KOMUNIKAT NR 7/Z/XXXVIII/2017
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
z dnia 16 listopada 2017 r.
Dnia 16 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się 7. 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 regulamin i powołano kapitułę Nagrody Złoty Dzwon Polskiego Związku
Żeglarskiego, która przyznawana i wręczana jest podczas wybranych krajowych wydarzeń
branży żeglarskiej i sportów wodnych za działania na rzecz żeglarstwa i innych sportów
wodnych,

do składu Komisji Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ powołano Jerzego STASICZAKA
z Krośnieńskiego OZŻ,

nadano odznaczenia związkowe, w tym: Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa
Polskiego: Stanisławowi PRZĘDZIELEWSKIEMU z Jeleniogórskiego OZŻ, Andrzejowi
KOWALCZYŃSKIEMU z Piotrkowskiego OZŻ, Włodzimierzowi PRZYSIECKIEMU
z Zachodniopomorskiego OZŻ i Romualdowi ROWECKIEMU z Wielkopolskiego OZŻ oraz
Honorową Odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego 2. żeglarzom z Płockiego OZŻ,

nadano stopnie instruktorskie PZŻ, tytuły Instruktora Wykładowcy PZŻ, uprawnienia
sędziego sportowego PZŻ i licencje trenera PZŻ,

nadano licencję klubu sportowego w dyscyplinie żeglarstwo dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego Latający Holender z siedzibą we Wrocławiu,

objęto patronatem honorowym PZŻ XXXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej MINI SHANTIES
w terminie 8-9 grudnia 2017 r. w Stalowej Woli,

zgłoszono do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Płd. zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa tj. bezprawnym zwielokrotnianiu i rozpowszechnianiu Przepisów Regatowych
Żeglarstwa 2017-2020 (z art. 116 ust. 1 i 2, art. 117 ust. 1 oraz 118 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

2)

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

w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia (31 grudnia 2017 r.) porozumienia
w sprawie realizacji inwestycji NMG zawartego dn. 21 marca 2015 r. pomiędzy PZŻ,
NMG S.A., NMG S.A. Sp.k., ZHP i klubami gdyńskimi zdecydowano o przeprowadzeniu
negocjacji mających na celu zawarcie aneksów przedłużających okres obowiązywania
ww. porozumienia,

decyzję w sprawie realizacji ww. porozumienia w części wykonania prawa przystąpienia
do NMG S.A. Sp.k. klubów gdyńskich i ZHP uzależniono od wyników
przeprowadzonych negocjacji,
b)

projekt E-PZŻ /portal sailing.org.pl/:

dn. 12 października 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
E-PZŻ Sp. z o.o., na którym zobowiązano Prezesa Zarządu do realizacji działań
zgodnie z obowiązującym prawem, bez zasilania spółki dalszymi pożyczkami ze strony
PZŻ,

c)

Fundusz Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej PZŻ:

renegocjowano warunki umów o udzielenie wsparcia finansowego zawartych z Klubem
Sportowym Baza Mrągowo z siedzibą w Mrągowie w ramach Funduszu Rozwoju
Infrastruktury Żeglarskiej na realizację projektu Mini-Ekomarina Tałty, zatwierdzono
podpisanie porozumienia w sprawie konsolidacji i spłaty długu z ustaleniem nowego
harmonogramu spłat,

uchylono uchwały Zarządu PZŻ poprzedniej kadencji dot. udzielenia wsparcia
finansowanego na projekty, których realizacji do chwili obecnej nie rozpoczęto lub
wnioskodawca nie dopełnił warunków i nie podpisał umowy o udzielenie wsparcia
finansowego, w tym:
Uchwałę nr 245/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 14 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia
wsparcia finansowego z FRIŻ z przeznaczeniem na realizację projektu Odbudowa
pomostu żeglarskiego na Jeziorze Sławskim,
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d)

Uchwałę nr 336/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 15 marca 2016 r. w sprawie
udzielenia wsparcia finansowego z FRIŻ z przeznaczeniem na realizację projektu
EKO Marina Pieczyska – zaprojektowanie i budowa przystani jachtowej
w Pieczyskach (gmina Koronowo),
Uchwałę nr 422/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 21 września 2016 r. w sprawie
udzielenia wsparcia finansowego z FRIŻ z przeznaczeniem na realizację projektu
Centrum Żeglarskiego Szkolenia Regatowego Dzieci i Młodzieży w Lublinie –
remont zaplecza przystani,

majątek ruchomy PZŻ:

zaakceptowano działania mające na celu uzyskanie dotacji celowych na prace przy
zabytku - jachcie żaglowym Kapitan Głowacki,

wyrażono zgodę na sprzedaż jachtu żaglowego typu Draco ZBIGNIEW BOLIŃSKI PZ
630,

3)

w sprawach sportowych:

zatwierdzono warunki Konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego PZŻ i powołano
komisję konkursową do przeprowadzenia ww. konkursu, na wniosek komisji z przyczyn
formalnych konkurs unieważniono,

przedstawiono sprawozdanie z Konferencji World Sailing 2017, która odbyła się w Puerto
Vallarta, w Meksyku w terminie 4-13 listopada 2017 r., główne decyzje podjęte przez Zarząd
World Sailing to m.in.: wdrożenie polityki antymonopolowej dotyczącej wyboru sprzętu na
igrzyska olimpijskie, zatwierdzenie formatu regat olimpijskich Tokio 2020, zatwierdzenie
zasad kwalifikacji światowych do IO Tokio 2020, decyzje kierunkowe dotyczące wyboru
konkurencji na IO Paryż 2024, przyznanie statusu klas międzynarodowych dla GC32,
Techno 293+, Swan50, zatwierdzenie klas biorących udział w MŚ żeglarzy
z niepełnosprawnością w 2018 r.: 2.4 Norling OD, Hansa 303, RS Venture Connect,

4)

w sprawach szkoleniowych:

zaakceptowano wprowadzenie zmian do Elektronicznego systemu obsługi egzaminów na
patenty żeglarskie m.in. w zakresie zwiększenia w systemie uprawnień przewodniczących
komisji egzaminacyjnych,

zdecydowano o przekazaniu sprawy skarg na sposób przeprowadzenia egzaminu na patent
żeglarza jachtowego nr 13/ŻJ/N/17 do rozpatrzenia przez Rzecznika dyscyplinarnego PZŻ
(egzamin przeprowadzony 21 lipca 2017 r. w miejscowości Stara Kaletka, organizator PZŻ
przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim OZŻ),

zaakceptowano wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o zmianę
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków
uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie
odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych
i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu, w zakresie
wprowadzenia przepisów określających tryb zawieszania i pozbawiania uprawnień
egzaminatorów,

jako wsparcie merytoryczne pracowników Biura PZŻ obsługujących Wydział patentów
powołano Zespół ds. weryfikacji opinii z rejsów morskich na patent jachtowego sternika
morskiego i kapitana jachtowego w składzie: Katarzyna DOMAŃSKA - przewodnicząca,
Tomasz ADAMCZYK, Piotr JODKOWSKI, Patryk ROMANOWSKI i Wiktor WRÓBLEWSKI.

PREZES PZŻ

Tomasz CHAMERA
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