KOMUNIKAT NR 4/Z/XXXVIII/2017
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
z dnia 20 lipca 2017 r.
Dnia 20 lipca 2017 r. w Gdyni, podczas Volvo Gdynia Sailing Days 2017, odbyło się
4. 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/

w sprawach organizacyjno-statutowych:

zatwierdzono nową Strukturę organizacyjną Polskiego Związku Żeglarskiego i nowa
Strukturę organizacyjną Biura PZŻ,

zatwierdzono Regulamin Komisji Technicznej PZŻ i Regulamin Komisji Odznaczeń PZŻ,

podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli działalności Suwalskiego OZŻ związanej
z wykonywaniem funkcji zleconych przez PZŻ tj. prowadzeniem rejestru i wystawianiem
zaświadczeń o uzyskaniu patentów żeglarskich wydanych przez Suwalski OZŻ na
podstawie przepisów obowiązujących do dnia 1 grudnia 2005 r.,

nadano stopnie instruktorskie PZŻ i licencje trenera PZŻ,

2/

w sprawach majątkowo-inwestycyjnych:
a/ inwestycja Nowa Marina Gdynia:

podjęto decyzję o rozpoczęciu i realizacji inwestycji dopiero przy optymalnym
zabezpieczeniu interesów PZŻ i pozostałych akcjonariuszy NMG S.A. oraz
minimalizacji ryzyka inwestycyjnego dla PZŻ,

powołano nowy Zarząd Nowa Marina Gdynia S.A. w składzie: Adam Selonke - Prezes
Zarządu, Bogusław Witkowski – Wiceprezes Zarządu,

do składu Rady Nadzorczej Nowa Marina Gdynia S.A. powołano Maksymiliana Paśko
na funkcję członka Rady Nadzorczej,

zobowiązano nowy Zarząd NMG S.A. do przeprowadzenia analizy inwestycji, w tym
pod względem finansowym i strukturalno-funkcjonalnym oraz przygotowania propozycji
kierunków działań i harmonogramu realizacji inwestycji,
b/ projekt Port Jachtowy Trzebież /Fundacja Port Jachtowy Trzebież/:

w związku z rezygnacjami z dnia 22 czerwca 2017 r. Wiesława Kaczmarka z funkcji
Przewodniczącego i Członka Rady Fundacji i Katarzyny Domańskiej z funkcji Członka
Rady Fundacji, do składu Rady Fundacji powołano jako przedstawicieli PZŻ:
Maksymiliana Paśko na funkcję Członka Rady Fundacji i Jacka Pietraszkiewicza na
funkcję Przewodniczącego i Członka Rady Fundacji,

dn. 22 czerwca 2017 r. dokonano zmiany Statutu Fundacji zgodnie z rekomendacją
Zarządu PZŻ,

dn. 3 lipca 2017 r. Fundacja przejęła majątek PZŻ w Trzebieży zgodnie z umową
dzierżawy z dn. 27 marca 2017 r.,
c/ projekt E-PZŻ /portal sailing.org.pl/:

dn. 29 czerwca 2017 r. odbyto Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników E-PZŻ Sp. z o.o.,
na którym podjęto wszystkie niezbędne decyzje wynikające z przepisów Kodeksu
spółek handlowych,

uregulowano bieżące zobowiązania podatkowe i leasingowe E-PZŻ Sp. z o.o.,

przejęto wszystkie prawa do serwisu internetowego, w tym strony internetowej PZŻ,

prowadzone są negocjacje z potencjalnym inwestorem strategicznym,
d/ majątek ruchomy PZŻ:

przyjęto działania kierunkowe Zespołu roboczego Zarządu PZŻ ds. jachtów morskich
PZŻ tj. opracowanie regulaminu określającego zasady przekazywania na własność
i w użytkowanie sprzętu pływającego PZŻ, w tym wymagania PZŻ dot. użytkowania
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i wykorzystania sprzętu, zasady promocji i reklamy PZŻ oraz zasady sprawowania
kontroli nad przekazanym w użytkowanie sprzętem,
3/

w sprawach finansowych:

pozytywnie rozpatrzono wniosek PKOl o przyznanie dofinansowania w kwocie 7.000,00 zł,
III Polonijnych Mistrzostw Świata w Żeglarstwie i rzucie kołem ratunkowym realizowanych
w ramach Światowego Sejmiku Polonijnego w terminie 27 lipca 2017 r. w Toruniu
/współorganizatorzy: PZŻ, PKOl, Toruńskie Stowarzyszenie Żeglarzy Morskich z siedzibą
w Toruniu/,

ustalono opłatę za udzielenie pisemnej informacji z rejestrów prowadzonych przez Polski
Związek Żeglarski w wysokości 50,00 zł /netto/,

4/

w sprawach sportowych:

zatwierdzono Program szkolenia żeglarskiego dla szkół mistrzostwa sportowego i szkół
sportowych opracowany przez zespół kierowany przez Zbigniewa Czubka /trenera
koordynatora KNMłiJ PZŻ/,

5/

w sprawach szkoleniowych:

wprowadzono zmiany do Procedury nr 1/Z/PZŻ/2015 Zasady rozliczania płatności za
egzaminy na patenty żeglarskie w zakresie uzupełnienia o zasady rozliczania egzaminów
żeglarskich organizowanych przez PZŻ bez zlecania obsługi części procesu egzaminu
okręgowemu związkowi żeglarskiemu,

zatwierdzono Procedurę nr 4/Z/PZŻ/2017 Zasady rozliczania płatności za egzaminy na
stopnie instruktorskie, którą wprowadzono zasady rozliczania egzaminów na stopnie
instruktorskie analogiczne jak w przypadku egzaminów na patenty żeglarskie,

zmieniono termin wejścia w życie nowego Cennika opłat za patenty i egzaminy instruktorskie
PZŻ z 1 września 2017 r. na 1 stycznia 2018 r.,

udzielono licencji dla Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. na wydawanie certyfikatów STCW
/zgodnie z międzynarodową konwencją International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping dotyczącą wymagań w zakresie wyszkolenia marynarzy,
wydawania świadectw oraz pełnienia wacht/,

6/

w sprawach promocyjno-marketingowych:
 objęto patronatem honorowym PZŻ:
 bieg charytatywny Poland Business Run, który odbędzie się dnia 3 września 2017 r.
w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie
– organizator Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie,
 X Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Regatta Build Cup
2017, które odbędą się w terminie 2-9 września 2017 r. w Primosten w Chorwacji –
organizator Fakro Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.

PREZES PZŻ

Tomasz CHAMERA
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