Protokół nr 9/Z/XXXVIII/2018
z 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 12 stycznia 2018 r. w Gdańsku

Obecni:
członkowie Zarządu PZŻ:
zaproszeni goście:

T. Adamczyk, J. Bazylko, T. Chamera, K. Domańska, Z. Jagniątkowski,
M. Krupa, M. Kusznierewicz, J. Pietraszkiewicz, R. Śląski, J. M. Taber,
S. Wójcikowski, W. Wróblewski
M. Paśko, A. Szkaradek, A. Weber, J. Wesołowski, M. Frąckiewicz

Nieobecni:
członkowie Zarządu PZŻ:

R. Błacha, Z. Stosio, B. Witkowski

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjno-statutowe
1.1. Zatwierdzenie protokołów i komunikatu:
1) protokołu ustaleń nr 7/Z/XXXVIII/2017 z posiedzenia Zarządu PZŻ w dn. 16
listopada 2017 r.,
2) protokołu ustaleń nr 8/Z/XXXVIII/2017 z posiedzenia Zarządu PZŻ w dn. 14 grudnia
2017 r.,
3) komunikatu nr 8/Z/XXXVIII/2017 Zarządu PZŻ z dnia 14 grudnia 2017 r.,
4) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 40/Z/XXXVIII/2017 46/Z/XXXVIII/2018.
1.2. Strategia działalności Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 2018-2021, organizacja
Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Konkurencji
Priorytetowych
1.3. Informacja nt. Kodeksu dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych.
1.4. Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie – raport z kontroli, porozumienia.
1.5. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZŻ.
1.6. Informacja nt. przygotowań do Sejmiku PZŻ.
1.7. Nadanie odznaczeń związkowych.
2. Sprawy majątkowo-inwestycyjne i finansowe
2.1. Budżet PZŻ na 2018 rok, w tym:
1) zasady zwrotu kosztów podróży członkom władz, komisji i działaczom PZŻ,
2) rozpatrzenie wniosku w spr. przyznania stypendium socjalnego dla zawodnika Kadry
Narodowej PZŻ,
3) rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia
podstawowego dla trenera PZŻ.
2.2. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
2.3. Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
2.4. Informacja nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ /portal sailing.org.pl/.
2.5. Informacja nt. działań dot. jachtów PZŻ.
3. Sprawy sportowe
3.1. Zasady organizacji regat żeglarskich.
4. Sprawy szkoleniowe
5. Sprawy bieżące i wniesione
5.1. Informacja nt. poparcia wniosku o wsparcie finansowe dla byłego olimpijczyka.
5.2. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zlotu polskich żeglarzy Wagner Sailing Rally
2018.
5.3. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ.
5.4. Informacja nt. projektu Ludzie żagli – galeria.
5.5. Sprawozdanie z udziału PZŻ w II Śląskich Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR
i WODA 2017 i XIX Targach Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 2017.
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AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE
1.1.

Zatwierdzenie protokołów i komunikatu.
Zarząd PZŻ zatwierdził:
1) Protokół ustaleń nr 7/Z/XXXVIII/2017 z posiedzenia Zarządu PZŻ w dn.16 listopada
2017 r.,
2) Protokół ustaleń nr 8/Z/XXXVIII/2017 z posiedzenia Zarządu PZŻ w dn. 14 grudnia
2017 r.,
3) Komunikat nr 8/Z/XXXVIII/2017 Zarządu PZŻ z dnia 14 grudnia 2017 r.,
4) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:

prot. z głos. w trybie koresp. nr 40/Z/XXXVIII/2017 z dn. 27 grudnia 2017 r.
- Uchwała nr 136/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia stawek za ubezpieczenie OC zawodników i trenerów PZŻ na okres
1 stycznia – 31 marca 2018 r.,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 41/Z/XXXVIII/2017 z dn. 27 grudnia 2017 r.
- Uchwała nr 137/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Zasad kwalifikacji krajowych zawodników Polskiego Związku
Żeglarskiego do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 po korekcie językowej,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 42/Z/XXXVIII/2017 z dn. 27 grudnia 2017 r.
- Uchwała nr 138/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26 grudnia 2017 r. w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 43/Z/XXXVIII/2017 z dn. 5 stycznia 2018 r.
- Uchwała nr 139/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 4 stycznia 2018 r. w sprawie
nadania stopnia Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 44/Z/XXXVIII/2017 z dn. 5 stycznia 2018 r.
- Uchwała nr 140/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 4 stycznia 2018 r. w sprawie
objęcia patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 45/Z/XXXVIII/2017 z dn. 9 stycznia 2018 r.
- Uchwała nr 141/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 8 stycznia 2018 r. w sprawie
objęcia patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 46/Z/XXXVIII/2017 z dn. 9 stycznia 2018 r.
- w sprawie zatwierdzenia Protokołu ustaleń nr 7/Z/XXXVIII/2017 z posiedzenia
Zarządu PZŻ w dniu 16 listopada 2017 r. w Warszawie.

1.2.

Strategia działalności Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 2018-2021, organizacja
Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Konkurencji
Priorytetowych.
Prezes T. Chamera ponownie omówił strategię rozwoju żeglarstwa i program działalności
Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 2018-2021 oraz przedstawił informację nt. Konwentu
Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Konkurencji Priorytetowych planowanego
na dzień 13 stycznia 2018 r.:

konwent będzie obradował 2 razy w roku, jako nieformalne ciało doradcze
i opiniotwórcze Zarządu PZŻ,

celem konwentu jest zebranie uwag regionalnych i sportowych środowisk żeglarskich,
przedstawienie problemów i możliwości współpracy z perspektywy PZŻ i perspektywy
środowisk regionalnych, zwiększenie aktywności okręgowych związków żeglarskich
i stowarzyszeń konkurencji priorytetowych w działalności PZŻ oraz wypracowanie
wspólnych kierunków działań,

w programie konwentu przewidziano omówienie: strategii działalności PZŻ na lata 20182021, budżetu PZŻ, spraw majątkowych i inwestycyjnych PZŻ,

konwent zostanie w części poprowadzony jako dyskusje panelowe pod przewodnictwem
Wiceprezesów PZŻ i Skarbnika PZŻ w pięciu zespołach tematycznych zgodnych
z podstawowymi obszarami działalności Związku tj.: sport, żeglarstwo morskie,
żeglarstwo śródlądowe, rozwój i upowszechnianie – szkolenia i egzaminy, majątek
i finanse oraz w części jako dyskusja wspólna nt. współpracy PZŻ z okręgowymi
związkami żeglarskimi i stowarzyszeniami konkurencji priorytetowych,

w wyniku przeprowadzonych dyskusji panelowych i wspólnej dyskusji wypracowane
zostaną działania strategiczne i podstawowe zagadnienia do realizacji w ramach
współpracy pomiędzy PZŻ, okręgowymi związkami żeglarskimi i stowarzyszeniami
konkurencji priorytetowych.
Po dyskusji Zarząd PZŻ przyjął ww. ustalenia dot. organizacji konwentu.
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1.3.

Informacja nt. Kodeksu dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych.
Prezes T. Chamera przedstawił opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kodeks
dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych. Poinformował, że:

Kodeks jest narzędziem pozalegislacyjnym, oznacza to, że nie stanowi on dla adresatów
– czyli związków – źródła prawa, jak ustawa czy rozporządzenie, jest rodzajem katalogu
zaleceń i dobrych praktyk, jednak wytyczne zawarte Kodeksie będą wiążące dla polskich
związków sportowych, każdy związek, który będzie chciał uzyskać środki z dotacji
Ministra Sportu i Turystyki, będzie musiał się do nich stosować,

Kodeks zawiera ponad 180 konkretnych wytycznych, odnoszących się do różnych
obszarów tematycznych, część z nich ma charakter zaleceń, wdrożenie innych
wymagane będzie tylko od niektórych związków, posiadających większy potencjał
organizacyjny lub spełniających określone warunki, pozostałe będą miały charakter
bezwzględnie wiążący dla wszystkich związków chcących korzystać z dofinansowania
realizowanych przez siebie zadań.
Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął decyzję o szczegółowym zapoznaniu się z Kodeksem
i przeprowadzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu PZŻ (luty 2018 r.) analizy możliwości
i terminów wdrożenia proponowanych zaleceń i dobrych praktyk.

1.4.

Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie – raport z kontroli, porozumienia.
Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił Raport końcowy z analizy współpracy PZŻ –
OZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r. przygotowany przez Zespół roboczy Zarządu PZŻ ds. członków
zwyczajnych i wspierających PZŻ
Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął:

Uchwałę nr 142/Z/XXXVIII w sprawie przyjęcia Raportu końcowego z analizy współpracy
PZŻ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia działań
naprawczych.

1.5.

Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZŻ.
Prezes T. Chamera przedstawił wnioski w sprawie przyjęcia w poczet członków
wspierających PZŻ następujących podmiotów:

BRE MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

(…) osoba fizyczna.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

przełożył podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZŻ
BRE MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do czasu przeprowadzenia
rozmów z wnioskodawcą,

podjął Uchwałę nr 143/Z/XXXVIII w sprawie oddalenia wniosku o przyjęcie w poczet
członków wspierających PZŻ (…) osoby fizycznej.

1.6.

Informacja nt. przygotowań do Sejmiku PZŻ.
Przedstawiono Harmonogram przygotowań do L Sejmiku PZŻ.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

zaakceptował przedstawiony Harmonogram przygotowań do L Sejmiku PZŻ,

uzgodnił przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu PZŻ propozycji niezbędnych
zmian Statutu PZŻ w celu ich uzgodnienia i przedłożenia Komisji Statutowej PZŻ,

uzgodnił przygotowanie na kolejny LI Sejmik PZŻ w 2019 r. projektu nowego Statutu PZŻ
zgodnego z ostatnimi zmianami przepisów prawnych i dostosowanego do Kodeksu
dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych.

1.7.

Nadanie odznaczeń związkowych.
W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Odznaczeń PZŻ Z. Stosio, Prezes
T. Chamera PZŻ przedstawił wnioski Komisji Odznaczeń OZŻ w sprawie:

nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,

nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego,

rekomendacji nadania odznaczeń resortowych.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

przełożył podjęcie decyzji w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla
Żeglarstwa Polskiego działaczom Opolskiego OZŻ do czasu przedstawienia wniosków
o nadanie odznaki ww. osobom i weryfikacji działalności Opolskiego OZŻ,

podjął Uchwałę nr 144/Z/XXXVIII w sprawie nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla
Żeglarstwa Polskiego,
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AD. 2.

podjął Uchwałę nr 145/Z/XXXVIII w sprawie rekomendacji nadania odznaczeń
resortowych działaczom Świętokrzyskiego OZŻ.
SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

2.1.

Budżet PZŻ na 2018 rok.
Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił projekt Budżetu PZŻ na 2018 rok.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

zaakceptował wniosek o opracowanie regulaminu wspierania zawodników Kadry
Narodowej PZŻ, w tym zasad przyznawania stypendiów socjalnych, do opracowania
regulaminu zobowiązał Komisję Sportu PZŻ,

podjął Uchwałę nr 146/Z/XXXVIII w sprawie zmiany Regulaminu zwrotu kosztów
podróży członkom władz, komisji i działaczom PZŻ,

podjął Uchwałę nr 147/Z/XXXVIII w sprawie przyznania stypendium socjalnego dla
zawodnika Kadry Narodowej PZŻ,

podjął Uchwałę nr 148/Z/XXXVIII w sprawie przyznania dofinansowania do
wynagrodzenia podstawowego dla trenera PZŻ.

2.2.

Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
Prezes T. Chamera przedstawił stan spraw związanych z realizacją inwestycji Nowa Marina
Gdynia:
Po dyskusji Zarząd PZŻ przyjął ustalenie, że decyzje dot. podpisania nowych porozumień
z ZHP, klubami gdyńskimi, NMG S.A. i NMG S.A. Sp.k. będą podejmowane w konsultacji
i uzgodnieniu z Zarządem PZŻ.

2.3.

Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
Prezes T. Chamera i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawili informację nt. stanu realizacji
projektu Port Jachtowy Trzebież:

po raz kolejny został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonania robót budowlanych w tzw.
trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu „Modernizacja infrastruktury portu
turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży”, termin składania ofert upływa dn. 15 stycznia
2018 r.

2.4.

Informacja nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).
Prezes T. Chamera i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawili informację nt. stanu realizacji
projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).

2.5.

Informacja nt. działań dot. jachtów PZŻ.
Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. rozmowy z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dot. jednostek pływających stanowiących
własność PZŻ przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z Uchwałą nr 133/Z/XXXVIII Zarządu
PZŻ z dn. 14 grudnia 2017 r.

AD. 3.
3.1.

SPRAWY SPORTOWE

Zasady organizacji regat żeglarskich.
Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazylko przedstawił stan prac Zespołu roboczego Zarządu
PZŻ ds. regat morskich i śródlądowych, związanych z przygotowaniem nowego regulaminu
dot. zasad organizacji regat żeglarskich w miejsce dotychczasowych regulaminów Zasady
organizacji żeglarskich regat sportowych i Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych
w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ z uwzględnieniem
zasad organizacji regat morskich i Kodeksu klasyfikacji zawodników World Sailing. Regulamin
jest opracowywany w konsultacji z Kolegium Sędziów PZŻ i Kolegium Mierniczych PZŻ.
Po dyskusji Zarząd PZŻ zobowiązał Zespół do przygotowania projektu regulaminu na kolejne
posiedzenie.
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AD. 4.
4.1.

SPRAWY SZKOLENIOWE

Interpretacja zapisów Rozporządzenia MSiT z dn. 9 kwietnia 2013 r. w sprawie
uprawiania turystyki wodnej
Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła informację nt. zasad obliczania stażu
wymaganego do uzyskania patentu kapitana jachtowego.

AD. 5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

5.1.

Informacja nt. poparcia wniosku o wsparcie finansowe dla byłego olimpijczyka.
Prezes T. Chamera przedstawił sprawę poparcia wniosku o wsparcie finansowe dla byłego
olimpijczyka (…):

wniosek został złożony do Polskiego Komitetu Olimpijskiego wraz z poparciem Polskiego
Związku Żeglarskiego i Wielkopolskiego OZŻ,

pomoc materialna przyznawana jest ze środków PKOl w ramach realizacji celów i zadań
statutowych Komitetu, w tym niesienie pomocy olimpijczykom,

wnioskodawca to żeglarz o bardzo dużym dorobku sportowym.

5.2.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zlotu polskich żeglarzy Wagner Sailing Rally
2018.
Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Wagner Sailing Association z siedzibą w Toronto
o przyznanie dofinansowania do zlotu polskich żeglarzy Wagner Sailing Rally 2018, który
odbędzie się w terminie 30 stycznia – 1 lutego 2018 r., w Trellis Bay, Beef Island, Brytyjskie
Wyspy Dziewicze.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

podjął Uchwałę nr 149/Z/XXXVIII w sprawie oddalenia wniosku o przyznanie
dofinansowania do zlotu polskich żeglarzy Wagner Sailing Rally 2018.

5.3.

Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ.
Prezes T. Chamera przedstawił wnioski o objęcie patronatem honorowym PZŻ:
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

przełożył podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ Targów
Warszawski Salon Jachtowy 2018 do czasu przeprowadzenia rozmów z organizatorem
PTAK Warsaw Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie,

podjął Uchwałę nr 150/Z/XXXVIII w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
1) Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta,
2) premiery filmu „Na głęboką wodę”,
3) XXV Otwartych Żeglarskich Mistrzostwa Polski Dziennikarzy,

podjął Uchwałę nr 151/Z/XXXVIII w sprawie oddalenia wniosku o objęcie patronatem
honorowym PZŻ Pucharu Dzielnicy Wisła w klasie Omega.

5.4.

Informacja nt. projektu Ludzie żagli – galeria.
Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. projektu Ludzie żagli – galeria:

w 2014 r. z inicjatywy Komisji Kultury, Etyki i Mediów PZŻ powstał projekt Ludzie żagli,
który miał przedstawiać sylwetki wybitnych żeglarzy i działaczy PZŻ, pierwotnym
zamysłem projektu było upamiętnienie osób, które odeszły na wieczną wachtę,

istnieje potrzeba uaktualnienia dotychczasowej galerii i wypracowania zasad jej
systematycznego rozbudowywania, w tym usystematyzowanie i uaktualnienie
dotychczasowych i opracowanie nowych treści, uatrakcyjnienie o materiały multimedialne
(fotografia, grafika, film).
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

wyznaczył na koordynatora projektu J. M. Tabera, do zadań którego będzie należało:
opracowanie strategii wyboru osób (żyjących i zmarłych), których biografie będą
umieszczane w galerii, przygotowanie koncepcji wizualnej galerii, usystematyzowanie
treści (opracowanie szablonu tekstu), monitorowanie danych i osiągnięć poszczególnych
osób znajdujących się w galerii, pomoc w dotarciu do materiałów multimedialnych
(rodzina, krewni, kluby, muzea itp.).
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5.5.

Sprawozdanie z udziału PZŻ w II Śląskich Targach Sportów Wodnych i Rekreacji
WIATR i WODA 2017 i XIX Targach Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 2017.
Członek Zarządu PZŻ T. Adamczyk przedstawił sprawozdanie z udziału PZŻ w II Śląskich
Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2017 w Katowicach oraz XIX Targach
Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 2017 w Łodzi. Poinformował, że pomimo braku
stoisk targowych udało zrealizować się założone cele, głównie dzięki zaangażowaniu
członków Zarządu PZŻ, w tym Prezesa oraz zawodników Kadry Narodowej PZŻ.

Zarząd podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

Uchwały nr 138/Z/XXXVIII w sprawie uzupełnienia składu Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ,

Uchwały nr 139/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

Uchwały nr 142/Z/XXXVIII w sprawie przyjęcia Raportu końcowego z analizy współpracy PZŻ –
okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia działań naprawczych,

Raportu końcowego z analizy współpracy PZŻ – OZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r.,

Uchwały nr 143/Z/XXXVIII w sprawie oddalenia wniosku o przyjęcie w poczet członków
wspierających PZŻ (…) osoby fizycznej,

Uchwały nr 144/Z/XXXVIII w sprawie nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa
Polskiego,

Uchwały nr 145/Z/XXXVIII w sprawie rekomendacji nadania odznaczeń resortowych
działaczom Świętokrzyskiego OZŻ,

Uchwały nr 147/Z/XXXVIII w sprawie przyznania stypendium socjalnego dla zawodnika Kadry
Narodowej PZŻ,

Uchwały nr 148/Z/XXXVIII w sprawie przyznania dofinansowania do wynagrodzenia
podstawowego dla trenera PZŻ,
do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZŻ.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

/-/ Dorota HERNIK
Protokolant

/-/ Tomasz CHAMERA
Prezes PZŻ
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