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PROTOKÓŁ nr 56/2017 
posiedzenia zarządu Gdańskiej Federacji Żeglarskiej 

 w dniu 02 luty 2018 
 
Obecni: 
1. Andrzej Załucki 
2. Andrzej Gierulski 
3. Eugeniusz Ziółkowski 
4. Jerzy Czarniawski 
5. Wacław Liskiewicz 
 
Uroczyste spotkanie otwierające przygotowania do sezonu 2018 przeprowadzono w siedzibie 
YK Północny w obecności zaproszonych osób wymienionych na załączonej liście. 
Prezes Andrzej Załucki powitał przybyłych gości i zaprosił do rozpoczęcia dyskusji w sprawach 
bieżących. 
Tomasz Czarnecki przedstawił zaproszonego przez siebie o.Radosława z Zakonu Kapucynów w 
Gdańsku. O.Radosław przedstawił misję patronowania żeglarzom oraz zachęcał do korzystania z 
posług duszpasterskich. Eugeniusz Ziółkowski odniósł się pozytywnie do propozycji zastrzegając 
konieczność pozostawienia wolnej woli w korzystaniu z posługi. 
Jan Jakubowski, komandor GKM LOK poinformował o staraniach czynionych przez właściciela 
nieruchomości (LOK) na rzecz modernizacji nabrzeży przystani. Przyszłość reprezentowanego 
stowarzyszenia przedstawił jako niepewną w związku z pojawiającymi się zamiarami 
przeznaczenia nieruchomości na cele zabudowy jednorodzinnej. 
Piotr Mroczek, komandor PKM w Gdańsku poinformował o postępowaniu sądowym w sprawie 
uznania przez Sąd tytułu własności do nieruchomości użytkowanej przez PKM (Twierdza 
Wisłoujście). Zgodnie z przewidywaniami należy oczekiwać pozytywnego dla klubu 
rozstrzygnięcia. 
Ignacy Makowski, komandor YK Północny przedstawił trudności w ustaleniu własności do 
nadbrzeżnej części nieruchomości i związanych z tym zabiegów o zmodernizowanie 
infrastruktury cumowniczej.  
Wojciech Knapik, przedstawiciel zarządu JKM Neptun poinformował o problemach związanych 
ze staraniami o uzyskanie tytułu użytkowania części nieruchomości warunkującej możliwość 
wykonania nabrzeża od strony Martwej Wisły ograniczającego ingerencję zewnętrznego 
falowania w głąb akwenu przystani. Podstawową przeszkodą w zakończeniu postępowania jest 
zawyżona wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, ustalona przez Gminę Gdańsk. Zmiana 
decyzji Gminy Gdańsk jest przedmiotem postępowania odwoławczego wniesionego przez JKM 
Neptun. 
Andrzej Szrubkowski poinformował o przebiegu prac nad przygotowaniem projektu 
modernizacji przystani GOS w Górkach Zach. (siedziba JKSt.Gd.) realizowanym przez Projmors. 
Podkreślił zaakceptowanie przez Inwestora (DRMG w imieniu Gminy Gdańsk) GFŻ w roli 
konsultanta społecznego projektów przygotowywanych w ramach zadania Pętla Żuławska II 
etap. Postęp prac opóźniany jest z uwagi na brak decyzji środowiskowych oraz opóźnione 
wystąpienie przez Gminę Gdańsk o wydanie zgody przez Min.Gospodarki Morskiej. Planowany 
termin zakończenia prac projektowych przewidywany jest w III kw.2018 roku. 
Andrzej Gierulski przedstawił podsumowanie przebiegu cyklu regat Pucharu Zatoki Gdańskiej 
2017. Podkreślił rozegranie po raz pierwszy regat Dacron 70’ organizowanych przez AKM 
Gdańsk. 
Andrzej Szrubkowski poinformował o przygotowaniach do przeprowadzenia 
międzyregionalnego cyklu regatowego - Puchar Zatoki Gdańskiej 2018. Przekazał też informację 
o podjęciu przez Komisję Żeglarstwa Morskiego PZŻ starań na rzecz głębokich przemian 
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mających doprowadzić do uporządkowania działalności w rozwoju polskiego żeglarstwa 
morskiego, w tym jego regatowej części w postaci Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. 
Andrzej Załucki poinformował, iż planowane Otwarcie Gdańskiego Sezonu Żeglarskiego 
ustalone zostało w sobotę 19 maja 2018, tradycyjnie w rejonie Targu Rybnego. Zaapelował, aby 
gdańskie klubu podjęły starania o przeprowadzenie klubowych uroczystości otwarcia sezonu w 
sposób nie kolidujący z ww. terminem oraz z uroczystościami w innych klubach gdańskich. 
Zapowiedział też podjęcie próby koordynacji w zakresie przeprowadzenia uroczystości 
zakończenia sezonu przez jeden wybrany klub z udziałem wszystkich pozostałych. Kończąc 
podziękował przybyłym za liczną obecność. 
 

sporządzi Andrzej Szrubkowski   Podpisy: 


