KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 4/Z/IV/2017
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser (PSKL)
w dniu 09 lipca 2017r.

Obecni – wg listy obecności stanowiącej załącznik do oryginału protokołu wraz z zaproszonymi
gośćmi:
1. Marta Żuralska
2. Borkowski Cezary
3. Milczarczyk Rafał
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przyjęcie sprawozdania.
Omówienie statutu, członkostwa, przyszłości PSKL, obecność Pani Marty Żuralskiej.
Omówienie Finału PP, obecność p. Alicji Klimaszewskiej.
Omówienie sytuacji MŚ 4.7 w Belgii, obecność Rafał Milczarczyk, Cezary Borkowski .
Komisje Problemowe. Powołanie członków.
Sprawy finansowe, administracyjne, członkowskie, sądowe.
Marketing i promocja: strona, stroje inne.
Wolne wnioski.
Ad.1. Przyjęto jednomyślnie bez uwag protokół nr. 3 z obrad Zarządu z dnia 10 czerwca

2017r.
Ad.2. Prezydent Katarzyna Deberny przedstawiła osobę Pani Marty Żuralskiej i
zaproponowała jej kandydaturę do pełnienia roli mecenas Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser.
Działając w interesie członków prawnicze wsparcie jest niezbędne i wynika z potrzeby wyjścia na
prostą ze statutem i dokumentacją członkowską PSKL argumentowała Prezydent PSKL. Po zapoznaniu
się ze stanem faktycznym dokumentacji Zarządu do 2017 roku i zaniechaniem prac nad nowym
statutem PSKL od 2014 roku takie wsparcie jest niezbędne wyrazili dalej opinię członkowie Zarządu.
Jednogłośnie Pani Marta Żuralska została zatrudniona przez Zarząd PSKL (Uchwała Zarządu 6/Z/IV).
Pani Marta Żuralska wyraziła swoją opinię na temat spraw członkowskich w PSKL, która w
skrócie wyraża się następująco: Wszystkie osoby, których kiedykolwiek odnajduje się ich ślad w
dokumentacji finansowej i deklaracjach, przy jednoczesnym braku uchwał członkowskich przyjęcia i
skreślenia należy domniemywać, że każda taka osoba jest dalej członkiem PSKL. W związku z tym
zgodnie z przyjętą praktyką informowania członków na stronie internetowej PSKL należy umieścić
wezwanie do zapłaty i dopiero po wypełnieniu terminów procesu uzupełnienia płatności dokonać
weryfikacji członkowskich. Wezwanie to przygotuje i opublikuje Skarbnik PSKL.
Komisja Statutowa PSKL przygotuje listę poprawek do statutu, a Pani Mecenas przygotuje
jego nową treść zgodną z wymaganiami prawnymi.
Ad. 3. Pani Alicja Klimaszewska nie dojechała. Spotkanie zostało przeniesione na dzień 10
lipca w Gdyni.
Ad.4. Prezydent PSKL omówiła przygotowania do wyjazdu reprezentacji Laser 4.7 na
Mistrzostwa Świata Juniorów wraz z podjętymi już decyzjami personalnymi. Trenerem na MSJ będzie
Cezary Borkowski, a drugim trenerem Lew Cezary Gołda. Biorąc pod uwagę dotychczasowe

zaangażowanie trenera Rafała Milczarczyka nie sposób było wykluczyć trenera z tego wyjazdu,
dlatego udało się wypracować kompromis, który zakładał wyjazd 3 trenerów po kosztach dwóch.
Polski Związek Żeglarski wziął na siebie lwią część kosztów zgodnie z preliminarzem. Po wystąpieniu
Pani Prezedent nastąpiła owocna dyskusja, burza mózgów w temacie eliminacji i zakresu
odpowiedzialności PSKL za organizację procesów szkoleniowych w juniorach. Niewątpliwie w
przyszłym roku PSKL wspólnie z PZŻ wypracują model organizacyjny i zaplanują wcześniejszy proces
eliminacji reprezentacji na regaty, aby taka sytuacja z wyborem trenerów i zgłoszeniami zawodników
nigdy się nie powtórzyła. Pani Prezydent PSKL zobowiązała się do przeprowadzenia szkolenia dla
trenerów z obowiązkowego procesu aplikacji do imprez mistrzowskich podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Zegrzu. Wiceprezydent Jacek Błaszczyk zobowiązał się przejąć sprawę
monitoringu procesu aplikacji i zgłoszeń w klasie Laser 4.7 od kolejnego sezonu.
Ad.5. Zgodnie z uzgodnieniami członkami komisji mogą być tylko członkowie PSKL.
Przewodniczący Komisji Sportu i Upowszechniania Patryk Lutomski przedstawił kandydatów
do Komisji: 1. Cezary Borkowski, 2. Sławomir Kaczmarek, 3. Jerzy Jodłowski, 4. Wojciech Janusz,
5.Robert Siluk. Brak uwag członków Zarządu do kandydatów.
Przewodniczący Komisji Marketingu przedstawił kandydatów do Komisji: 1. Rafał Milczarczyk,
2. Konrad Berezowski, 3. Bartłomiej Szotyński. Brak uwag członków Zarządu do kandydatów.
Pozostali członkowie zostaną zaprezentowania na kolejnym zebraniu Zarządu wraz z
kompleksową stosowną uchwałą Zarządu.
Ad.6. Zarząd uzgodnił zmianę adresu w deklaracji członkowskiej PSKL na: adres
korespondencyjny Polskiego Związku Żeglarskiego na PGE Narodowy. Stosowną zmianę przygotuje
Sekretarz PSKL i opublikuje na stronie. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Prezydent PSKL Kasią
Deberny z Prezesem PZŻ Tomkiem Chamerą oficjalną siedzibą PSKL będzie siedziba PZŻ na Stadionie
Narodowym w Warszawie, w której otrzymamy bezpłatnie potrzebne miejsce do prowadzenia biura.
Skarbnik PSKL Jerzy Jodłowski omówił bilans finansowy za 2016 rok i zawnioskował o jego
przyjęcie. Jednogłośnie Zarząd zatwierdził bilans finansowy za 2016 rok.
Sekretarz PSKL Bartek Szotyński:
- poinformował, że dokumenty do KRS związane ze zmianą Zarządu zostały wysłane pocztą w
dniu 05 lipca 2017r. Opóźnienie wynikało z procesu przygotowania obszernej dokumentacji i
związane z nim m.in. zebranie podpisów osób z różnych rejonów Polski.
- zobowiązał się do przygotowania statystyki członków PSKL (po jej weryfikacji).
- przedstawił listę nowych członków PSKL do zatwierdzenia na podstawie prawidłowo
złożonych deklaracji. Zarząd PSKL zatwierdził nowych członków PSKL zgodnie z Uchwałą Zarządu
7/Z/IV.
Ad.7. Wszyscy członkowie Zarządu wyrazili chęć zmiany wizerunku strony z uwzględnieniem
zmiany dostawcy usług.
Kol. Jerzy Jodłowski i R. Milczarczyk omówili proces przygotowania i dystrybucji koszulek dla
reprezentantów Polski na MEJ w Gdyni i MSJ w Belgii. Dalsze prace nad przygotowaniem linii odzieży
PSKL oraz podjęciem współpracy z dilerami sprzętu przejmie komisja marketingu.

Ad.8. Omówiono termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania statutowego
sprawozdawczego. Ostateczna data zostanie jednak przyjęta na kolejnym zebraniu.

Przewodniczący

KATARZYNA DEBERNY
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