Protokół nr 16/Z/XXXVIII/2018
z 16. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 10 października 2018 r. w Warszawie
Obecni:
członkowie Zarządu PZŻ:
zaproszeni goście:

J. Bazylko, T. Chamera, T. Gospodarczyk, Z. Jagniątkowski,
M. Kusznierewicz, J. Pietraszkiewicz, R. Śląski, J. M. Taber,
S. Wójcikowski, W. Wróblewski
A. Szkaradek, M. Paśko.

Nieobecni:
członkowie Zarządu PZŻ:

R. Błacha, K. Domańska, M. Krupa, Z. Stosio, B. Witkowski

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjno-statutowe
1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów:
1) Sprawozdania nr 15/Z/XXXVIII/2017 z 15. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji
w dn. 12 lipca 2018 r.,
2) protokołu nr 15/Z/XXXVIII/2017 z 15. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji
w dn. 12 lipca 2018 r.,
3) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 94/Z/XXXVIII/2018 –
117/Z/XXXVIII/2018.
1.2. Regulaminy komisji PZŻ.
1.3. Kodeks dobrego zarządzania dla pzs – ocena stanu realizacji wytycznych.
1.4. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ:
1) Stowarzyszenie YACHTING.EDU.PL - Warszawa,
2) Klub Sportowy Kana Sport – Tarnów,
3) Klub Żeglarski Głowno Ligi Ochrony Przyrody – Głowno.
1.5. Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie: raport z analizy współpracy PZŻ –
Świętokrzyski OZŻ.
1.6. Nadanie odznaczeń związkowych.
1) Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
2) Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego.
2. Sprawy majątkowo-inwestycyjne i finansowe
2.1. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
2.2. Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
2.3. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.
2.4. Informacja nt. działań dot. jachtu Kapitan Głowacki.
2.5. Rozpatrzenie wniosku ŻMKS Poznań w sprawie wsparcia finansowego z FRIŻ.
2.6. Rozpatrzenie wniosku Agencji Dobre Wiatry A. Minkiewicz w sprawie wsparcia
finansowego Festiwalu Filmów Żeglarskich „JachtFilm 2018”.
2.7. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat za wysyłkę patentów żeglarskich.
3. Sprawy sportowe
3.1. Podsumowanie wyników zawodników kadry narodowej PZŻ w roku 2018.
3.2. Nowa strategia szkolenia kadr narodowych PZŻ
4. Sprawy szkoleniowe
4.1. Współpraca z OZŻ – rejestry patentów żeglarskich.
4.2. Zintegrowany System Kwalifikacji – kwalifikacje zawodowe PZŻ – współpraca z IBE – stan
realizacji zadania, informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie 120 opisów
kwalifikacji rynkowych.
4.3. Ubezpieczenie OC instruktorów i egzaminatorów PZŻ.
4.4. Propozycje wyróżnień szkoleniowych na Gali PZŻ 2018.
5. Sprawy bieżące i wniesione
5.1. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
1) Festiwal Filmów Żeglarskich JachtFilm 2018 – listopad 2018 r., Warszawa.
2) Organizacja modelarni żeglarskiej klasy F5, głosowanie w Budżecie Obywatelskim
Gdańska 2019, 10-24 września 2018 r., Gdańsk.
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Informacja nt. działań związanych z ustawą Prawo wodne.
Polska bandera – stan realizacji programu.
Informacja nt. Nagrody im. Mariusza Zaruskiego.
Informacja nt. odmowy przyznania organizacji regat rangi MP – Mistrzostwa Polski w klasie
MINI 230.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE
1.1.

Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów.
Zarząd PZŻ zatwierdził:
1) Sprawozdanie nr 15/Z/XXXVIII/2017 z 15. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji
w dn. 12 lipca 2018 r.,
2) Protokół nr 15/Z/XXXVIII/2017 z 15. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn.
12 lipca 2018 r.,
3) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:

prot. z głos. w trybie koresp. nr 94/Z/XXXVIII/2018 z dn. 19 lipca 2018 r.
Uchwała nr 262/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania
stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 95/Z/XXXVIII/2018 z dn. 20 lipca 2018 r.
Uchwała nr 263/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 19 lipca 2018 r. w sprawie przyznania
organizacji regat rangi mistrzostw Polski,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 96/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 lipca 2018 r.
Uchwała nr 264/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22 lipca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Cennika opłat za licencje na przeprowadzenie regat,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 97/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 lipca 2018 r.
Uchwała nr 265/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22 lipca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Cennika opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów
klasowych,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 98/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 lipca 2018 r.
Uchwała nr 266/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia
autoryzacji w zakresie szkolenia z bezpieczeństwa i przetrwania na morzu – Offshore
Personal Survival Course,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 99/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 lipca 2018 r.
Uchwała nr 267/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 23 lipca 2018 r. w sprawie nadania
stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

prot. z głos. w trybie koresp. nr 100/Z/XXXVIII/2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 268/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania
stopnia sędziego sportowego PZŻ,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 101/Z/XXXVIII/2018 z dn. 10 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 269/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
w poczet członków wspierających PZŻ – ŻUKS Stężyca z siedzibą w Stężycy,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 102/Z/XXXVIII/2018 z dn. 13 sierpnia 2018 r.
głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZŻ –
Stowarzyszenie Yachting.edu.pl z siedzibą w Warszawie, uchwała nie została podjęta

prot. z głos. w trybie koresp. nr 103/Z/XXXVIII/2018 z dn. 14 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 270/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski,
Uchwała nr 271/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 13 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia
patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 104/Z/XXXVIII/2018 z dn. 16 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 272/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 15 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania
licencji klubu sportowego w żeglarstwie – UKŻ Ostróda z siedzibą w Ostródzie,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 105/Z/XXXVIII/2018 z dn. 21 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 273/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 21 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 106/Z/XXXVIII/2018 z dn. 27 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 274/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 24 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia
patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,

prot. z głos. w trybie koresp. nr 107/Z/XXXVIII/2018 z dn. 27 sierpnia 2018 r.
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Uchwała nr 275/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania
stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 108/Z/XXXVIII/2018 z dn. 30 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 276/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania
licencji klubu sportowego w żeglarstwie – JK ORION w Ostrzeszowie z siedzibą
w Kobylej Górze,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 109/Z/XXXVIII/2018 z dn. 30 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr 277/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania
Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 110/Z/XXXVIII/2018 z dn. 4 września 2018 r.
Uchwała nr 278/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 3 września 2018 r. w sprawie
przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski
prot. z głos. w trybie koresp. nr 111/Z/XXXVIII/2018 z dn. 6 września 2018 r.
Uchwała nr 279/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 5 września 2018 r. w sprawie
przedłużenia tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ
prot. z głos. w trybie koresp. nr 112/Z/XXXVIII/2018 z dn. 10 września 2018 r.
głosowanie w sprawie przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski, uchwała
nie została podjęta,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 113/Z/XXXVIII/2018 z dn. 14 września 2018 r.
Uchwała nr 280/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 14 września 2018 r. w sprawie objęcia
patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 114/Z/XXXVIII/2018 z dn. 20 września 2018 r.
Uchwała nr 281/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 19 września 2018 r. w sprawie nadania
Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 115/Z/XXXVIII/2018 z dn. 21 września 2018 r.
Uchwała nr 282/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 20 września 2018 r. w sprawie objęcia
patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 116/Z/XXXVIII/2018 z dn. 21 września 2018 r.
Uchwała nr 283/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 20 września 2018 r. w sprawie objęcia
patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,
prot. z głos. w trybie koresp. nr 117/Z/XXXVIII/2018 z dn. 1 października 2018 r.
Uchwała nr 284/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 30 września 2018 r. w sprawie
przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski.

1.2.

Regulaminy komisji PZŻ.
Prezes T. Chamera przedstawił projekt zmiany regulaminów komisji PZŻ. Projekt ma na celu:

ujednolicenie struktury regulaminów wszystkich komisji PZŻ,

ustalenie jednolitych zasad zwoływania posiedzeń, przeprowadzania głosowań
korespondencyjnych, podejmowania decyzji i protokołowania posiedzeń.
Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął:

Uchwałę nr 285/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Sportu PZŻ,

Uchwałę nr 286/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Żeglarstwa
Morskiego PZŻ,

Uchwałę nr 287/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Żeglarstwa
Śródlądowego PZŻ,

Uchwałę nr 288/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Szkolenia PZŻ,

Uchwałę nr 289/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Technicznej
PZŻ,

Uchwałę nr 290/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Kultury, Historii
i Odznaczeń PZŻ.

1.3.

Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych – ocena stanu realizacji
wytycznych.
Prezes T. Chamera przedstawił analizę i ocenę stanu realizacji wytycznych Kodeksu dobrego
zarządzania dla pzs. Poinformował, że kolejnym etapem wdrażania Kodeksu będzie
opracowanie harmonogramu obejmującego zakres działań i terminy wdrażania
poszczególnych wytycznych Kodeksu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wytycznych
warunkujących uzyskiwanie dotacji ze środków MSiT.
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1.4.

Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających
PZŻ.
Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił wnioski w sprawie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych i wspierających PZŻ:
1) Stowarzyszenie YACHTING.EDU.PL z siedzibą w Warszawie,
2) Klub Sportowy Kana Sport z siedzibą w Tarnowie,
3) Klub Żeglarski Głowno Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Głownie.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

podjął Uchwałę nr 291/Z/XXXVIII w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
PZŻ Stowarzyszenia YACHTING.EDU.PL z siedzibą w Warszawie,

podjął Uchwałę nr 292/Z/XXXVIII w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających
PZŻ:
 Klubu Sportowego Kana Sport z siedzibą w Tarnowie,
 Klubu Żeglarskiego Głowno Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Głownie.

1.5.

Współpraca PZŻ - okręgowe związki żeglarskie – Raport z analizy współpracy PZŻ –
Świętokrzyski OZŻ.
Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił Raport z analizy działalności Świętokrzyskiego
OZŻ z dn. 10 września 2018 r.,

1.6.

Nadanie odznaczeń związkowych.
Zarząd PZŻ podjął:

Uchwałę nr 293/Z/XXXVII w sprawie nadania honorowej odznaki Zasłużony dla
Żeglarstwa Polskiego zasłużonym żeglarzom z Komisji Oznaczeń PZŻ (2 odznaki)
i Świętokrzyskiego OZŻ (3 odznaki),

Uchwałę nr 294/Z/XXXVIII w sprawie nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla
Żeglarstwa Polskiego.

AD. 2.

SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

2.1.

Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

2.2.

Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy
Trzebież.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

podjął Uchwałę nr 295/Z/XXXVIII w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
krótkoterminowej Fundacji Port Jachtowy Trzebież z siedzibą w Trzebieży na realizację
projektu „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży
w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych
Pomorza Zachodniego”,

podjął decyzję o organizacji Ogólnopolskiego otwarcia sezonu żeglarskiego 2019
w Trzebieży w powiązaniu z 95. rocznicą powstania Polskiego Związku Żeglarskiego.

2.3.

Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.
Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. realizacji Budżetu PZŻ na 2018 rok.

2.4.

Informacja nt. działań dot. jachtu Kapitan Głowacki.
Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. stanu jachtu Kapitan Głowacki:
Po dyskusji Zarząd PZŻ do końca marca 2019 r. odłożył ostateczną decyzję w sprawie jachtu
Kapitan Głowacki z założeniem rozpatrzenia wszystkich możliwych działań zmierzających do
pozyskania środków na remont jachtu.

2.5.

Rozpatrzenie wniosku ŻMKS Poznań w sprawie wsparcia finansowego z FRIŻ.
Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił wniosek Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu
Sportowego Poznań w sprawie zawieszenia na okres 12 miesięcy obowiązku dokonywania
spłat wsparcia finansowego udzielonego z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej.
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Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął Uchwałę nr 296/Z/XXXVIII w sprawie zmiany warunków spłaty
wsparcia finansowego z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej z przeznaczeniem na
realizację projektu Remont/odtworzenie hangaru na jachty sportowe klasy Optimist i Laser na
przystani Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Poznań.
2.6.

Rozpatrzenie wniosku Agencji Dobre Wiatry A. Minkiewicz w sprawie wsparcia
finansowego Festiwalu Filmów Żeglarskich „JachtFilm 2018”.
Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił wniosek Agencji Dobre Wiatry A. Minkiewicz
w sprawie dofinansowania VIII Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm 2018, który odbędzie
się w grudniu 2018 r. w Warszawie oraz w I kwartale 2019 w Szczecinie, Gdyni i Rybniku.
Po dyskusji Zarząd PZŻ oddalił wniosek Agencji Dobre Wiatry A. Minkiewicz w sprawie
dofinansowania VIII Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm 2018.

2.7.

Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat za wysyłkę patentów żeglarskich.
Na wniosek Skarbnika J. Pietraszkiewicza Zarząd PZŻ podjął Uchwałę nr 297/Z/XXXVIII
w sprawie zatwierdzenia opłat za wysyłkę patentów żeglarskich.

AD. 3.

SPRAWY SPORTOWE

3.1.

Podsumowanie wyników zawodników kadry narodowej PZŻ w roku 2018.
Wiceprezes ds. sportu M. Kusznierewicz przedstawił tabelaryczne zestawienie wyników 1-3
zawodników kadry narodowej PZŻ w roku 2018.

3.2.

Nowa strategia szkolenia kadr narodowych PZŻ.
Wiceprezes ds. sportu M. Kusznierewicz przedstawił zaprezentowane trenerom na początku
września 2018 r. kierunkowe działania w zakresie szkolenia kadr narodowych PZŻ, która
zakładają:
 udział regatach zagranicznych i krajowych, zgrupowaniach zagranicznych, utworzenie
Centrum Szkoleniowego PZŻ w NCŻ AWFiS Gdańsk i bazy szkoleniowej za granicą,
utworzenie Akademii Trenerów, utrzymanie dotychczasowych zespołów wsparcia
sportowego i wsparcia medycznego,
 podział na klasy priorytetowe (49er, 470 K, RSX M, RSX K, 49erFX, LAR), klasy w które
inwestujemy (Nacra, Kite) i klasy podstawowe (Laser, Finn, 470 M).

AD. 4.

SPRAWY SZKOLENIOWE

4.1.

Współpraca z OZŻ – rejestry patentów żeglarskich.
Członek Zarządu W. Wróblewski postawił wniosek o weryfikację działań naprawczych
przyjętych Uchwałą nr 142/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r. w związku
z Raportem końcowym z analizy współpracy PZŻ – okręgowe związki żeglarskie z dn.
12 stycznia 2018 r. w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął Uchwałę nr 298/Z/XXXVIII w sprawie zmiany Uchwały nr
142/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu końcowego
z analizy współpracy PZŻ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia
działań naprawczych.

4.2.

Zintegrowany System Kwalifikacji – kwalifikacje zawodowe PZŻ – współpraca z IBE –
stan realizacji zadania, informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie 120
opisów kwalifikacji rynkowych.
Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił informację nt. Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji:

PZŻ złożył ofertę i wziął udział w przetargu na „Opracowanie 120 opisów kwalifikacji
rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami
w obszarze wewnętrznego systemu zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji. Część
nr 9”, niestety oferta PZŻ została odrzucona ze względu na kryterium ceny i terminu
realizacji,

Polski Związek Żeglarski we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych nadal prowadzi
prace mające na celu opisanie i włączenie do ZSK pięciu kwalifikacji rynkowych
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(nauczyciel żeglowania, instruktor żeglarstwa, instruktor wykładowca, instruktor sportu
w żeglarstwie, trener żeglarstwa – nazwy robocze),
podczas 20. Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 2018 w Łodzi
planowana jest we współpracy z IBE organizacja spotkania nt. ww. nowych kwalifikacji
rynkowych (całkowity koszt po stronie IBE).

4.3.

Ubezpieczenie OC instruktorów i egzaminatorów PZŻ.
Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił informację nt. obowiązującej w 2018 r. polisy
ubezpieczenia OC instruktorów, egzaminatorów i skipperów jachtowych oraz motorowodnych.
Po dyskusji Zarząd PZŻ przełożył decyzję w sprawie zawarcia nowych lub przedłużenia
aktualnie zawartych polis ubezpieczeniowych do czasu przeprowadzenia analizy opłacalności
aktualnie obowiązujących polis ubezpieczeniowych.

4.4.

Propozycje wyróżnień szkoleniowych na Gali PZŻ 2018.
Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił wniosek Komisji Szkolenia PZŻ w sprawie
wyróżnienia na Gali PZŻ 2018 trzech okręgowych związków żeglarskich, które przeprowadziły
największą liczbę szkoleń i egzaminów żeglarskich.
Po dyskusji Zarząd PZŻ przychylił się do wniosku Komisji Szkolenia PZŻ zaznaczając potrzebę
opracowania kryteriów przyznawania ww. wyróżnień szkoleniowych zobowiązując Komisję
Szkolenia PZŻ do opracowania kryteriów przyznawania wyróżnień w kolejnych latach.

AD. 5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

5.1.

Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ.
Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił wnioski o objęcie patronatem honorowym PZŻ:
1) Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm 2018 – listopad 2018 r., Warszawa.
2) organizacji modelarni żeglarskiej klasy F5, głosowanie w Budżecie Obywatelskim
Gdańska 2019, 10-24 września 2018 r., Gdańsk.
Po dyskusji Zarząd PZŻ:

podjął Uchwałę nr 299/Z/XXXVIII w sprawie objęcia patronatem honorowym Polskiego
Związku Żeglarskiego Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm 2018,

decyzję w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ organizacji modelarni żeglarskiej
klasy F5 odłożył do czasu uzyskania informacji nt. kontynuacji projektu, mając na uwadze
brak pozyskania finansowania z Budżetu Obywatelskiego Gdańska 2019.

5.2.

Informacja nt. działań związanych z ustawą Prawo wodne.
Członek Zarządu T. Gospodarczyk i prawnik PZŻ M. Paśko przedstawili informację nt. działań
Zespołu konsultacyjnego ds. ustawy Prawo wodne:

zebrano ze środowiska (w tym członków PZŻ) informacje nt. problemów związanych
z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, szczególnie tych które mają bezpośredni
wpływ na rozwój i upowszechnianie żeglarstwa w Polsce,

kolejnym działaniem Zespołu będzie przygotowanie wystąpienia do Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zmiany obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawnych.

5.3.

Polska bandera – stan realizacji programu.
Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił stan realizacji programu Polska Bandera. Był to
program mający na celu aktywizację środowiska wodniackiego poprzez wspólne uczczenie
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program był realizowany w formie
kampanii społecznej i akcji promocyjnej na zasadzie „masy krytycznej” z polską banderą na
wszystkich akwenach Polski, Europy i świata podczas szczytu sezonu żeglarskiego w terminie
15 sierpnia 2018 r. oraz konkursu na zdjęcie indywidualne, zdjęcie z lotu ptaka i rysunek na
jachcie z polską banderą. Program został objęty patronatem przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

5.4.

Informacja nt. Nagrody im. Mariusza Zaruskiego.
Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. Nagrody im. Mariusza Zaruskiego, która stanowi
wyróżnienie za promowanie tradycyjnych wartości wychowawczych i działalności wnoszącej
istotny wkład w dzieło promocji dorobku generała Mariusza Zaruskiego, regulamin przewiduje
przyznawanie jednej nagrody w danym roku w formie statuetki.
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5.5.

Informacja nt. odmowy przyznania organizacji regat rangi MP – Mistrzostwa Polski
w klasie MINI 230.
Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. odmowy przyznania organizacji regat rangi MP
– Mistrzostwa Polski w klasie MINI 230. Odmowa była podyktowana brakiem działań Związku
Klasy MINI 230 poprzedzających organizację regat rangi MP jakimi powinny być opracowanie
kalendarza regat, ustalenie przepisów pomiarowych i przeprowadzenie imprez, na podstawie
których można będzie stwierdzić ogólnopolski zasięg klasy.

Zarząd PZŻ podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

Uchwały nr 262/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZŻ,

Uchwały nr 267/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZŻ,

Uchwały nr 268/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZŻ,

Uchwały nr 275/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZŻ,

Uchwały nr 277/Z/XXXVIII w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa
Polskiego,

Uchwały nr 279/Z/XXXVIII w sprawie przedłużenia tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ,

Raportu z analizy działalności Świętokrzyskiego OZŻ z dn. 10 września 2018 r.,

Uchwały nr 293/Z/XXXVIII w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa
Polskiego,

Uchwały nr 294/Z/XXXVIII w sprawie nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa
Polskiego,

Uchwały nr 295/Z/XXXVIII w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej
Fundacji Port Jachtowy Trzebież z siedzibą w Trzebieży na realizację projektu „Modernizacja
infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

Uchwały nr 296/Z/XXXVIII w sprawie zmiany warunków spłaty wsparcia finansowego
z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej z przeznaczeniem na realizację projektu
Remont/odtworzenie hangaru na jachty sportowe klasy Optimist i Laser na przystani
Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Poznań,

Uchwałę nr 298/Z/XXXVIII w sprawie zmiany Uchwały nr 142/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn.
12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu końcowego z analizy współpracy PZŻ –
okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia działań naprawczych,
do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZŻ.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:
/-/ Dorota HERNIK

Przewodniczył:
PREZES PZŻ
/-/ Tomasz CHAMERA
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