KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 1/Z/IV/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
w dniu 09 stycznia 2018r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otwarcie zebranie. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
Zatwierdzenie sprawozdania z ostatniego zebrania (protokół nr.8).
Zatwierdzenie porządku obrad.
Nowa strona internetowa PSKL - K. Deberny, B. Szotyński, S. Klimaszewski.
Rozstrzygnięcie konkursu na Finał Pucharu Polski - B. Szotyński
Kalendarz imprez 2018. Omówienie i zatwierdzenie terminów - P. Lutomski, J. Błaszczyk
Zasady Pucharu Polski 2018 – P. Lutomski, B. Szotyński
Raport Przewodniczącego Komisji Marketingu. Sponsoring, granty - L.C.Gołda
Posiedzenie Eurilca w Warszawie - K. Deberny
Listy rankingowe on-line (aktualna sytuacja). Procedury zgłoszeniowe do ME i MS - P.
Lutomski, J. Błaszczyk
Przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego - K. Deberny
Raport Przewodniczącego Komisji Statutowej przygotowań nowelizacji statutu - J. Jodłowski
Plan zagospodarowania używanego sprzętu klasy Laser PZŻ na potrzeby statutowe PSKL - K.
Deberny
Współpraca z PSKO - K. Deberny, P. Lutomski
Sprawy finansowe Stowarzyszenia – J. Jodłowski.
Wolne wnioski.

Ad.1. Zabranie otworzyła Prezydent Katarzyna Deberny, przywitała przybyłych członków
Zarządu oraz gościa kol. S. Klimaszewskiego. Przewodniczącym i Sekretarzem zebrania zostali
jednogłośnie wybrani odpowiednio kol. K. Deberny i B. Szotyński.
Ad.2. Przyjęto jednomyślnie bez uwag protokół nr. 8 z obrad Zarządu z dnia 30 listopada
2017r.
Ad.3. Przyjęto jednomyślnie porządek obrad z następującymi poprawkami. Pkt. 15 otrzymał
brzmienie: „ Sprawy finansowe Stowarzyszenia”. Punkt Wolne wnioski przesunięto do pkt. 16.
Ad.6. Kol. P. Lutomski przedstawił bieżący stan prac nad kalendarzem regat na sezon 2018
oraz terminy do uzgodnienia.
a)
Zatwierdzono jednomyślnie przesunięcie terminu regat Finał Pucharu Polski na
04-06.10.2018r.
b)
Zarząd jednomyślnie zdecydował o skierowaniu do konsultacji w KSiU terminu
regat Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Laser. Zarząd zobowiązał
Przewodniczącego KSiU P. Lutomskiego do wypracowania stanowiska w ciągu 7
dni. Decyzja w sprawie terminu zatwierdzona zostanie w trybie roboczym
obiegowo.

c)

Zarząd zobowiązał kol. B. Szotyńskiego do opracowania projektu regulaminu
Pucharu Polski na podstawie poprzednich jego wersji, a kol. J. Błaszczyka do
wyznaczenia współczynników regat.

Ad.4. Kol. S. Klimaszewski dokonał prezentacji założeń technicznych dla nowej strony
internetowej Stowarzyszenia. Strona zostanie zbudowana w oparciu o platformę „eZ”. Następnie
odbyła się dyskusja, „burza mózgów” na temat struktury, funkcjonalności, objętości i atrakcyjności.
Zarząd w porozumieniu z kol. S. Klimaszewskim wyznaczył termin publikacji strony na 01
marca 2018r. oraz następnie w ciągu miesiąca na dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek i
aktualizacji dla wdrożenia całości strony.
Po zapoznaniu się z propozycją i ofertą cenową podjęto uchwałę o podpisaniu umowy
współpracy z kol. S. Klimaszewskim na wykonanie i wdrożenie strony internetowej Stowarzyszenia.
Ad.5. Sekretarz B. Szotyński poinformował, że wpłynęły dwie oferty na konkurs „Organizacja
Regat Finału Pucharu Polski 2018” w tym jedna po terminie. Oferta złożona po terminie nie było
rozpatrywana. Zarząd zapoznał się tylko z jedną ofertą zgłoszoną przez UKŻR Niegocin i stwierdzono
jednomyślnie o jej ważności. Po odczytaniu oferty na wniosek kol. J. Jodłowskiego zdecydowano się
złożyć jedno zapytanie na drodze konsultacji z oferentem o zagwarantowanie pełnego zabezpieczenia
regat na wodzie w odpowiednią ilość jednostek motorowych (3 statki, min. 3 motorówki jury, min. 3
motorówki obsługi). Zarząd zobowiązał Prezydent K. Deberny do nawiązania kontaktu z oferentem.
Po otrzymaniu gwarancji od jedynego oferenta Zarząd podejmie decyzję w trybie roboczym
obiegowo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.
Ad.7. Omówiono w punkcie 6.
Ad.8. L. C. Gołda nieobecny. Z powodu nieobecności kol. L. C. Gołdy odczytano jedynie
podsumowanie. Kol. J. Jodłowski zobowiązał się do monitorowania konkursów na stronie
Ministerstwa SiT, a kol. K. Deberny w spółkach skarbu państwa.
Ad.9. Omówiona przygotowania do przyjęcia reprezentantów państw na zebranie EURILCA.
Do końca stycznia ma powstać kosztorys dla EURILCA zawierający m.in. główne pozycje: pobyt
uczestników, wynajem sali i autokaru, wybór restauracji.
Ad.10. W wyniku dyskusji i stanu bieżącego Zarząd jednomyślnie upoważnił kol. P.
Lutomskiego do zarządzania na stronach EURILCA i ILCA rankingowaniem zgłoszeń naszych
reprezentantów.
Ad.11. Zarząd uzgodnił termin Walnego Zebrania na 01 maja 2018 r. w Zegrzu. Na miesiąc
przed Zarząd zobowiązał się do przygotowania i opublikowania niezbędnych materiałów m.in.
sprawozdania z działalności, finansowego oraz projektu statutu.
Ad.12. Uzgodniono następujący terminarz działania. 1) 01 lutego zostanie rozesłany do
członków Zarządu projekt nowego statutu do konsultacji. 2) 01 marca zostanie statut poddany opinii
środowiska.

Ad. 13. Dokonano wymiany opinii i propozycji zagospodarowania sprzętu. Zarząd zobowiązał
kol. K. Deberny i kol. J. Błaszczyka do przygotowania koncepcji dla Wiceprezesa PZŻ M.
Kusznierewicza.
Ad.14. Dyskusja na przykładzie korespondencji otrzymanej od trenera Michała Zery. Zarząd
podtrzymał zasadność utrzymania funkcji „scouta” dla trenera Mirosława Laskowskiego.
Ad.15. Skarbnik J. Jodłowski przedłożył aktualną sytuację finansową Stowarzyszenia. Na
koncie jest ok. 17.757zł z czego 600zł to wpłaty już za składki i wpisowe na 2018r. Widnieje również
nadpłata podatku VAT od 4 lat w kwocie ok 7.500zł. Zarząd upoważnił kol. Andrzeja Porożyńskiego do
dalszej kontynuacji dysponowania kontem PSKL w Banku Spółdzielczym Więdzbork do 30 czerwca
2018r. ze względu na dodatkowy czas z przeniesieniem siedziby.
Ad. 16.
1) Wyznaczono termin na rozpoczęcie produkcji plakietek – trofeów Pucharu Polski –
wiosna 2018r.
2) Kol. J. Jodłowski zaproponował przetłumaczenie przepisów klasowych i wyznaczenie
mierniczego klasy.
3) Kol B. Szotyński zaproponował przygotowanie nazwisk kandydatów do nadania statusu
członka honorowego Stowarzyszenia.
Przewodnicząca zebrania zakończyła spotkanie i podziękowała za przyjazd i aktywny udział.

KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 2/Z/IV/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
w dniu 16 kwietnia 2018r.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otwarcie zebranie. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
Zatwierdzenie sprawozdania z ostatniego zebrania (protokół nr. 9).
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie regulaminu Pucharu Polski.
Zatwierdzenie kalendarza regat 2018.
Zatwierdzenie regulaminu prac Zarządu.
Omówienie projektu statutu.
Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
Wniosek do Lotto.
Plan finansowy 2018.
Zatwierdzenie wniosków członków honorowych.
Zatwierdzenie nowych członków.
Sprawy różne.

Ad.1. Zabranie otworzyła Prezydent Katarzyna Deberny, przywitała przybyłych członków
Zarządu oraz gościa kol. S. Klimaszewskiego. Przewodniczącym i Sekretarzem zebrania zostali
jednogłośnie wybrani odpowiednio kol. K. Deberny i B. Szotyński.
Ad.2. Przyjęto jednomyślnie bez uwag protokół nr. 9 z obrad Zarządu z dnia 09 stycznia
2018r.
Ad.3. Przyjęto jednomyślnie porządek obrad.
Ad.4. Po uwzględnieniu poprawek i dyskusji podjęto uchwałę.
Ad.5. Po uwzględnieniu poprawek i dyskusji podjęto uchwałę.
Ad.6. Po uwzględnieniu poprawek i dyskusji podjęto uchwałę.
Ad.7. Omówiono projekt nowego statutu. Wprowadzono poprawki i odesłano do dalszej
redakcji prawnej.
Ad.8. Podjęto uchwałę w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1
maja 2018r. Omówiono i przygotowano proponowany porządek obrad Zgromadzenia.
Ad.9. Odroczono do czasu zatwierdzenia nowego statutu.
Ad.10. Nie podjęto uchwały ze względu na brak potwierdzenia wysokości składki
członkowskiej do ILCA.
Ad.11. Jednogłośnie zarząd zatwierdził złożenie wniosku na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu o nadanie praw członka honorowego kol. Andrzejowi Porożyńskiemu i Andrzejowi
Lutomskiemu.
Ad.12. Podjęto uchwałę.
Ad.13.
1) Podjęto uchwałę.
2) Wyrażono zaniepokojenie działalnością trenera PZŻ Andrzeja Piaseckiego z uwagi na
podjęte działania selekcji reprezentacji na Mej nad Balatonem. Zarząd skieruje zapytanie
do PZŻ jaka rolę pełni w stosunku do trenerów kadry z prośbą o przedstawienie koncepcji
i planu działania wobec klasy Laser.
Przewodnicząca zebrania zakończyła spotkanie i podziękowała za przyjazd i aktywny udział.

KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 3/Z/IV/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
w dniu 01 maja 2018r.
Jednomyślnie wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania odpowiednio kol. Katarzynę
Deberny i Bartłomieja Szotyńskiego. Przewodnicząca wytłumaczyła wszystkim cel spotkania.

Zebranie zostało zwołane w trybie pilnym w celu zweryfikowania listy członków PSKL oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Na podstawie bezskutecznego wezwania do zapłaty
dokonanej przez skarbnika kol. Jerzego Jodłowskiego przedstawiono listę osób do skreślenia na
podstawie braku składki członkowskiej za rok 2017. Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy
członków. Obrady zakończono.
KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 4/Z/IV/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
w dniu 08 czerwca 2018r

Jednomyślnie wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania odpowiednio kol. Jerzego
Jodłowskiego i Lwa Cezara Gołdy.

Zebranie zostało zwołane w trybie pilnym w celu uzgodnienia spraw bieżących.
1/ Omówiono sprawy związane z Mistrzostwami Świata Juniorów w klasie Laser 4.7. W związku z
warunkiem postawionym przez trenera PZŻ Andrzeja Piaseckiego PSKL rekomendować będzie
jednego Cezarego Lwa Gołdę na trenera reprezentacji Lasera 4.7 na Mistrzostwa Świata w Gdyni.
Zarząd PSKL dążyć będzie do kompromisu zabezpieczenia reprezentacji przez dwóch trenerów
poprzez zaproszenie trenera A. Piaseckiego do rozmów
Zatwierdzono strój dla reprezentacji Laser 4.7 na MSJ. Koszule białe dla dziewcząt, czerwone dla
chłopców.
2/ Ustalono potrzebę zmian formalnych dla deklaracji członkowskiej. Redakcja i zatwierdzenie
odbędzie się w trybie obiegowym.
3/ Na wniosek skarbnika PSKL kol. Jerzego Jodłowskiego przedłożono i zatwierdzono bilans finansowy
za rok 2017. Zarząd podjął uchwałę.
4/ Sekretarz PSKL Kol. Bartłomiej Szotyński przedłożył deklaracje członkowskie nowych członków.
Zarząd podjął uchwałę przyjęciu nowych członków.
5/ Uzgodniono pomysł opublikowania konkursu na najlepszą relację z regat na fejsbuku.
Obrady zakończono.

KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 5/Z/IV/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
w dniu 26 września 2018r

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie budżetu na organizację Gali PSKL w Giżycku.
4. Omówienie scenariusza Gali. Wybór prowadzących.
5. Podsumowanie współpracy z PZŻ w sezonie 2018.
6. Kadłuby PZŻ na szkolenia i akcje promocyjne PSKL.
7. Wybór komitetu organizacyjnego ME w Dziwnowie.
8. Sponsorzy do współpracy z Dziwnowem na ME U21.
9. Partnerzy do organizacji ME i MŚ.
10. Wolne wnioski.

Ad.1. Zabranie otworzył sekretarz Bartłomiej Szotyński, przywitał przybyłych członków
Zarządu. Przewodniczącym i Sekretarzem zebrania zostali jednogłośnie wybrani odpowiednio kol. P.
Kuczys - Lutomski i B. Szotyński.
Ad.2. Przyjęto jednomyślnie porządek obrad bez uwag.
Ad.3. Dyskutowano na temat nagród od dostawców z Sailovni i LaserPol i formule
zamówienia. Uzgodniono wspólną politykę finansowania nagród tj. 1 zakupiona na 1 darowaną o
przybliżonej wartości. Po podliczeniu kosztów DJ’a, fotografa, nagród, trofeów, medali podjęto
uchwałę o kwocie dofinansowania Finału Pucharu Polski.
Ad.4. Scenariusz zobowiązał się rozpisać kol. Bartek Szotyński, a P. Kuczys-Lutomski przyjął na
siebie obowiązki prowadzącego.
Ad.5. Dyskusja została przeniesiona do Komisji Sportu PSKL na zaplanowane spotkanie 05
października.
Ad.6. Kol. Jerzy Jodłowski przypomniał o złożonym wniosku przyznania kadłubów
szkoleniowych do dyspozycji PSKL i braku odpowiedzi z PZŻ. Poddano pod głosowanie ponowne
wysłanie wniosku. Za wnioskiem oddano 2 glosy ZA i 2 głosy PRZECIW. Wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony w większym gronie.
Ad.7. Zaproponowano skład Komitetu Organizacyjnego Mej U21 w Dziwnowie: Katarzyna
Deberny, Jerzy Jodłowski, Patryk Kuczys Lutomski, Robert Siluk. Głosowanie odbędzie się po
potwierdzeniu woli kandydatów.

Ad.8 i 9. Zarząd zobowiązał kol. L. C. Gołdę do przeprowadzenia selekcji na rynku branżowym
i przedłożenia potencjalnych partnerów-sponsorów MEj U21.
Przewodniczący zebrania zakończył spotkanie i podziękował za przyjazd i aktywny udział.

KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 6/Z/IV/2018
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
w dniu 08 listopada 2018r
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebranie. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie sprawozdania z ostatniego zebrania.
SPORT: Patryk Kuczys-Lutomski, Jacek Błaszczyk
4. Dyskusja z gościem Prezydentem Klasy Optimist Arturem Burdziejem o współpracy wzajemnej i
PZŻ. Wypracowanie kierunków.
5. Podsumowanie sezonu i planów na 2019.
6. Rywalizacja sportowa: kalendarz imprez 2019 projekt; Puchar Polski 2019 projekt; system
współzawodnictwa
7. Zebranie EurILCA. Omówienie stanowiska i przygotowań.
MARKETING : Lew Cezary Gołda
8. Koncepcja dalszej współpracy z Upwind. Mocne i słabe strony.
9. Obsługa strony internetowej i fanpage'a.
10. Pomysły i wnioski na 2019.
ADMINISTRACJA: Jerzy Jodłowski, Bartłomiej Szotyński
11. Bieżący raport finansowy
12. Powołanie nowych członków.
13. Sprawy różne.

Ad.1. Zabranie otworzyła prezydent Katarzyna Deberny, przywitała przybyłych członków
Zarządu o gościa kol. Artura Burdzieja . Przewodniczącym i sekretarzem zebrania zostali jednogłośnie
wybrani odpowiednio kol. K. Deberny i Bartłomiej Szotyński.
Ad.2. Przyjęto jednomyślnie porządek obrad bez uwag.
Ad.3. Zatwierdzono jednomyślne protokoły z posiedzeń Zarządu nr. 2/Z/IV/2018;
3/Z/IV/2018; 5/Z/IV/2018.

Ad. 4 i 5. Wymieniono poglądy i kierunki wspólnych działań od 2019 roku m.in. współpracę z
PZŻ oraz trenerami koordynatorami PZŻ w obszarach programów KNJ Akademii, pomysły na
powoływanie do kadry, wspólne akcje szkoleniowe, zaproszenie klasy Optimist na Finał Pucharu
Polski, propozycję przekazania sprzętu PZŻ do ośrodków od maja 2019r. Podsumowanie współpracy z
PZŻ przygotowuje wice prezydent kol. Patryk Kuczys -Lutomski w porozumieniu z Komisją Sportu
PSKL.
Ad.6. Projekty i propozycje zmian prześle kol. P.Kuczys-Lutomski, który przedstawił m.in.
jednolity ranking dla Laser 4.7 U18 w związku z brakiem starszych zawodników U18 w systemie
rywalizacji. Omówiono przypadek rankingu kat. masters z 2018r. i zainicjowano pracę ze
środowiskiem nad uwzględnieniem propozycji na 2019. Kalendarz’2019 PSKL będzie systematycznie
gromadzony w bazie online na platformie upwiind24. Kol. J. Jodłowski przekonał zarząd o potrzebie
utrzymania trybu konkursowego na organizację Finału Pucharu Polski w 2019r. Ogłoszenie
konkursowe zostanie zatwierdzone w trybie obiegowym, a procedury przeprowadzi kol. B. Szotyński.
Ad.7. Zarząd zaprosił prezesa PZŻ Tomasza Chamerę na uroczystą kolację 24 listopada do
Warszawy. Omówiono sprawy organizacyjne: transportu i cateringu. Nasz kraj reprezentować będzie
kol. K. Deberny i P. Kuczys-Lutomski. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Ad.8. Przedłożono listę poprawek dla systemu obsługi regat i rankingu na platformie
upwind24, którą wysłano do kol. Stanisława Klimaszewskiego.
Ad.9 i 10. Kol. B. Szotyński złożył propozycję podjęcia współpracy z redaktorem strony
internetowej i fanpage’a. Kol. J. Jodłowski przypomniał o braku wykonania decyzji zarządu z dnia 08
czerwca 2018r. (PROTOKÓŁ USTALEŃ NR. 4/Z/IV/2018 pkt. 5) o konkursie na najlepszy artykuł z regat.
Kol. C. Lew Gołda przedstawił potrzebę weryfikacji składu Komisji Marketingu. Zarząd odniesie się do
tego w trybie obiegowym.
Ad.11. Kol. J. Jodłowski przedstawił wykonanie uchwały nr 28/Z/IV. Z zaplanowanych
20.000zł wydatkowano 18.045zł. Bieżące środki finansowe PSKL to kwota ok 19.000zł.
Ad. 12. Kol. Bartłomiej Szotyński przedłożył deklaracje członkowskie nowych członków.
Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu nowych członków.
Ad. 13. Kol. J. Jodłowski przypomniał o ponowienie pisma do wice prezesa PZŻ Mateusza
Kusznierewicza w sprawie przyznania kadłubów dla PSKL.
Przewodniczący zebrania zakończył spotkanie i podziękował za przyjazd i aktywny udział.
Zestawienie komunikatów przygotował

PS. Wgląd do oryginałów dokumentów (protokoły i uchwały) dla członków PSKL odbyć się może w
siedzibie PSKL.

