
KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 3/Z/IV/2017 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser (PSKL) 

w dniu 10 czerwca 2017r 

 

Obecni – wg listy obecności stanowiącej załącznik do oryginału protokołu wraz z zaproszonymi 

gośćmi: 

1. Borkowski Cezary 

2. Czubek Zbigniew 

3. Milczarczyk Rafał 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie protokołu z zebrania zarządu 05.06.2017r. 
2. Omówienie przygotowań do MŚJ Laser 4.7 w ramach programu centralnego szkolenia PZŻ i 

wyjazdu reprezentacji na Mistrzostwa. Zaproszeni goście: Zbigniew Czubek, Rafał 
Milczarczyk, Cezary Borkowski. 

3. Zapoznanie się z listą deklaracji - osób do skreślenia. 
4. Powołanie komisji statutowej. 
5. Powołanie komisji sportu (rada trenerów). 
6. Powołanie komisji ds. marketingu i promocji. 
7. Porządkowanie informacji, pomysłów i kierunków rozwoju strony PSKL oraz fb 
8. Omówienie kierunków działań/ współpracy z innymi stowarzyszeniami (m.in. FINN i 

Optimist). 
9. Stroje reprezentacyjne PSKL i pakiety startowe dla nowych członków stowarzyszenia. 
10. Sportowa wizja działalności stowarzyszenia – wizja sportowa na zewnątrz klasy Laser jako 

część systemu szkolenia PZŻ, zagadnienia wewnątrz klasy Laser 4.7, Laser Radial i Laser 
Standard 

11. Rozeznanie w tematach stowarzyszenia na poziomie  międzynarodowym – termin spotkania 
na szczeblu międzynarodowym  EurILCA, ILCA. 

12. Wolne wnioski 

 
Ad.1. Przyjęto jednomyślnie bez uwag protokół nr. 2 z obrad Zarządu z dnia 05 czerwca 

2017r.  

Ad.2. Bartek Szotyński przedstawił dla przypomnienia założenia szkolenia kadry juniorów 

młodszych PZŻ w klasie Laser: ilość dni szkolenia w akademii i Młodym Mistrzu, finansowanie imprez 

głównych, wyłonienie trenerów na MSJ, zasady organizacyjno - finansowe. Trenerzy R.Milczarczyk 

oraz L.C.Gołda przedstawili propozycję wyjazdu całej reprezentacji (finansowanej i niefinansowanej) 

na dwa transporty prywatne. Z. Czubek zabrał głos i przedstawił punkt widzenia Polskiego Związku 

Żeglarskiego z naciskiem, aby to był wyjazd reprezentacji, a nie łączony wyjazd klubowy. Podkreślił, że 

Związek liczy na współpracę w zakresie odpowiedzialności za szkolenie kadry m.in. w juniorach 

młodszych, wspólne podejmowanie decyzji, rekomendowanie składów kadr (na podstawie 

regulaminów), identyfikację talentów. Najważniejsze dla Związku głoszone przez Z. Czubka są cele 

wychowawcze i poznawcze jako główne aspekty szkoleniowe w KNJmł. Wynik sportowy jest 

drugorzędny.  

W odniesieniu do MSJ Laser 4.7 Z. Czubek wyraził gotowość w pomocy w oddelegowaniu 

drugiego trenera reprezentacji na regaty do obsługi drugiej trasy. Wyraził swoją opinię podkreślając, 

że zawodnicy reprezentacji wyłonionej nie powinni dopłacać do wyjazdu. To zawodnicy 



niefinansowani powinni składać się na dodatkowe koszty, a Z. Czubek zadeklarował w imieniu 

Związku, że pomoże te koszty zbilansować. Bartek Szotyński podzielił stanowisko Z. Czubka w sprawie 

finansowania reprezentacji wyłonionej z eliminacji, która nie powinna dopłacać do wyjazdu oraz 

należy dołożyć wszelkich starań, aby na wyjeździe było dwóch trenerów, którzy zabezpieczą obie 

trasy na otwartym akwenie morskim kanału La Manche zapewniając właściwą obsługę sportową 

zawodników. 

Panowie trenerzy Borkowski Cezary, Gołda Lew Cezary i Milczarczyk Rafał zadeklarowali 

gotowość wyjazdu.  Zarząd zobowiązał kolegów trenerów, aby spotkali się razem z M. Laskowskim po 

regatach i uzgodnili swoją propozycję wspólnie wypracowaną, która dwójka trenerów pojedzie na 

MSJ Laser 4.7 i poinformują o tej decyzji Zarząd. 

Ad.5. W związku z obecnością Z. Czubka kontynuowano dyskusję w obszarach sportowych. 

Patryk Kuczys – Lutomski przedstawił koncepcję sportu wyczynowego i upowszechniania. Za drugą 

część odpowiadałby Jacek Błaszczyk oraz w komisji zasiadałyby minimum 4 osoby spośród trenerów 

środowiska klasy Laser reprezentujących różne rejony Polski. Z. Czubek widzi następujące problemy 

polskiego żeglarstwa: brak nauczycieli, brak inwencji, brak unifikacji szkolenia, potrzeba szkoleń 

trenerów i zadeklarował jednocześnie pomoc finansową Związku z zakresie organizacji szkoleń i 

materiałów dydaktycznych przy współpracy ze Stowarzyszeniem. Konrad Berezowski przedstawił 

wnioski ze swojego rozeznania w środowisku. Jest potrzeba i są chętni do prowadzenia takich zajęć, 

warsztatów w formie teoretycznej i praktycznej na wodzie. Jerzy Jodłowski zaproponował nakręcenie 

dwóch filmów dydaktycznych z zakresu techniki i przepisu 42. Uzgodniono, że Stowarzyszenie 

zaproponuje taki termin szkolenia, a Związek je dofinansuje. Potwierdził to Z. Czubek. Pytania do Z. 

Czubka: 

1. Dlaczego usunięto w tym roku z rywalizacji sportu dzieci i młodzieży regaty punktowane 

MP w sprintach? Z. Czubek nie odpowiedział jednoznacznie na to pytanie odwołując się 

m.in. do regulaminu sportu młodzieżowego. Jerzy Jodłowski zaproponował w zamian 

rozegranie w tym terminie regat flotowych przynajmniej dla LAR M jako regaty 

rozgrzewkowe przed MEJ. 

2. Dlaczego zabraniamy w regulaminie startowania w dwóch konkurencjach w OOM? Nasze 

stanowisko jest, aby tak dobrać terminy i pozwolić wystartować np. w OPT i LAS 4.7 lub 

innych łódkach 2 os. lub oddzielić Lasera 4.7 od radiala.  

Dalej w konsekwencji powyższego dyskutowano na temat rozdziału punktów w poszczególnych 

konkurencjach (ad.10) , limitu wieku, uporządkowania kalendarza MP, aby umożliwić startowanie 

zawodnikom zgodnie z systemem rywalizacji. Wiele tematów powyższych zostanie kontynuowane 

przez Komisję Sportu PSKL. 

Ad 9. R. Milczarczyk rekomendował drukarnię „Tarnowscy” do współpracy w zakresie koszulek i 

brandu PSKL. Podkreślił że logo Laser Team Poland, które wygrało konkurs na fejsbuku jest 

przygotowane właśnie przez osobę z tej firmy. Jerzy Jodłowski podkreślił, że musimy niezwłocznie 

przygotować stroje reprezentacyjne na regaty mistrzowskie, aby nasz team wyglądał jednolicie i 

każdy reprezentant identyfikował się z Laser Team Poland. Pozostałe sprawy zostały przeniesione na 

kolejne spotkanie. 

Na tym etapie spotkania Zarządu gościom podziękowano za udział i obrady wróciły do porządku 

zebrania. 



Ad.4.  Zarząd podjął uchwałę (Uchwała Zarządu 3/Z/IV) o powołaniu komisji statutowej pod 

przewodnictwem Jerzego Jodłowskiego, w-ce przewodniczącym został Bartek Szotyński. Uchwała 

została podjęta 4 głosami za i 3 wstrzymującymi się. Pozostali członkowie komisji zostaną uchwaleni 

w terminie późniejszym. 

Ad.5. Zarząd podjął uchwałę (Uchwała Zarządu 4/Z/IV) o powołaniu komisji sportu i 

upowszechniania pod przewodnictwem Patryka Kuczysa – Lutomskiego i w-ce przewodniczącym 

Jackiem Błaszczykiem. Uchwała została podjęta 5 głosami za i 2 wstrzymującymi się.  Pozostali 

członkowie komisji zostaną uchwaleni w terminie późniejszym. 

Ad.6. Zarząd podjął uchwałę (Uchwała Zarządu 5/Z/IV) o powołaniu komisji marketingu pod 

przewodnictwem Lwa Cezarego Gołdy. Uchwała została podjęta 6 głosami za i 1 wstrzymującym się. 

Pozostali członkowie komisji zostaną uchwaleni w terminie późniejszym. 

Ad.3. Zarząd zapoznał wstępnie z listą osób do skreślenia (martwe dusze) przygotowaną 

przez Konrada Berezowskiego. Stosowna uchwała zostanie podjęta na kolejnym zebraniu. Jerzy 

Jodłowski przygotuje treść pisma wezwanie do zapłaty za lata poprzednie (dotyczy osób do dwóch lat 

wstecz). Pozostałe osoby zostaną skreślone odgórnie.  

Ad.7. Nazwa Laser Team Poland skierowana głównie dla kadry PZŻ w Laserach zmienia obszar 

działania na całe środowisko klasy Laser. Pomysł został przyjęty jednomyślnie.  

Ad.8. Prezydent Kasia Deberny zaprosi na kolejne spotkania Zarządu Prezydenta klasy Finn 

Bogusława Nowakowskiego i trenera Rafała Szukiela. K. Deberny potwierdziła obecność Pani Alicji 

Klimaszewskiej z Giżycka na kolejnym zebraniu Zarządu w Gdyni. 

 

Przewodniczący          

 
KATARZYNA DEBERNY                  


