KOMUNIKAT NR 6/Z/XXXVIII/2017
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
z dnia 12 października 2017 r.

Dnia 12 października 2017 r. w Warszawie odbyło się 6. 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:

przyjęto w poczet członków zwyczajnych PZŻ Uczniowski Klub Sportowy Latający Holender
z siedzibą we Wrocławiu,

oddalono wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZŻ Stowarzyszenia GTW
z siedzibą w Gliwicach ze względu na negatywną opinię Śląskiego OZŻ,

przyjęto w poczet członków wspierających PZŻ: Szkołę Żeglarstwa Regatowego z siedzibą
w Gdyni i Polskie Stowarzyszenie Klasy NACRA z siedzibą w Sopocie,

do składu Komisji Szkolenia PZŻ powołano Patryka ROMANOWSKIEGO (z Płockiego
OZŻ),

zaakceptowano realizację projektu cyfryzacji Biura PZŻ, podstawowe korzyści z wdrożenia
projektu to usprawnienie obsługi pracy Biura PZŻ i procesów administracyjnych PZŻ,
bieżące śledzenie postępu realizowanych spraw przez interesantów, skrócenie czasu oraz
zwiększenie efektywności obsługiwanych procesów, możliwość świadczenia dodatkowych
usług przynoszących przychody dla PZŻ,

zatwierdzono pakiet członkowski PZŻ dla nowo przyjmowanych obecnych członków PZŻ,

zatwierdzono organizację Gali Polskiego Związku Żeglarskiego w dn. 30 listopada 2017 r.,

przyznano dofinansowanie do VII Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm 2017, który
odbędzie się w terminie 25-26 listopada 2017 r. w Warszawie,

nadano odznaczenia związkowe, w tym Honorową Odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa
Polskiego i Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego,

nadano stopnie instruktorskie PZŻ, tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ i uprawnienia
sędziego sportowego PZŻ,

objęto patronatem honorowym PZŻ:
 XXII Szanta Claus Festiwal w terminie 1-2 grudnia 2017 r. w Poznaniu,
 przedsięwzięcie Baltic Sail w terminie 5-8 lipca 2018 r. w miastach regionu Morza
Bałtyckiego, organizator Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku,

2)

w sprawach majątkowo-inwestycyjnych:
a) projekt Port Jachtowy Trzebież /Fundacja Port Jachtowy Trzebież/:

uruchomiono wypłatę środków z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej na
podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego nr 9/2017 zawartej dn. 7 kwietnia
2017 r. pomiędzy PZŻ i Fundacją PJT,

rozpoczęto realizację projektu tj. ogłoszono pierwsze przetargi na portalu Baza
konkurencyjności, który jest serwisem zawierającym ogłoszenia o usługach, dostawach
i robotach budowlanych zlecanych przez beneficjentów funduszy europejskich,

zaakceptowano dokonanie analizy i archiwizacji dokumentacji i przedmiotów
związanych z historią żeglarstwa polskiego znajdujących się w Ośrodku PZŻ
w Trzebieży przez Zespół roboczy Zarządu PZŻ ds. historii, kultury, odznaczeń
i patronatów,
b) majątek ruchomy PZŻ:

dn. 14 września 2017 r. dokonano wpisu jachtu do rejestru zabytków ruchomych
techniki województwa zachodniopomorskiego – Decyzja nr 1518/2017
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
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3)

w sprawie wpisania żaglowca Kapitan Głowacki do rejestru zabytków ruchomych
techniki województwa zachodniopomorskiego,
zatwierdzono sprzedaż w drodze przetargu publicznego lub konkursu ofert jednostek
pływających PZŻ stacjonujących w Trzebieży z wyłączeniem s/y Kapitan Głowacki
i s/y Śmiały,

w sprawach sportowych:

zatwierdzono Zasady kwalifikacji krajowych zawodników Polskiego Związku Żeglarskiego
do XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020,

zatwierdzono skład i zakres obowiązków delegacji Polskiego Związku Żeglarskiego na
Konferencję World Sailing 2017 w Puerto Vallarta, Meksyk w terminie 4-13 listopada 2017 r.,

przedstawiono informację nt. projektu Polska100 - rejsu dookoła świata na oceanicznym
jachcie regatowym pod polską banderą, który rozpocznie się w 2018 r. w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, zakończy się 2 lata później w 100. rocznicę
zaślubin Polski z morzem, załoga przepłynie 40 tysięcy mil morskich, odwiedzi
5 kontynentów i 100 portów oraz wystartuje w regatach żeglarskiego Wielkiego Szlema tj.:
Sydney-Hobart, Fastnet, Newport-Bermuda czy Middle Sea Race, w odwiedzanych portach
będą organizowane wydarzenia promujące polską kulturę, tradycje morskie, rozwój
gospodarczy, techniczny oraz potencjał Polski, ambasadorem projektu został Wiceprezes
PZŻ ds. sportu Mateusz Kusznierewicz, patronat honorowy nad projektem objął Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński, patronami projektu są:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Akademia Morska
w Szczecinie, partnerem strategicznym projektu jest Polska Fundacja Narodowa,
a partnerem merytorycznym Polski Związek Żeglarski.

PREZES PZŻ

Tomasz CHAMERA
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