KOMUNIKAT NR 3/Z/XXXVIII/2017
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dnia 22 czerwca 2017 r. w Warszawie, odbyło się 3. posiedzenie Zarządu Polskiego Związku
Żeglarskiego XXXVIII kadencji.
Na posiedzeniu oraz w trybie korespondencyjnym w okresie poprzedzającym posiedzenie
Zarząd PZŻ podjął następujące decyzje i ustalenia:
1/ zatwierdzono Kierunki działalności PZŻ oraz Podział kompetencji i zakresów odpowiedzialności
członków Zarządu PZŻ, powołano zespoły robocze Zarządu PZŻ,
2/ do Komisji Szkolenia PZŻ powołano dodatkowo Janusza JAGODĘ i Sławomira
KALINOWSKIEGO,
3/ powołano Komisję Techniczną PZŻ w składzie: Zbigniew STOSIO /Przewodniczący/, Andrzej
ARMIŃSKI, Adriana BUTKIEWICZ, Dawid HAŁOŃ, Stefan HEINRICH, Jarosław GÓRSKI,
Jarosław PŁASZCZYCA, Jacek WASZCZUK,
4/ tymczasowo do dnia powołania Komisji Kultury, Historii i Odznaczeń PZŻ powołano Zespół ds.
odznaczeń PZŻ w składzie: Zbigniew STOSIO /Przewodniczący/, Maciej OLSZEWSKI, Janusz
SZLACHETKO,
5/ w sprawie inwestycji Nowa Marina Gdynia:

w związku z rezygnacją z dnia 5 czerwca 2017 r. p. Krzysztofa SZEWCZYKA z funkcji
Członka Zarządu Nowa Marina Gdynia S.A. rekomendowano oddelegowanie Członka Rady
Nadzorczej Nowa Marina Gdynia S.A. Bogusława WITKOWSKIEGO do czasowego
pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Nowa Marina Gdynia S.A. przez okres nie dłuższy
niż 3 miesiące,

dnia 5 czerwca 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił wiążące warunki
finansowania/udzielenia kredytu na realizację inwestycji Nowa Marina Gdynia /finansowanie
samodzielnie bez tworzenia konsorcjum z inną instytucją finansową/, w tej sprawie będą
prowadzone dalsze negocjacje,

dnia 14 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej NMG S.A. i Zwyczajne
Walne Zgromadzenie NMG S.A. na których potwierdzono potrzebę realizacji inwestycji,
dalszego istnienia spółki NMG S.A. i kontynuowania negocjacji,
6/ w sprawie projektu Port Jachtowy Trzebież:

zobowiązano przedstawicieli Polskiego Związku Żeglarskiego w Radzie Fundacji Port
Jachtowy Trzebież do podjęcia czynności zmierzających do zmiany Statutu Fundacji,

Rada Fundacji Port Jachtowy Trzebież na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2017 r. nie przyjęła
rekomendacji Zarządu PZŻ i tym samym nie dokonała zmian Statutu Fundacji i nie odwołała
Włodzimierza KOTWASA z funkcji Członka Zarządu Fundacji, w ocenie Zarządu PZŻ
przedstawiciele PZŻ w Radzie Fundacji nie dokładają należytych starań w zakresie kontroli
i bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

dnia 22 czerwca 2017 r. rezygnację złożyli Katarzyna DOMAŃSKA z funkcji Członka Rady
Fundacji i Wiesław KACZMAREK z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Fundacji,
w związku z powyższym Zarząd PZŻ desygnował jako przedstawicieli PZŻ: Maksymiliana
PAŚKO na funkcję Członka Rady Fundacji i Jacka PIETRASZKIEWICZA na funkcję
Przewodniczącego i Członka Rady Fundacji,
7/ w sprawie projektu E-PZŻ /portal sailing.org.pl/:

w dalszym ciągu ograniczane są koszty funkcjonowania E-PZŻ Sp. z o.o., w tym koszty
obsługi serwisu internetowego i aplikacji mobilnej,

wstrzymano działania redakcyjne i marketingowe, funkcjonowanie serwisu zapewniono
poprzez działania pracowników PZŻ,

prowadzone są negocjacje z potencjalnym inwestorem strategicznym Connected Boat Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie,
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w sprawie Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej PZŻ:

przeprowadzono analizę projektów finansowanych w ramach Funduszu, w tym wysokość
przyznanego wsparcia, kwoty wypłaconych pożyczek, termin i warunki zwrotu wsparcia,
stan realizacji umów i projektów,

do wszystkich beneficjentów Funduszu przesłano wezwania do spłaty udzielonego wsparcia
zgodnie z zasadami określonymi w umowach o udzielenie wsparcia finansowego wraz
z harmonogramami spłat,

wstrzymano przyznawanie wsparcia finansowego /pożyczek/ w ramach Funduszu, by
zapobiec pomniejszaniu środków finansowych Związku,
dokonano zmiany Systemu szkolenia instruktorów PZŻ w zakresie przedłużania uprawnień
Instruktora Wykładowcy PZŻ,
zatwierdzono nowy Cennik opłat za patenty i egzaminy instruktorskie PZŻ pozostawiając opłaty
na dotychczasowym poziomie przy zmianie proporcji podziału opłaty za egzamin i patent oraz
przy zniesieniu zniżek dla osób do 26 roku życia i dla członków klubów zrzeszonych w PZŻ,
pozostałe opłaty instruktorskie /zgłoszenia kursów, legitymacje, znaczki/ pozostawiono bez
zmian, termin wprowadzenia cennika – 1 września 2017 r.,
zatwierdzono cenę sprzedaży Przepisów regatowych żeglarstwa 2017-2020 w wysokości
70,00 zł za egzemplarz,
przychylnie rozpatrzono propozycję organizacji Pucharu Zdobywców Pucharów - regat dla
najlepszych załóg klas amatorskich w regatach rozgrywanych systemem pucharowym, mających
na celu integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce poprzez konfrontację najlepszych
sterników i załóg,
objęto patronatem honorowym PZŻ przedsięwzięcie Rekord Dakar – Gwadelupa 2018, które
odbędzie się w terminie styczeń – marzec 2018 r. na Oceanie Atlantyckim, organizator Fundacja
BRAND YOUR SPORT z siedzibą w Sopocie,
nadano stopnie instruktorskie PZŻ i uprawnienia sędziów sportowych PZŻ.

PREZES PZŻ

Tomasz CHAMERA

Komunikat nr 3/Z/XXXVIII/2017 z dn. 22 czerwca 2017 r.

