkt	  porządku	  obrad	  nr	  5,	  wprowadzający	  po	  sprawozdaniu	  zarządu	  
czas	  na	  dyskusję.	  Zmieniony	  porządek	  został	  przyjęty	  przez	  uczestników	  większością	  głosów.	  
(22	  głosy	  -‐	  za,	  0-‐przeciw	  i	  0	  wstrzymujących).	  Protokół	  niniejszy	  został	  sporządzony	  w	  
kolejności	  omawianych	  punktów.	  	  

5. Sprawozdanie	  z	  działalności	  stowarzyszenia	  przedstawił	  Prezes	  PSRKF	  Jak	  Okulicz.	  
Sprawozdanie	  obejmowało	  okres	  działalności	  od	  29	  września	  2012	  do	  27	  września	  2014	  i	  
dotyczyło	  początków	  kadencji	  tzn.	  nowej	  inicjatywy	  Masters,	  która	  zainteresowała	  poprzedni	  
zarząd	  PSRKF	  i	  przerodziła	  się	  w	  nowe	  Polskie	  Stowarzyszenie	  Klasy	  Finn,	  które	  obecnie	  ma	  
56	  członków,	  prowadzi	  prawnie	  zarejestrowaną	  działalność	  stowarzyszeniową	  oraz	  zajmuje	  
się	  wieloma	  sprawami	  od	  popularyzacji	  klasy	  Finn	  w	  Polsce,	  budowania	  więzi	  z	  żeglarzami	  w	  
Polsce	  i	  za	  granicą,	  dokonań	  takich	  jak	  organizacja	  regat	  m.	  in.	  Mistrzostw	  Świata	  Masters	  w	  
Sopocie	  ,	  przez	  wspieranie	  rozwoju	  klasy,	  ściąganie	  nowych	  członków	  i	  pomoc	  materialną	  i	  
sprzętową.	  W	  czasie	  kadencji	  jednym	  z	  głównych	  tematów	  działalności	  zarządu	  było	  
organizowanie	  spotkań	  zarówno	  z	  przedstawicielami	  PZŻ,	  jak	  i	  Finn	  Masters	  w	  Europie	  oraz	  
różnych	  szkoleń	  i	  treningów.	  

6. Oddzielne,	  sprawozdanie	  finansowe	  przedstawił:	  Skarbnik	  Bogusław	  Nowakowski,	  który	  
zaprezentował	  stan	  rozliczeń	  z	  podziałem	  na	  przychody	  i	  rozchody	  oraz	  stan	  środków	  
finansowych	  na	  koncie.	  Stan	  ten	  został	  oceniony	  jako	  dobry	  ponieważ	  na	  koniec	  sezonu	  2014	  
na	  koncie	  stowarzyszenia	  pozostaje	  kwota	  prawie	  całej	  składki	  rocznej	  członków.	  	  

7. Sprawozdania	  uzupełnił	  Sekretarz	  Piotr	  Pajor	  prezentując	  najważniejsze	  spotkania	  
organizowane	  podczas	  kadencji	  zarządu,	  omówił	  sprawy	  członkowskie	  w	  tym	  członkostwo	  w	  
IFA,	  politykę	  nadawania	  numerów	  POL	  na	  żaglach,	  akcje	  komunikacji	  medialnej	  (w	  tym	  
stronę	  internetową,	  Forum	  na	  stronie,	  konto	  na	  Facebooku,	  oraz	  korespondencję	  
bezpośrednią	  listy	  i	  emaile	  mającą	  wpływ	  na	  popularyzację	  klasy	  Finn.	  	  

8. Po	  sprawozdaniach	  Zarządu	  głos	  zabrał	  Przewodniczący	  Komisji	  Rewizyjnej	  Piotr	  Mazur,	  
który	  stwierdził	  prawidłowość	  podanych	  danych	  oraz	  zarekomendował	  przyjęcie	  
sprawozdania	  przez	  Walne	  Spotkanie	  i	  udzielenie	  ustępującemu	  zarządowi	  absolutorium.	  	  	  



9. W	  toku	  dyskusji	  zgłoszone	  zostały	  sprawy	  mogące	  na	  przyszłość	  usprawnić	  pracę	  
stowarzyszenia	  oraz	  wzmocnić	  rolę	  nowego	  zarządu:	  bronić	  poszkodowanych	  w	  regatach	  
zawodników,	  działać	  bardziej	  formalnie,	  składać	  wnioski	  o	  powołanie	  kadry,	  
współorganizować	  tak	  duże	  imprezy	  jak	  MŚM	  w	  Sopocie.	  

10. Po	  dyskusji	  prowadzący	  zarządził	  głosowanie	  nad	  przyjęciem	  uchwały	  Walnego	  Zebrania	  w	  
sprawie	  przyjęcia	  sprawozdania	  zarządu	  z	  działalności,	  łącznie	  ze	  sprawozdaniem	  
finansowym	  za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  27	  września	  2014	  i	  udzielenia	  ustępującemu	  
zarządowi	  absolutorium.	  Za	  przyjęciem	  głosowała	  większość	  ze	  zgromadzonych	  22	  członków.	  
(16	  głosów	  -‐	  za,	  1	  -‐przeciw	  i	  5	  wstrzymujących).	  Uchwała	  Nr	  1/2014	  została	  przyjęte	  przez	  
Walne	  Zebranie.	  

11. Kolejnym	  punktem	  Walnego	  Zebrania	  był	  wybór	  nowych	  władz	  stowarzyszenia	  na	  następną,	  
dwuletnią	  kadencję	  od	  września	  2014	  do	  września	  2016.	  W	  pierwszej	  kolejności	  odbyło	  się	  
zgłaszanie	  kandydatów	  i	  głosowanie	  na	  stanowisko	  Prezesa	  PSRKF.	  Dalej	  wybierano	  osoby	  
Zarządu	  Stowarzyszenia	  oraz	  Komisji	  Rewizyjnej.	  
Zgłoszono	  i	  przyjęto	  przez	  głosowanie	  nowe	  władze	  stowarzyszenia	  na	  lata	  2014	  –	  2016:	  
Prezes	  PSRKF:	  Jan	  Okulicz	  
Skarbnik:	  Bogusław	  Nowakowski	  
Sekretarz:	  Piotr	  Mazur	  
Trener	  Klasy:	  Rafał	  Szukiel	  
Członek	  Zarządu:	  Marek	  Kubat	  
Członek	  Zarządu:	  Marek	  Jarocki	  
Komisja	  Rewizyjna:	  Jacek	  Bińkowski	  (Przewodniczący)	  i	  Dariusz	  Czapski.	  	  	  

12. W	  toku	  dalszej	  dyskusji	  omówiono	  planu	  działania	  PSRKF	  na	  rok	  2015.	  Wstępnie	  omówiono	  
kalendarz	  regat	  w	  roku	  2015,	  propozycję	  regulaminu	  Pucharu	  Polski	  2015.	  Ustalono,	  że	  nowy	  
Zarząd	  podda	  członkom	  pod	  głosowanie	  kalendarz	  oraz	  regulamin	  na	  początku	  roku	  2015.	  
Głosowanie	  przeprowadzone	  zostanie	  przez	  internet.	  

13. W	  toku	  dyskusji	  nad	  regulaminem	  Pucharu	  Polski	  Klasy	  Finn	  2015	  zgłoszono	  wstępną	  
propozycję	  utrzymania	  systemu	  obowiązującego	  w	  roku	  2014	  i	  przyjęciu	  do	  wyliczeń	  tylko	  
wyników	  regat	  organizowanych	  w	  Polsce.	  

14. Omówienie	  spraw	  członkowskich	  dotyczyło	  głównie	  ustalenia	  wysokości	  składek	  
członkowskich	  oraz	  sposobu	  zwiększenia	  skuteczności	  zbierania	  składek	  od	  członków.	  
Omawiając	  sprawy	  członkowskie	  zaproponowano	  ustalenie	  składek	  członkowskich	  na	  
niezmienionym	  poziomie	  200	  zł	  od	  osoby	  za	  rok	  2015	  i	  50	  zł	  składki	  członkowskiej	  dla	  
młodzieży.	  Utrzymano	  jednocześnie	  rabat	  składki	  członkowskiej	  w	  wysokości	  50%	  dla	  osób,	  
które	  opłacą	  składkę	  do	  dnia	  1	  maja	  2015	  roku.	  Rabat	  50%	  będzie	  dotyczył	  również	  
wszystkich	  osób	  przystępujących	  do	  stowarzyszenia	  w	  danym	  roku	  kalendarzowym	  po	  
terminie	  1	  maja..	  

15. Kolejny	  punkt	  dyskusji	  dotyczył	  składki	  do	  IFA.	  Stwierdzono	  że	  w	  interesie	  stowarzyszenia	  
będzie	  połączenie	  składki	  podstawowej	  i	  składki	  do	  IFA,	  przez	  co	  składka	  IFA	  będzie	  
obowiązkowa.	  	  

16. W	  trakcie	  dalszej	  dyskusji	  omówiono	  kilka	  spraw	  bieżących,	  niezbędnych	  do	  dalszego	  
usprawnienia	  działalności	  stowarzyszenia	  takich	  jak:	  
-‐	  udział	  zawodników	  młodszych	  w	  Mistrzostwach	  Polski	  Masters.	  Po	  dyskusji	  przyjęto,	  że	  w	  
roku	  2015	  w	  mistrzostwach	  startują	  tylko	  Mastersi.	  	  

17. Przewodniczący	  zgłosił	  propozycję	  nadesłaną	  przez	  kolegów	  z	  województwa	  
zachodniopomorskiego,	  organizacji	  MPM2015	  w	  Kamieniu	  Pomorskim.	  Propozycja	  została	  
przyjęta	  przychylnie	  i	  zostanie	  oficjalnie	  przegłosowana	  podczas	  przyjmowania	  kalendarza	  
regat	  na	  rok	  2015.	  	  



Na	  tym	  spotkanie	  zostało	  zakończone.	  

Lista	  obecności	  osób	  –	  członków	  stowarzyszenia	  została	  sporządzona	  i	  jest	  załącznikiem	  do	  
niniejszego	  protokołu.	  
	  

Protokołował:	  Piotr	  Pajor	  	  


