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Załącznik nr 17 
do Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ 

 
 

REGULAMIN ZAKUPU I WYDAWANIA ODŻYWEK ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY  
W  POLSKIM ZWIĄZKU ŻEGLARSKIM 

 
SPRAWY OGÓLNE 

 
§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb wydawania odżywek i suplementów diety dla 
zawodników, dla których jest planowany zakup odżywek i suplementów diety przez Polski Związek 
Żeglarski, zwany dalej PZŻ. 

 
§ 2 

Podstawą do zakupu odżywek i suplementów diety jest specyfikacja zakupu w postaci planu 
rzeczowo-finansowego danego programu. 

 
§ 3 

Odżywki i suplementy diety mogą być zakupione tylko i wyłącznie dla zawodników powołanych do 
kadry narodowej seniorów oraz młodzieżowców PZŻ. 
 

SPRAWY PORZĄDKOWE 
 

§ 4 
Rodzaj odżywek i suplementów diety jak również ich liczba dla poszczególnych zawodników jest 
rekomendowana przez lekarza PZŻ w danym roku i ostatecznie przez niego zatwierdzana.  

 
§ 5 

Na podstawie planu rzeczowo-finansowego, lekarz PZŻ zamawia u dostawcy odżywek  
i suplementów diety określony asortyment dla poszczególnych grup szkoleniowych. Zamówienia 
można dokonać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Zamówienia odżywek i suplementów 
diety dokonuje bezpośrednio lekarz lub na jego polecenie Biuro PZŻ.                  

 
§ 6 

1. Odżywki i suplementy diety są wydawane tylko zawodnikom, dla których były one 
zaplanowane.  

2. Dowodem potwierdzającym odbiór odżywek i suplementów diety przez zawodnika jest 
podpisanie „pokwitowania odbioru odżywek”.  

3. Rozchód odżywek i kontrola pokwitowań odbioru spoczywa na trenerze głównym klasy, który 
przesyła do lekarza PZŻ komplet potwierdzeń dwa razy w roku (do 30 czerwca i do 30 
listopada). 

4. Lekarz PZŻ weryfikuje i akceptuje powyższe dokumenty oraz przesyła je do Biura PZŻ. 
Dokumentacja ta stanowi podstawę rozliczenia dotacji z MS w zakresie zakupu leków  
i odżywek za dany rok. 

 
SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ZAMAWIANIA ODŻYWEK  

 
§ 7 

1. Trener zamawia drogą mailową partię odżywek dla grupy na co najmniej 14 dni przed 
odbiorem. Zamówienie należy przesłać do Mariusza Golińskiego na adres e-mail: 
m.golinski@pya.org.pl. 

2. Zamówienie musi być przesłane na druku „Formularz zamówienia odżywek”, wg określonej 
specyfikacji (załącznik nr 17a do Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe kadry 
Narodowej PZŻ). Niekompletne zamówienia nie będą realizowane. 

3. Zamówienie odżywek dla grupy odbywa się nie częściej niż raz na 2 miesiące. 
4. Po uzgodnieniu terminu, Trener odbiera cały pakiet odżywek dla grupy lub każdy zawodnik 

odbiera swój pakiet osobiście, u Mariusza Golińskiego w siedzibie REHASPORT w Sopocie 
(plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk) 
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5. Obowiązkiem trenera jest zebranie imiennych pokwitowań wydania odżywek zawodnikom. 
6. Odżywki zamówione w terminie późniejszym niż 14 dni przed odbiorem mogą nie zostać 

wydane. 
7. PZŻ finansuje wyłącznie odżywki zawarte w „Formularzu zamówienia odżywek”, a zakupy 

preparatów spoza listy muszą być indywidulanie uzgodnione z lekarzem kadry narodowej PZŻ 
dr Witoldem Dudzińskim oraz Mariuszem Golińskim. Dopiero po wyrażeniu zgody, lista takich 
zakupów jest realizowana przez Mariusza Golińskiego. 

8. Budżety na odżywki w podziale na klasy w 2019 roku. Kwoty podane są walucie PLN: 
 

49 4500,00 

470 2000,00 

49FX 3000,00 

FINN 1500,00 

KITE 2000,00 

LAR 2000,00 

LAS 2500,00 

NACRA 2500,00 

RS:X K 4500,00 

RS:X M 4500,00 

 
SPRAWY KOŃCOWE 

 
§ 8  

PZŻ nie gwarantuje zakupu odżywek i suplementów diety w danym roku. Liczba oraz asortyment 
odżywek dla poszczególnych zawodników jest uzależniony od posiadanych przez PZŻ w danym 
roku środków finansowych. 
 


