KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 2/Z/IV/2017
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser (PSKL)
w dniu 05 czerwca 2017r

Obecni – wg listy obecności stanowiącej załącznik do oryginału protokołu.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z ukonstytuowania się Zarządu PSKL.
2. Omówienie NWZ w Krynicy Morskiej w dniu 19 maja 2017r.
3. Finansowy bilans otwarcia nowej kadencji Zarządu. Omówienie założeń planu finansowego
2017-2018.
4. Formalny bilans otwarcia nowej kadencji zarządu. Inwentaryzacja dokumentów. Omówienie
stanu faktycznego.
5. Uzgodnienie terminu Walnego Zebrania sprawozdawczego.
6. Przyjęcie projektu regulaminu zarządu.
7. Aktualizacja formularza deklaracji członkowskiej.
8. Statut. Komisja Statutowa – powołanie komisji. Dyskusja nad kierunkami działania w sprawie
aktualizacji statutu.
9. Wizja i misja naszego Stowarzyszenia; aktualne problemy i potrzeby.
10. Obowiązki i role w Zarządzie poszczególnych członków, powołanie komisji problemowych –
uzgodnienie planu działania.
11. Delegaci PSKL na regaty krajowe i MEJ w Gdyni – ustalenie nazwisk reprezentantów Zarządu
PSKL.
12. Strona Internetowa. Aktualny stan, potrzeby i wizje. Zapoznanie się i omówienie zasad
współpracy z SailingNet.
13. Finał Pucharu Polski – zapoznanie się z wynikami konkursu, warunków współpracy z
organizatorem regat w Giżycku.
14. Stowarzyszenie jako marka – dyskusja
15. Stroje reprezentacji PSKL na regaty mistrzowskie.
16. Wpisowe do PSKL – uzgodnienie pakietu startowego dla członka.
17. Wolne wnioski.
Ad.1. Odczytano protokół nr.1 z ukonstytuowania się zarządu z dnia 20 maja 2017r. Przyjęto
go jednomyślnie bez uwag. Do uchwał zgłoszono kilka uwag i przegłosowano je jednomyślnie.
Ad.2. Prezydent K. Deberny pogratulowała kolegom wyboru i podkreśliła jak duża
odpowiedzialność spoczywa na nowym zarządzie, aby uporządkować sprawy formalno – prawne
stowarzyszenia, zmienić jego wizerunek i wyjść naprzeciw potrzebom m.in. zawodników klasy Laser.
Ad.3. Skarbnik J. Jodłowski przedstawił na podstawie uzyskanych dokumentów finansowych
w siedzibie PSKL. Dokumenty wymagają jeszcze szczegółowej analizy i przeglądu. Bilans zamknięcia
skarbnik J. Jodłowski zlecił A. Porożyńskiemu na 31.05.2017r. Zarząd zatwierdzi sprawozdanie
finansowe wspólnie z Komisją Rewizyjną po zapoznaniu się z pełnym zakresem dokumentacji w
terminie wymaganym do 30.06.2017r i dokona zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w wymaganym
terminie.
Ad.4. K. Deberny, J. Jodłowski oraz K. Kłopotowski odbyli spotkanie w siedzibie PSKL w dniu
21.05.2017r. w sekretarzem III kadencji K. Izdebskim. Przekazanie dokumentów odbyło się
protokolarnie. Specyfikacja dokumentów księgowych i innych zewnętrznych dostępna jest w
załączniku do protokołu. Uwagi członków Zarządu do zastanej sytuacji: Brak dziennika

korespondencji, brak deklaracji zgłoszenia podatku VAT, brak uchwał członkowskich, brak
sprawozdania do GUS. W opinii J. Jodłowskiego jedynie rzetelnie była prowadzona księgowość
wykonywana przez zewnętrzną firmę księgową. Skarbnik roześle bilans finansowy w wersji
elektronicznej.
Ad. 6. Nie zgłoszono uwag. Zwrócono uwagę na adres siedziby. K. Deberny poinformowała, o
uzgodnieniach z Prezesem PZŻ Tomkiem Chamerą. T. Chamera wyraził zgodę, aby siedzibę PSKL
przenieść do siedziby Polskiego Związku Żeglarskiego. Stosowaną zmianę musi zatwierdzić Walne
Zebranie. Możemy natomiast posługiwać się już adresem do korespondencji w siedzibie PZŻ.
Ad.7. Uzgodniono jednomyślnie, że wykreślamy PESEL i zastępujemy go obowiązkowo nr.
licencji i dobrowolnie isaf code. Treść wymagań i postanowień dla członków zamieszczonych w
deklaracji zostanie skonsultowana z prawnikiem.
Ad.8. Do następnego zebrania zarządu wszyscy zobowiązali się uzgodnić w środowisku
kandydatów do komisji statutowej. Na dzisiaj kandydatami zarządu do komisji statutowej są J.
Jodłowski i sekretarz B. Szotyński. Komisja Statutowa zostanie powołana na kolejnym zebraniu.
Ad.9. 10 i 11.
Punkty połączono w całość i omówiono. Nowy statut powinien odzwierciedlać całość wizji i
misji naszego stowarzyszenia zaczynając od zmian ról w zarządzie, który koncentrować się powinien
na kilku najważniejszych celach: szkolenie i edukacja, upowszechnianie sportu, promocja i budowanie
marki poprzez zatwierdzanie planów działania i budżetu w przód. B. Szotyński wytłumaczył genezę
powstania funkcji v-ce prezydentów do klas standard, radial i 4.7. Obecnie nie ma takiej potrzeby
ponieważ PZŻ wypełnia w całości rolę szkoleniową na poziomie kadry i zaplecza zatrudniając
trenerów dla wszystkich grup szkolenia. Obecny rynek i sytuacja gospodarcza stawia zupełnie inne
wymagania dla PSKL, aby klasa zwiększała nieustannie swoją popularność i zainteresowanie
społeczeństwa oraz mediów. Uzgodniono wstępnie przyszłe role w zarządzie, które bez względu na
obecny stan statutu będziemy wdrażać w praktyce:
# Kasia Deberny – reprezentowanie PSKL na zewnątrz klasy m.in. do Polski Związek Żeglarski,
ISAF, EURILCA, kluby, sponsorzy, stowarzyszenia partnerskie, nakreślanie wizji i misji PSKL,
prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą.
# Patryk Kuczys – Lutomski – upowszechnianie sportu, przygotowywanie szkoleń trenerów i
zawodników, materiałów szkoleniowych, nadzór nad regulaminami eliminacji, pucharu polski,
rankingów.
# Jacek Błaszczyk – szkolenie i edukacja dla zawodników kat. juniorskich. Ścisła współpraca z
P. Kuczysem - Lutomskim.
# Lew Cezary Gołda – marketing, promocja i koordynacja wiodących regat w Pucharze Polski.
# Jerzy Jodłowski – sprawy finansowe i prawne.
# Bartłomiej Szotyński – prowadzenia biura.
# Konrad Berezowski – z uwagi na nieobecność do uzgodnienia na kolejnym zebraniu.
Uzgodniono, że na kolejnym zebraniu powołane zostaną trzy komisje problemowe zgodnie z uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz statutem §21 tiret siódmy:
1. Komisja statutowa.
2. Komisja sportu i upowszechniania.
3. Komisja marketingu i promocji.

Zarząd uzgodnił, że przygotuje kalendarz wyjazdowy o dotyczący bezpośredniej dostępności dla
członków PSKL.
Ad.12. Brak był dostępnej umowy na zebraniu. Zarząd ustali dalsze działania po zapoznaniu
się z umową. Uzgodniono, że nowa strona musi być postawiona na nowym silniku. Wordpress nie
umożliwia zbudowania strony z bazą danych zawodników, zarządzaniem wynikami regat i Pucharu
Polski oraz zgłoszeniami do regat.
Ad.13. K. Deberny zaprosi przedstawiciela organizatora na najbliższe możliwe spotkanie z
Zarządem celem podpisania uzgodnień i ustaleń szczegółów organizacji i współpracy.
Ad.14. Nastąpiła wymiana poglądów odnośnie przedstawienia PSKL jako marki. Dla tego celu
stworzona musi był nazwa łącząca kadrę Laser Team Poland z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Laser
dzięki czemu sprzedawać będziemy środowisko polskiego Lasera na zawodach Pucharu Polski i w
mediach. J. Błaszczyk, L. Gołda przygotują logotypy PSKL – marki.
Ad.15. Zarząd przygotuje ofertę strojów na mistrzowskie regaty juniorskie.
Ad.16. Nie podjęto decyzji. Przełożono temat do dalszych uzgodnień.
Ad.17. J. Jodłowski poprosił, aby wystosować list do ILCA i EURILCA o zmianach we władzach
PSKL i zmienić adresy kontaktowe oraz zamieścić na stronie PSKL informacje o wyborach i nowym
składzie Zarządu PSKL..

Przewodniczący
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