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XI SEJMIK SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY 
 

SĄDECKO-PODHALAŃSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO  
w Nowym Sączu 

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD  

w dniu 8 grudnia 2012 roku. 

 

Z powodu nie przybycia w I terminie tj. na godzinę 15.45 wszystkich Delegatów, ob-
rady XI Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego SPOZŻ w Nowym Sączu rozpoczęto 
w II terminie tj. o godzinie 16.15. 

 

1.  Otwarcie obrad. 

Kol. Kazimierz KUDLIK – Prezes Zarządu SPOZŻ powitał zebranych Delegatów, 
podziękował za przybycie i poprosił o czynny udział w obradach Sejmiku.  

Na wstępie przypomniał, że XI Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy SPOZŻ został 
zwołany przez Zarząd jako wypełnienie postanowień zawartych w §15 Statutu. 

Prezes przypomniał nadto, że w okresie mijającej kadencji „na wieczna wachtę” 
odeszły kolejne osoby z Braci Żeglarskiej. 28 lutego 2011 roku Edmund NOWAK , 
a 27 kwietnia 2012 roku Stanisława Lippa – długoletnia księgowa naszego stowa-
rzyszenia. W 2012 roku zmarł również  Antoni Krajewski - Prezes Zarządu Tar-
nowskiego OZŻ. 

Prezes poprosił zgromadzonych o uczczenie pamięci zmarłych minutą ciszy.  

Zebrani, w milczącej postawie stojącej, oddali cześć pamięci zmarłych. 

 

Następnie Prezes przypomniał sylwetkę śp. kol. Edmunda Nowaka. 
Edmund Nowak urodził się 27 sierpnia 1931 roku w Poznaniu. Z wykształcenia – 
technik budowlany, z wyboru – marynarz, z zamiłowania – żeglarz w stopniu ster-
nika jachtowego (patent st.j.p.u. Nr 418/NS).  
W latach pięćdziesiątych XX stulecia pracował jako rybak w Przedsiębiorstwie Po-
łowów Dalekomorskich z siedzibą w Szczecinie, uczestnicząc w połowach m.in. 
na dalekiej północy (Morze Norweskie, Ocean Arktyczny, Morze Barentsa Morze 
Białe). W latach sześćdziesiątych, wraz z żoną, przybył na Sądecczyznę. Tu zało-
żył i prowadził własną firmę stolarską. Żona – Maria (lekarz medycyny, specjalista 
ginekolog) – Matka Chrzestna jachtu S/Y „Dunajec”. 
Edmund Nowak przez wiele lat był Członkiem Zarządu Okręgowego Związku Że-
glarskiego w Nowym Sączu.  
Niestrudzony i oddany orędownik budowy sądeckiego pełnomorskiego jachtu ża-
glowego S/Y „Dunajec”, na którym, po wodowaniu, czynnie uczestniczył w żeglar-
skim szkoleniu morskim. Na jachcie S/Y „Dunajec” Edmund Nowak przepłynął 
łącznie ponad 14 440 Mm, przez 3049 godzin (127.5 doby) żeglugi.  
Za oddanie i wieloletnią społeczną pracę na rzecz sądeckiego i polskiego żeglar-
stwa został uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego 
Związku Żeglarskiego.  
Odszedł na Wieczną Wachtę w dniu 28 lutego 2011 roku.  

Cześć jego Pamięci! 
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2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Sejmiku. 

Kazimierz KUDLIK zaproponował, aby obradom Sejmiku przewodniczył kol. Ta-
deusz Franczak.  

Kol. Tadeusz Franczak wyraził zgodę.  

W jawnym głosowaniu Delegaci jednogłośnie przyjęli kandydaturę Tadeusza 
Franczaka na Przewodniczącego obrad Sejmiku. 

Przewodniczący Tadeusz Franczak zaprosił do Prezydium Witolda Żytkowicza -  
Komandora PTŻ i Andrzeja Gwiżdżą – Prezesa Zarządu YC „Znamirowice oraz 
zaproponował na Sekretarza Sejmiku Kazimierza Kudlika (wyraził zgodę). 

W jawnym głosowaniu Delegaci jednogłośnie wybrali Kazimierza Kudlika na 
Sekretarza Sejmiku. 

 

3.  Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Sejmiku – Tadeusz Franczak przedstawił proponowany porządek 
obrad (załącznik Nr 1), prosząc o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian lub 
uzupełnień. 

Zebrani Delegaci nie wnieśli żadnych propozycji dotyczących uzupełnień bądź 
zmian, wobec tego przedstawiony porządek obrad poddano pod głosowanie. 

W jawnym głosowaniu, Delegaci jednogłośnie przyjęli proponowany porządek 
obrad. 

 

4.  Przyjęcie regulaminu obrad. 

Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Franczak przedstawił proponowany regu-
lamin obrad (załącznik Nr 2), prosząc o zgłoszenie ewentualnych propozycji zmian 
lub uzupełnień. 

Ponieważ Delegaci nie wnieśli żadnych propozycji dotyczących uzupełnień i 
zmian, przedstawiony porządek obrad poddano pod głosowanie. 

W jawnym głosowaniu, Delegaci przyjęli jednogłośnie proponowany regula-
min obrad. 

 

5.  Wybór Komisji Mandatowej. 

Przewodniczący Sejmiku – Tadeusz Franczak poprosił o zgłaszanie kandydatów 
do Komisji Mandatowej. 

Kol. Andrzej Gwiżdż zgłosił Mariusza Jagiełko - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. Kazimierz Kudlik zgłosił Zuzannę Bodziony - Kandydatka wyraziła zgodę. 

Kol. Grażyna Pietrzak zgłosiła Dariusza Kosteckiego - Kandydat wyraził zgodę. 

W jawnym głosowaniu, Delegaci wybrali Komisję Mandatową w składzie: Zu-
zanna Bodziony, Mariusz Jagiełko i Dariusz Kostecki - 21 głosami za i 1 głosie 
wstrzymującym się. 
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6.  Wybór Komisji Wnioskowej. 

Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Franczak poprosił o zgłaszanie kandyda-
tów do Komisji Wnioskowej. 

Kol. T. Szkaradek zgłosił Waldemara Bagińskiego - Kandydat nie wyraził zgody. 

Kol. Krzysztof Budzyk zgłosił Dariusza Kosteckiego - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. Bożydar Zając zgłosił Jerzego Orlofa - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Ryszard Król zgłosił Jerzego Wolińskiego - Kandydat wyraził zgodę. 

W jawnym głosowaniu, Delegaci wybrali Komisję Wnioskową w składzie: Da-
riusz Kostecki, Jerzy Orlof i Jerzy Woliński - 21 głosami za, i  1  głosie wstrzymu-
jącym się. 

 

 

7.  Sprawozdanie ustępującego Zarządu SPOZŻ. 

Kol. Kazimierz KUDLIK – Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z pracy Za-
rządu SPOZŻ za okres mijającej X kadencji (załącznik Nr 3). W sprawozdaniu 
ukazał trudności i osiągnięcia minionego okresu, dziękując wszystkim żegla-
rzom, którzy wspomagali pracę Zarządu w wypełnianiu statutowych obowiązków. 

Prezes złożył wniosek o przyjęcie przedłożonego sprawozdania ustępującego 
Zarządu. 

 

8.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

Kol. Mariusz Jagiełko – Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół 
Komisji Mandatowej (załącznik Nr 4), w którym stwierdzono, że w obradach XI 
Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego SPOZŻ w Nowym Sączu, na 42 
uprawnionych, mandaty pobrało i uczestniczy 22 Delegatów uprawnionych do 
głosowania, co stanowi 52,38 % z ogólnej liczby Delegatów. 

Wobec powyższego Komisja Mandatowa stwierdza, że XI Sejmik Sprawoz-
dawczo – Wyborczy SPOZŻ w Nowym Sączu jest uprawniony do podejmo-
wania uchwał i wniosków. 

 
 

9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPOZŻ. 

Kol. Mariusz Majda – przedłożył sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 
SPOZŻ za okres mijającej kadencji (załącznik Nr 5), składając jednocześnie 
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

Przewodniczący obrad – Kol. Tadeusz Franczak odczytał projekt Uchwały Nr 
01/XI/2012 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi X ka-
dencji Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym 
Sączu. 
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W jawnym głosowaniu, Delegaci jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 
01/XI/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi X kadencji Sądecko-
Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym Sączu. 

 

11.  Wybór Komisji Wyborczej. 

Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Franczak poprosił o zgłaszanie kandy-
datów do Komisji Wyborczej. Jednocześnie poinformował, że zgłaszając kandy-
datury do Komisji Wyborczej należy uwzględnić fakt, iż członkowie Komisji Wy-
borczej nie mogą kandydować do Władz Stowarzyszenia SPOZŻ. 

Kol. Marek Bodziony zgłosił Kol. Dariusza Cylka - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Andrzej Gwiżdż zgłosił Kol. Jarosława Stożka - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. Jerzy Orlof zgłosił Kol. Bożydara Zająca - Kandydat wyraził zgodę. 

W jawnym głosowaniu, Delegaci wybrali Komisję Wnioskową w składzie: Da-
riusz Cylka, Jarosław Stożek i Bożydar Zając - 20 głosami za, 1 głosie przeciw   
i  1 głosie wstrzymującym się. 

 

12.  Dyskusja. 

Kol. Tadeusz Franczak – Przewodniczący Sejmiku poprosił o przygotowanie się  
i zgłaszanie do dyskusji. 

Z powodu braku chętnych zaproponował przejście do następnego punktu pro-
gramu obrad. 

 

13.  Zgłaszanie kandydatów do władz SPOZŻ oraz kandydatów na delegatów 
SPOZŻ na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego oraz przeprowadzenie 
głosowania. 

Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Franczak poprosił o zgłaszanie kandy-
datów do Zarządu. 

Kol. Marek Bodziony zgłosił Kol. Kazimierza Kudlika - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Andrzej Gwiżdż zgłosił Kol. Ryszarda Króla - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. Jerzy Orlof zgłosił Kol. Andrzeja Gwiżdża - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Dariusz Cylka zgłosił Kol. Marka Bodzionego - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Dariusz Kostecki zgłosił Kol.Pawła Krajewskiego - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. Jerzy Orlof zgłosił Kol. Łukasza Ziemianka - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Bożydar Zając zgłosił Kol. Mariusza Łukasika - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Ryszard Król zgłosił Kol. Mariusza Majdę - Kandydat wyraził zgodę.  

 

Kol. Tomasz Szkaradek zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Za-
rządu. W jawnym głosowaniu, Delegaci jednogłośnie przyjęli wniosek o za-
mkniecie listy kandydatów do Zarządu.  
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Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz 
Franczak poprosił o przystąpienie do głosowania.  

Członkowie Komisji Wyborczej rozdali Delegatom karty do głosowania i poinfor-
mowali o sposobie oddawania głosów. 

 

Po zebraniu kart zgłosowania na Członków Zarządu Przewodniczący Sejmiku – 
Kol. Tadeusz Franczak poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 

Kol. Jerzy Orlof zgłosił Kol. Tomasza Szkaradka - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. K. Kudlik zgłosił Kol. Zuzannę Bodziony - Kandydatka wyraziła zgodę.  

Kol. Marek Bodziony zgłosił Kol. Mariusza Jagiełko - Kandydat wyraził zgodę. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Fran-
czak poprosił o zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. 

Kol. M. Bodziony zgłosił Kol. Waldemara Bagińskiego - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Andrzej Gwiżdż zgłosił Kol. Jerzego Orlofa - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. Bożydar Zając zgłosił Kol. Jerzego Wolińskiego - Kandydat wyraził zgodę. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Fran-
czak poprosił o zgłaszanie kandydatów na delegata i zastępców delegata na 
Sejmik PZŻ. 

Kol. Marek Bodziony zgłosił Kol. Kazimierza Kudlika - Kandydat wyraził zgodę. 

Kol. Andrzej Gwiżdż zgłosił Kol. Jerzego Orlofa - Kandydat wyraził zgodę.  

Kol. D. Kostecki zgłosił Kol. Pawła Krajewskiego - Kandydat wyraził zgodę. 

 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz 
Franczak poprosił o przystąpienie do głosowania.  

Członkowie Komisji Wyborczej rozdali Delegatom karty do głosowania na Człon-
ków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegata i jego zastępców na 
Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. 

Przewodniczący Komisji Wyborczej poinformowali o sposobie oddawania głosów 
w tym głosowaniu. 

 

Po zebraniu kart zgłosowania na Członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeń-
skiego oraz Delegata i jego zastępców na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskie-
go, Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Franczak poprosił o zgłaszanie się 
do dyskusji. 
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14.  Dyskusja c.d. 

Waldemar Bagiński zwrócił uwagę na trudności z jakimi boryka się Stowarzy-
szenie w zakresie utrzymania w sprawności morskiego jachtu żaglowego S/Y 
„Dunajec”. 

 

Tadeusz Franczak zauważył, że mimo wielkiego sentymentu Stowarzyszenie 
nie jest w stanie unieść ciężaru utrzymania jachtu bez pomocy finansowej z ze-
wnątrz. 

 

Ryszard Król wyraził przekonanie, że wszystkie Kluby i Organizacje żeglarskie 
zrzeszone w SPOZŻ powinny się włączyć w pomoc na rzecz utrzymania w 
sprawności jachtu „Dunajec” lub powinniśmy podjąć uchwałę upoważniającą Za-
rząd SPOZŻ do podjęcia działań zmierzających do sprzedaży jachtu lub jego 
zamiany na inny o niższych kosztach utrzymania. Do tego głosu przyłączył się 
kol. Andrzej Gwiżdż. 

 

Dariusz Kostecki zwrócił uwagę, że sprawa jachtu zawsze zajmuje zbyt wiele 
miejsca w dyskusjach i sporach dotyczących działalności SPOZŻ. 

 

Kazimierz Kudlik wyjaśnił, że jacht „Dunajec” stanowi majątek SPOZŻ i jest na-
szym obowiązkiem dbałość o zachowanie go jak najdłużej w sprawności tech-
nicznej. Ponadto jacht służy do prowadzenia morskiego szkolenia żeglarskiego 
na wyższe stopnie żeglarskie i nie mielibyśmy tak wielu kapitanów i jachtowych 
sterników morskich gdyby nie posiadanie własnego jachtu morskiego. Celem 
nadrzędnym SPOZŻ jest stworzenie warunków Członkom Klubów w podnosze-
niu kwalifikacji i zdobywaniu wyższych stopni żeglarskich i obowiązkiem nas 
wszystkich jest dopełnienie tego obowiązku. 

 

Jerzy Orlof stwierdził, że nie widzi możliwości sprzedaży jachtu, gdyż drewniany 
jacht jest już wiekowy i nie wzbudzi zainteresowania nabywców, a jeśli nawet 
udałoby się znaleźć nabywcę, uzyskana kwota ze sprzedaży będzie zbyt niska 
aby mogła być wystarczająca do zakupu jachtu sprawniejszego, czyli w lepszym 
stanie technicznym.  

 

Kazimierz Kudlik poinformował, że kilka miesięcy temu do Zarządu SPOZŻ 
wpłynęło zapytanie o cenę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych doty-
czące złożenia oferty na dostawę drewnianego jachtu o powierzchni ożaglowa-
nia 80 m2 i takie kryteria spełnia m.in. nasz jacht „Dunajec”. Nabywca wymagał 
aby oferowany jacht był pełnosprawny technicznie i posiadał świadectwa i certy-
fikaty na okres min. 3 lat (te kryteria spełniał „Dunajec”), a dostawca był zobo-
wiązany do udzielenia trzyletniej gwarancji. Problem w tym, że złożenie oferty 
wiązało się z ryzykiem jej wyboru, w konsekwencji dostawy, czyli zbycia jachtu z 
koniecznością ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania przez trzy lata, na co 
raczej nie starczyłoby przychodu z jego sprzedaży. Dlatego też rozwiązaniem 
nie jest sprzedaż, lecz znalezienie środków na utrzymanie jachtu.   
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Marek Bodziony zwrócił uwagę na brak dyscypliny w zakresie uiszczania na-
leżnych składek członkowskich do SPOZŻ. 

 

Kazimierz Kudlik przypomniał, że - jak już przywołano w przedłożonym spra-
wozdaniu z działalności - tylko trzy kluby na siedem stowarzyszonych regularnie 
wnoszą składki członkowskie, dlatego też nowo wybrane Władze muszą dołożyć 
starań, aby zgodnie z zapisami Statutu zdyscyplinować Stowarzyszenia i Klubu 
zrzeszone do regularnego wnoszenia składek. W przypadku nie wnoszenia 
składek stosować sankcje przewidziane w Statucie SPOZŻ. 

 

Kazimierz Kudlik zwrócił uwagę na konieczność podnoszenia poziomu szkole-
nia na podstawowe stopnie żeglarskie oraz przywrócenie działalności sportowej 
w Klubach. Aby wzbudzić zainteresowanie do sportowej rywalizacji, każdy z Klu-
bów powinien w sezonie zorganizować przynajmniej jedne regaty żeglarskie, a 
wszystkie Kluby powinny dopilnować udziału w nich swoich reprezentantów. 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący obrad kol. 
Tadeusz Franczak złożył wniosek o zamkniecie dyskusji.  

 

15.  
Sprawozdanie Komisji Wyborczej, ogłoszenie wyników wyborów. 

Przewodniczący Sejmiku – Kol. Tadeusz Franczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Wyborczej o ogłoszenie wyników przeprowadzonych wyborów do Władz 
Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i ogłosił skład poszczególnych or-
ganów Władz SPOZŻ (Protokół w załączeniu).  

 

16.  
Wolne wnioski. 

Przewodniczący Obrad przypomniał o składaniu wniosków do Komisji Wniosko-
wej. W związku z brakiem zgłoszeń ogłosił krótką 10 minutową przerwę.  

 

17.  
Podjęcie uchwał. 

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Obrad Tadeusz Franczak zgłasza wniosek 
o przyjęcie Uchwał w sprawie dotychczas złożonych wniosków.  

 

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytywał kolejno projekty uchwał, a 
Przewodniczący obrad – Kol. Tadeusz Franczak poddawał je pod głosowanie. 
Na pięć projektów uchwał w jawnym głosowaniu, trzy uchwały większością gło-
sów odrzucono, a dwie uchwały przyjęto zwykłą większością głosów. I tak: 
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W jawnym głosowaniu, Delegaci przyjęli Uchwałę Nr 02/XI/2012 w sprawie 
wysokości składki członkowskiej SPOZŻ i trybu jej wnoszenia. 19 głosami 
za, 2 głosach sprzeciwu i 0 głosach wstrzymujących się. 

 

W jawnym głosowaniu, Delegaci przyjęli Uchwałę Nr 03/XI/2012 w sprawie 
upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do próby sprze-
daży jachtu Dunajec, z przeznaczeniem uzyskanych środków na zakup in-
nej jednostki  . 16 głosami za, 2 głosach sprzeciwu i 4 głosach wstrzymujących 
się. 

 

18.  Zakończenie. 

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Franczak podziękował Delegatom za przy-
bycie i ogłosił zamknięcie obrad XI Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego 
Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym 
Sączu. 

19.  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

Nowy Sącz, dnia 8 grudnia 2012 roku. 

KK/KK 

 

 

SEKRETARZ 
XI Sejmiku SPOZŻ 

 
Kazimierz Kudlik 

 PRZEWODNICZĄCY 
XI Sejmiku SPOZŻ 

 
Tadeusz Franczak 

 


