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Protokół	  	  z	  Walnego	  Zebrania	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn	  	  
–	  Górki	  Zachodnie	  29	  września	  2012	  roku.	  

Walne	  Zebranie	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn	  odbyło	  się	  29	  września	  2012	  w	  
Narodowym	  Centrum	  Żeglarstwa	  w	  Górkach	  Zachodnich,	  zgodnie	  ze	  statutem	  podczas	  regat	  o	  
Mistrzostwo	  Polski	  Klas	  Olimpijskich	  organizowanych	  przez	  Polski	  Związek	  Żeglarski.	  	  

Zebranie	  prowadzili:	  Prezes	  PSRKF	  Jan	  Okulicz	  razem	  z	  Sekretarzem	  stowarzyszenia	  Piotrem	  Pajorem.	  

1. Otwarcia	  spotkania	  dokonał	  Prezes	  PSRKF,	  Jan	  Okulicz	  	  
2. Na	  początku	  zebrania	  stwierdzono	  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.	  Na	  dzień	  Zebrania	  
stowarzyszeni	  liczyło	  35	  członków.	  W	  zebraniu	  wzięło	  udział	  29	  osób.	  

3. Sekretarz	  przedstawił	  porządek	  zebrania,	  który	  został	  przyjęty	  przez	  uczestników	  większością	  
głosów.	  Protokół	  niniejszy	  został	  sporządzony	  w	  kolejności	  omawianych	  punktów.	  	  

4. Zarząd	  Stowarzyszenia,	  który	  został	  powołany	  9	  czerwca	  2012	  podczas	  Nadzwyczajnego	  
Zebrania	  PSRKF,	  przedstawił	  sprawozdanie	  z	  działalności	  zarządu	  PSRKF	  za	  trzy	  miesiące.	  

5. Sprawozdanie	  zarządu	  z	  działalności	  w	  okresie	  od	  9	  czerwca	  2012	  do	  29	  września	  2012	  
zostało	  przyjęte	  przez	  Walne	  Zebranie	  większością	  głosów.	  

6. Kolejnym	  punktem	  Zebrania	  było	  wystąpienie	  Dyrektora	  ds.	  Sportu	  Polskiego	  Związku	  
Żeglarskiego	  -‐	  Tomasza	  Hamery.	  Dyrektor	  w	  swoim	  wystąpieniu	  wyraził	  zadowolenie	  z	  nowej	  
formuły	  stowarzyszenia,	  jego	  aktywności	  i	  zakresu	  prowadzonej	  działalności.	  Przedstawił	  
propozycje	  rozwiązania	  kilku	  bieżących	  problemów	  takich	  jak:	  wykorzystanie	  sprzętu	  
znajdującego	  się	  w	  magazynach	  PZŻ	  a	  nie	  nadającego	  się	  do	  szkolenia	  kadry	  Finn,	  czy	  
współpraca	  PZŻ	  z	  PSRKF	  w	  zakresie	  organizacji	  regat.	  	  

7. Sekretarz	  Stowarzyszenia	  przedstawił	  kalendarz	  regat	  międzynarodowych,	  organizowanych	  
w	  roku	  2013	  i	  opublikowany	  przez	  ISAF	  oraz	  propozycje	  terminów	  regat	  2013	  
organizowanych	  w	  Polsce.	  

8. W	  toku	  dyskusji	  przyjęto	  i	  zaakceptowano	  listę	  regat	  w	  kraju	  w	  roku	  2013.	  	  
9. Wytypowano	  regaty	  zaliczone	  do	  Pucharu	  Polski	  Klasy	  Finn	  2013.	  Przyjęto	  również	  

obowiązujący	  współczynnik	  dla	  każdej	  imprezy	  obowiązujący	  w	  rankingu	  2013.	  	  	  
10. Skarbnik	  Stowarzyszenia:	  Bogusław	  Nowakowski	  przedstawił	  zebranym	  historię	  starań	  o	  

organizację	  w	  naszym	  kraju	  Mistrzostw	  Świata	  Masters	  w	  roku	  2014.	  Przedstawił	  przebieg	  
głosowania	  nad	  kandydaturą	  Sopotu,	  które	  odbyło	  się	  w	  Walii	  podczas	  MŚM2012.	  Teraz	  po	  
podjęciu	  decyzji	  o	  organizacji	  Mistrzostw	  Świata	  w	  Sopocie	  określił	  ogólne	  zadania,	  które	  
trzeba	  zrealizować	  z	  zakresie	  przygotowań	  do	  tej	  ważnej	  imprezy.	  

11. Kolejnym	  punktem	  było	  omówienie	  spraw	  członkowskich.	  Sekretarz	  poinformował,	  że	  na	  
dzień	  zwołania	  Walnego	  Zebrania	  Stowarzyszenie	  posiada	  35	  członków	  oraz	  kilku	  
dodatkowych	  kandydatów,	  którzy	  wyrazili	  wstępnie	  chęć	  przystąpienia	  do	  PSRKF.	  

12. Skarbnik	  przedstawił	  stan	  wpłaconych	  składek	  w	  roku	  2012.	  Przypomniał,	  że	  zgodnie	  z	  
regulaminem	  w	  Pucharze	  Polski	  będą	  zakwalifikowani	  tylko	  ci	  członkowie,	  którzy	  uregulują	  



składkę	  za	  dany	  rok.	  Przegłosowano	  również	  wysokość	  składki	  członkowskiej	  obowiązującej	  
w	  roku	  2013,	  którą	  Zarząd	  zaproponował	  na	  poziomie	  z	  roku	  2012.	  	  

13. Przedyskutowano	  sposób	  regulowania	  składek	  członkowskich	  do	  International	  Finn	  
Association,	  które	  jako	  stowarzyszenie	  krajowe	  jesteśmy	  zobowiązani	  regulować	  do	  IFA.	  

14. W	  trakcie	  dalszej	  dyskusji	  omówiono	  wiele	  spraw	  niezbędnych	  do	  dalszego	  usprawnienia	  
działalności	  stowarzyszenia	  w	  celu	  rozszerzenia	  znaczenia	  klasy	  Finn	  w	  Polsce,	  pozyskania	  
dalszych	  członków	  oraz	  rozwinięcia	  kontaktów	  z	  odpowiednimi	  	  Stowarzyszeniami	  w	  Europie	  
takich	  jak:	  
-‐	  uporządkowanie	  dokumentów	  prawnych	  Stowarzyszenia	  zakończenia	  rejestracji	  w	  KRS,	  
wystąpienia	  o	  Regon	  i	  zgłoszenia	  PSRKF	  w	  Urzędu	  Skarbowego	  w	  celu	  nadania	  numeru	  
identyfikacji	  podatkowej	  NIP.	  
-‐	  założenie	  oficjalnego	  konta	  bankowego	  PSRKF	  co	  nastąpi	  po	  uzyskaniu	  numeru	  identyfikacji	  
podatkowej	  
-‐	  wypracowanie	  sposobów	  na	  pozyskanie	  młodych	  zawodników	  do	  klasy	  Finn.	  
-‐	  wystąpienie	  do	  szeregu	  instytucji	  o	  wsparcie	  w	  związku	  z	  organizacją	  Mistrzostw	  Świata	  
Masters	  w	  Sopocie	  w	  roku	  2014	  
-‐	  konieczność	  pozyskania	  sponsorów	  strategicznych	  klasy	  jak	  i	  zasad	  przyznawania	  tytułu	  
sponsora	  strategicznego	  klasy	  Finn	  	  
-‐	  dalszego	  polepszenia	  sytuacji	  finansowej	  stowarzyszenia	  w	  związku	  z	  koniecznością	  
finansowania	  działań	  statutowych	  
-‐	  zasady	  współpracy	  z	  mediami	  (żeglarska	  i	  sportowa	  prasa	  fachowa,	  telewizja,	  radio,	  
wydawcy	  internetowi)	  w	  celu	  popularyzacji	  klasy	  w	  Polsce	  
-‐	  dalszy	  rozwój	  strony	  internetowej	  www.finnclass.pl	  oraz	  forum	  dyskusji	  	  
-‐	  dalszy	  rozwój	  strony	  PSRKF	  na	  Facebooku	  jako	  bardzo	  efektywnego	  sposobu	  komunikacji	  
oraz	  sposobu	  na	  pozyskanie	  i	  utrzymanie	  młodszych	  członków	  stowarzyszenia.	  	  
-‐	  zasady	  utworzenie	  systemu	  zachęt	  dla	  przyszłych	  członków	  stowarzyszenia	  takich	  jak	  ulgi	  w	  
indywidualnych	  ubezpieczeniach	  łódek,	  korzyści	  z	  identyfikacji	  z	  klasą,	  organizowanie	  
spotkań	  i	  wyjazdów,	  wsparcie	  dla	  młodych	  zawodników,	  
-‐	  organizacji	  spotkania	  promocyjnego	  książki	  Apolinarego	  Pastuszko	  p.t.	  „Klasa	  Finn	  –	  ważna	  
karta	  w	  historii	  polskiego	  żeglarstwa	  regatowego”	  która	  będzie	  wydana	  jeszcze	  w	  roku	  2012	  
-‐	  uporządkowanie	  systemu	  numeracji	  POL	  na	  żaglach.	  Rejestr	  numerów	  POL	  nadawanych	  
przez	  mierniczego	  PZŻ,	  będzie	  prowadzony	  i	  koordynowany	  przez	  stowarzyszenie.	  

15. W	  części	  dotyczącej	  omawiania	  zadań	  stowarzyszenia	  klasy	  Finn	  na	  przyszłość,	  głos	  zabrał	  
Andrzej	  Piasecki	  –	  trener	  kadry	  Finn,	  który	  podkreślił	  dobrą	  organizację	  stowarzyszenia	  i	  
aktywną	  działalność	  w	  roku	  2012,	  oraz	  przedstawił	  ogólny	  plan	  pracy	  kadry	  klasy	  Finn.	  

Wszystkie	  niezbędne	  i	  zgłoszone	  na	  zebraniu	  zmiany	  zostały	  przegłosowane	  a	  zgłoszone	  propozycje	  w	  
dyskusji	  spotkały	  się	  z	  akceptacją	  członków	  stowarzyszenia	  obecnych	  na	  spotkaniu.	  

Na	  zakończenie	  Walne	  Zebranie	  przegłosowało	  projekt	  uchwały	  w	  sprawie	  zmiany	  okresu	  
sprawozdawczego	  na	  „od	  1	  maja	  do	  30	  kwietnia	  roku	  następnego”	  dzięki	  czemu,	  na	  kolejnym	  
Walnym	  Zebraniu	  będzie	  możliwe	  zatwierdzenie	  rocznego	  sprawozdania	  finansowego.	  Wobec	  
akceptacji	  projektu	  uchwały	  większością	  głosów	  zgromadzonych	  członków	  uchwała	  została	  przyjęta.	  

	  

Protokołował:	  Piotr	  Pajor	  	  –	  Sekretarz	  PSRKF	  	  


