SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU JACHT KLUBU MARYNARKI WOJENNEJ „KOTWICA”
za 2016 rok
Władze Klubowe na dzień 25.03.2017r
Komandor Honorowy Klubu - Marek Brągoszewski;
1. Komandor Klubu - Edward Kinas;
2. Wicekomandor - Maciej Polański - rezygnacja
w dniu 16.03.2017 funkcje obiął Jerzy Brezdeń
3. Sekretarz, rzecznik Klubu - Roman Witanowski – rezygnacja
w dniu 16.03.2017r dokooptowano do Zarządu Mariusza Selke
4. Skarbnik - Wojciech Augulewicz - rezygnacja w dn.20.03.2017 r - wakat
5. Członek Zarządu d/s. technicznych - Kacper Nalepa
6. Członek Zarządu - Jarosław Goliński.
7. Członek Zarządu - wakat
Sąd Klubowy:

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący - Andrzej Lenkiewicz;

1. Przewodniczący - Piotr Bigaj;

2. Z-ca przewodniczącego - Henryk Celuch;

2. Sekretarz - Jerzy Rusak;

3. Sekretarz - Tadeusz Bojarski - rezygnację

3. Członek - Bogusław Wabia.

otrzymano 22.03.2017r - wakat.
Władze Oddziału Atol Warszawa
1. Komandor - Włodzimierz Gaul;

Komisja Rewizyjna

2. Wicekomandor - Jędrzej Łuczak;

1. Przewodnicząca - Dorota Mierzwińska;

3. Sekretarz - Katarzyna Gaul;

2. Sekretarz - Andrzej Cetniewski;

4. Skarbnik - Beata Jaskot;

3. Członek - Tadeusz Wnorowski.

5. Członek Zarządu - Paweł Tomczyk.
Władze Oddziału Świnoujście
1. Komandor - Andrzej Krupa;

Komisja Rewizyjna

2. Wicekomandor - Rafał Bas;

1. Przewodnicząca - Henryk Piechota;

3. Sekretarz - Mariusz Nogalski;

2. Sekretarz - Sławomir Putreszka;

4. Skarbnik - Marcin Cempel;

3. Członek - Mieczysław Dąbrowski.

5. Członek Zarządu - Jakub Rasiński.
Gratulacje dla nowo wybranych władz Oddziału Klubu.
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Władze Sekcji Świnoujście
1. Komandor - Ryszard Graszk;

Komisja Rewizyjna

2. Wicekomandor - Edward Majchrowski;

1. Przewodnicząca - Stefan Rawdanowicz;

3. Skarbnik - Agnieszka Gryc;

2. Sekretarz - Sławomir Kudła;

4. Członek Zarządu - Krzysztof Obiała;

3. Członek - Mariusz Martynak.

5. Członek Zarządu - Krzysztof Nowak.

Stan osobowy Klubu
Na dzień 25 marca 2017r. Klub liczy łącznie 421 członków w tym 72 Członków Honorowych
z tego :
1. Klub w Gdyni liczy 211 osoby.
2. Oddział Atol w Warszawie liczy 65 osoby.
3. Oddział w Świnoujściu liczy 113 osób.
4. Sekcja w Świnoujściu liczy 32 motorowodniaków i 62 - sporty obronne

Realizacja Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2016
Praca organizacyjna władz klubowych ukierunkowana była zgodnie z przyjętymi uchwałami na:


Realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał na 2016r. - wykonano



Realizowanie zadań na 2016 rok zawartych w porozumieniu Klubu z OSŻ MW
– wykonano.



Zrealizowanie przedsięwzięć ujętych w Komunikacie nr 1 na 2016 r. – wykonano.



Przygotowanie nowelizacji statutu przez Komisję Statutową wraz z Zarządem, Komisją
Rewizyjną i Sądem Klubowym w uzgodnieniu z Oddziałami, Sekcja oraz członkami Klubu
– wykonano.

Wyniki Finansowe (za okres obrachunkowy 01.01.2016 r – 31.12.2016 r)
Rachunek Zysków i Strat na 31.12.2016 r zamknął się wynikiem:
K/Gdynia
Przychody

O/Warszawa

O/ Świnoujście

Klub Razem

368099,00

48736,50

160779,45

527214,95

349974,01

47925,15

86350,40

405394,16

Zysk/ Strata

18224,99

811,35

74429,05

93465,39

Środki pieniężne

80130,88

2921,07

107245,17

z działalności statutowej

Rozchody
na działalność statutową

Szczegółowy Rachunek Zysków i Strat Klubu przedstawia załącznik nr 1
Bilans Klubu stanowi załącznik nr 2.
Zysk sumaryczny Klubu w kwocie 93465,39 PLN z 2016 roku przeznacza się na działalność
statutowa w 2017 roku.
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Z dniem 01.03.2017 roku Klub został zarejestrowany w Urzędzie Finansowym Gdynia
jako podatnik od Towarów i Usług – VAT, zostały zarejestrowane 4 kasy fiskalne.
Powyższe zobowiązuje Zarządy Klubu do przestrzegania przepisów finansowych i rzetelnego
opracowywania

sprawozdań

w

cyklu

miesięcznym,

a

po

roku

będzie

możliwość

sprawozdawczości kwartalnej . Zostaną również znowelizowane i zatwierdzone wewnętrzne
instrukcje finansowe Klubu , Oddziałów i Sekcji.
Na posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu obradowano przygotowując
niezbędne do realizacji planowanych i nie planowanych zadań . Organizowano też posiedzenia
nadzwyczajne, w poszerzonym gronie o Członków Honorowych, Członków Założycieli Klubu
i Członków zwyczajnych.
Realizując strategię rozwoju Klubu Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.03.2017 roku
aprobował jednogłośnie inicjatywę kolegi Macieja Polańskiego powołania Sekcji Sportowej Klubu
w Gdańsku. Będzie to Sekcja w organizacji do czasu rejestracji w KRS poprawionego Statutu
Klubu.
Eksploatacja jachtów w 2016 roku
Realizując zadania statutowe oraz uchwałę zebrania sprawozdawczego z 2016 roku,
Zarząd Klubu skupił uwagę na wsparciu organizacji rejsów stażowo - turystycznych i pływań
weekendowych, oraz organizacji regat klubowych i regat ujętych w kalendarzu PZŻ. W sezonie
2016 odnotowano 154 wyjść pod banderą klubową w tym 9 rejsów pełnomorskich po
M. Bałtyckim oraz rejs jachtu Tornado który pływał od maja do września po M. Północnym
z wejściem do portów Norwegi. Nasza bandera była również w polskiej bazie arktycznej na
Spicbergenie .
Łącznie w sezonie 2016 w wyjściach wzięło udział ponad 500 klubowiczów i sympatyków
Klubu. Nasze jachty przy licznym uczestnictwie jednostek prywatnych armatorów, brały udział
w organizowanych przez Klub regatach otwarcia i zamknięcia sezonu żeglarskiego, Biegu
Kaprów, Pucharach Marynarki Wojennej i regatach o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego,
zajmując czołowe miejsca i zdobywając puchary, o czym szeroko informowaliśmy na stronie
internetowej Klubu i na portalu Facebook. Startowaliśmy także w prestiżowych regatach
z kalendarza PZŻ. Załogi jachtów Dobosz, Sarmata II, Komandor II, Kapitan II reprezentowały
Klub w Regatach Trójmiasta, Pucharze Mariny Gdańsk, Pucharze Korsarza i Błękitnej Wstędze
Zatoki Gdańskiej. Opiekunowie jachtów i kapitanowie prowadzący rejsy dołożyli wszelkich
starań dla utrzymania jednostek w dobrym stanie technicznym i wykazali dbałość
o bezpieczeństwo załóg. Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej z wykorzystaniem
portalu Facebook i innych mediów, nie udało się zagwarantować pełnego wykorzystania
możliwości naszych jachtów które stały w porcie. Z tym problemem musimy się zmierzyć
i podjąć działania jego rozwiązania w 2017 roku .
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Posiadamy bazę do szkolenia teoretycznego oraz odpowiednie jednostki pływające do
prowadzenia szkolenia praktycznego. Mamy odpowiednio przygotowaną grupę instruktorów,
wydaje się, że nadchodzący sezon

powinien być przełomowy w zakresie szkolenia

teoretycznego i praktycznego.
Nadal pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży, w lutym zorganizowano w górach obóz
kondycyjno - narciarski dla 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży. Do końca czerwca minionego
roku pod kierownictwem kol. Jarosława GOLIŃSKIEGO prowadzone były zajęcia szkółki
żeglarskiej na jachtach zatokowych, na zakończenie roku szkolnego zorganizowano

trzy

dniowy rejs dla członków szkółki z zawinięciem do portów Zat. Gdańskiej.
Przy współpracy z Komisją Żeglarstwa Morskiego PZŻ oraz z miastem Gdynia i Pałacem
Młodzieży YMCA w lipcu 2016 prowadziliśmy półkolonie dla 50 osobowej grupy dzieci z Gdyni.
W lipcu i sierpniu w ramach współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
zorganizowano wyjścia jachtem Legia na Zatokę Gdańską z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
oraz

z dziećmi niepełnosprawnymi. Tradycyjnie

zorganizowano w Garczynie letni obóz

żeglarski dla 45 osobowej grupy szkółki żeglarskiej oraz dzieci i młodzieży z województwa
pomorskiego, który zakończono egzaminem na patent żeglarza jachtowego.
Od września 2016 roku z powodu rezygnacji Kierownika Szkółki Zarząd musiał czasowo
zawiesić szkółkę żeglarską.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, podjęliśmy działania dotyczące sprzedaży jachtów
drewnianych. Sprzedano Kapitana II, w dniu 20.03.2017 r podpisano umowę u notariusza .
Pozostałe

jachty

pomimo

umieszczenia

oferty

na

specjalistycznych

krajowych

i międzynarodowych forach internetowych oraz na stronie Klubu i portalu Facebook, nie
przyniosło zamierzonego efektu. Zainteresowanie jest, ale brak jest ofert kupna. Zarząd obniżał
ceny wystawionych do sprzedaży jachtów, na razie bez skutku. Dlatego też, jako wariantowe
rozwiązanie, przygotowujemy jachty do eksploatacji i rejsów oraz do szkolenia i pływania
klubowego.
Sprawy techniczne Klubu
1 maja 2016 wprowadzono do eksploatacji jacht Tornado który przyjęliśmy we wrześniu
2015 roku od Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW . Dzięki podpisaniu umowy wykorzystania
jachtu od maja do października pozyskaliśmy sumę 50 tyś. złotych . Za ta kwotę + 18 tyś
złotych środków klubowych jacht

został wyremontowany

i doposażony zgodnie z Karta

Bezpieczeństwa do żeglugi pełnomorskiej .Ogrom prac na jachcie Tornado wykonywała załoga
klubowa pod kierownictwem kpt. Jarosława Golińskiego. Należy podkreślić, że wszyscy
opiekunowie z swoimi załogami pracowali z zaangażowaniem przygotowując jachty do sezonu.
W terminie jachty te zostały zwodowane. Nie wodowano jachtów Hadar, Nauticus, Kier.
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Na sezon żeglarski 2017 zadaniami są:


Modernizacja, remonty i dalsze doposażenie jachtów, w pierwszej kolejności
Tornado, Hadar, Nauticus.



Przeprowadzenie wybrakowania sprzętu klubowego.

Zadania Klubu na 2017 r.
1. Realizować cele i zadania statutowe oraz uchwały Walnego Zebrania w 2017 r .
2. Kontynuować strukturalny rozwój Klubu.
3. Realizować zadania na 2017 rok ujęte w porozumieniu Klubu z OSŻ MW.
4. Zrealizować przedsięwzięcia ujęte w komunikacie nr 1 na 2017r.
5. Powołać Sekcję Sportową Klubu w Gdańsku.
6. Złożyć do KRS celem rejestracji uchwalony zmieniony Statut Klubu.
7. Po zatwierdzeniu zmian statutu dokonać nowelizacji dokumentów klubowych
(regulaminów i instrukcji).
8. W związku z rejestracją Klubu jako podatnika VAT dokonać nowelizacji instrukcji
finansowych Klubu, Oddziałów i Sekcji.
9. Rok 2017 - czerwiec i 2018 - styczeń to daty rocznicowe 60 – lecia powstania Klubu.
W związku z powyższym Zarząd opracuje plan obchodów rocznicowych.
10. 29 czerwca 2017 roku OSŻ MW obchodzi 70- lecie powstania. Klub będzie uczestniczył
w obchodach również organizując Jubileuszowe Regaty Komendanta na zakończenia sezonu
żeglarskiego.
Kończąc, serdecznie dziękuje członkom Władz Klubowych oraz wszystkim członkom
Klubu za czas poświecony sprawom klubowym. Szczególnie dziękuję opiekunom jachtów
i tym klubowiczom, którzy wspierali nasze codzienne działania w funkcjonowaniu Klubu.
Dzięki pracy i zaangażowaniu kol. Katarzyny Burczyk dobrze funkcjonuję internetowa strona
klubowa, gdzie zamieszczane są aktualne i ważne informacje. Kronika klubowa prowadzona
jest bardzo ciekawie i na wysokim poziome, za co w imieniu klubowiczów bardzo dziękuję.
Dziękuję pracownikom biura, Kierownikowi Klubu Arturowi i księgowej pani Irenie za wzorowa
pracę.
Szczególne podziękowania składam w imieniu Władz klubowych i członków Klubu
Komendantowi kmdr Maciejowi OSIKA i kadrze Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW za pomoc
w realizacji zadań statutowych Klubu.

Za Zarząd
KOMANDOR
JKMW „KOTWICA”
/-/ Edward KINAS
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