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POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY PROGRAMIE „POLSAILING” 2020 

 
I. WSTĘP 

Poniższe zasady stanowią punkt wyjścia do wyboru partnerów Polskiego Związku Żeglarskiego,  
są również potwierdzeniem gotowości organizacyjnej potencjalnego partnera, zgodnej z wytycznymi 
PZŻ oraz Ministerstwa Sportu, na potrzeby realizacji programu “PolSailing” 2020. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 19 czerwca 2020 r. Dobór partnerów odbędzie się do dnia 26 czerwca 2020 r.  
 

II. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO 
PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „POLSAILING” 2020 - EDUKACJA OPTIMIST 100 
 
1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku 

Żeglarskiego. 
2. Zasoby kadrowe partnera 

Partner zapewnia: 
1) obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ) i spełniającego wymagania 

Ministerstwa Sportu: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia instruktora lub trenera 
nadane przez PZŻ, doświadczenie szkoleniowe lub administracyjne w organizacji 
żeglarskiej,; 

2) obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji programu – 
minimum jeden instruktor, nie licząc koordynatora. Wymagania względem instruktora: 
posiadanie stopnia nauczyciela, instruktora lub trenera żeglarstwa, ukończony 18 rok życia, 
min. średnie wykształcenie, niekaralność, doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

3. Zasoby sprzętowe partnera 
Partner zapewnia: 
1) min. 5 kompletnych łódek klasy Optimist; 
2) łódź trenerską do asekuracji zajęć; 
3) środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej 

realizacji zajęć. 
4. Główne zadania partnera: 

1) wyznaczenie koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ; 
2) rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system 

rekrutacyjny na stronie www.polsailing.pl; 
3) przeprowadzenie łącznej liczby 150 godzin zajęć praktycznych, dla minimum 

100 uczestników, zgodne z programem szkolenia PolSailing i harmonogramem 
zatwierdzonym przez PZŻ w okresie 13 lipca - 31 września 2020 r., 
np. 10 grup x  max. 10 os + max. 1 instruktor x 3 godziny dziennie x 5 dni; 

4) realizacja łącznej liczby 30 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, dla maksimum 
10 wyselekcjonowanych uczestników, 
np. 1 gr x max. 10 os. + max. 1 instruktor x 6 godzin dziennie x 5 dni; 

5) realizacja imprezy sportowej PolSailing Day dla min. 100 uczestników (do potwierdzenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) z minimum 2 województw, w terminie od 4 lipca  
do 6 września b.r. (do potwierdzenia, również z uwagi na obowiązujący stan prawny); 

6) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie  
się z realizacji projektu (zgodnie z wytycznymi PZŻ); 

7) ubezpieczenie NNW uczestników we współpracy z PZŻ; 
8) promocja programu w lokalnych mediach; 
9) przekazanie, w ramach finansowego wkładu własnego środków w wysokości:  

ok. 12 390,00 zł (ok. 11.000,00 zł brutto PolSailing + ok. 1.390,00 zł brutto PolSailing Day)   
we wskazanym terminie.  

5. Warunki współpracy 
W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia: 
1) materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach 

ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ; 
2) wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy; 
3) bezpłatne szkolenie dla instruktorów programu oraz koordynatora; 
4) pakiet instruktora dla 2 instruktorów i koordynatora; 
5) bezpłatne materiały szkoleniowe (książki ABC Optimista, plansze edukacyjne); 
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6) sprzęt sportowy do realizacji zajęć (w ramach jego dostępności), dla partnerów 
współpracujących przy realizacji programu “PolSailing” minimum od roku; 

7) doposażenie sprzętowe w ramach budżetu programu PolSailing 2020 o wysokości  
ok. 3500,00 zł (np. kamizelki asekuracyjne, żagle, osprzęt itp.); 

8) dyplomy dla wszystkich uczestników oraz medale dla uczestników imprezy; 
9) materiały szkoleniowe m.in. w wersji elektronicznej, 
 
PolSailing  
10) wynagrodzenie dla instruktorów zajęć sportowych w wysokości:  

min. 1 osoba x 180 h x 50 zł/h = 9 000,00 zł brutto, 
koordynator 1 os x 3 000 zł brutto; 

11) pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 11 000,00 zł brutto; 
12) pokrycie kosztu transportu w wysokości 600,00 zł brutto; 

   
impreza PolSailing Day 
13) wynagrodzenie dla obsługi technicznej podczas imprezy w wysokości:  

6 osób x 1 dzień x 250,00 zł/dziennie = 1.500,00 zł brutto; 
14) wynagrodzenie dla obsługi medycznej podczas imprezy w wysokości:  

1 osoba x 1 dzień x 300,00 zł/dziennie= 300,00 zł brutto; 
15) pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 2.000,00 zł brutto; 
16) pokrycie kosztu wyżywienia uczestników w wysokości 1.100,00 zł brutto. 

 
III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO 

PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „POLSAILING” 2020 - EDUKACJA OPTIMIST 50 
 

1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku 
Żeglarskiego. 

2. Zasoby kadrowe partnera 
Partner zapewnia: 
1) obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ) i spełniającego wymagania 

Ministerstwa Sportu: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia instruktora lub trenera 
nadane przez PZŻ, doświadczenie szkoleniowe lub administracyjne w organizacji 
żeglarskiej; 

2) obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji programu – 
minimum jeden instruktor, nie licząc koordynatora. Wymagania względem instruktora: 
posiadanie stopnia nauczyciela, instruktora lub trenera żeglarstwa, ukończony 18 rok życia, 
min. średnie wykształcenie, niekaralność, doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

3. Zasoby sprzętowe partnera 
Partner zapewnia: 
1) min. 5 kompletnych łódek klasy Optimist; 
2) łódź trenerską do asekuracji zajęć; 
3) środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej 

realizacji zajęć. 
4. Główne zadania partnera: 

1) wyznaczenie koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ; 
2) rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system 

rekrutacyjny na stronie www.polsailing.pl; 
3) przeprowadzenie łącznej liczby 150 godzin zajęć praktycznych, dla minimum 

50 uczestników zgodne z programem szkolenia PolSailing i z harmonogramem 
zatwierdzonym przez PZŻ, w okresie 13 lipca- 31 września 2020 r., 
np. 5 grup x  max. 10 os + max. 1 instruktor x 3 godziny dziennie x 5 dni; 

4) realizacja łącznej liczby 30 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, dla maksimum 
10 wyselekcjonowanych uczestników; 

5) realizacja imprezy sportowej PolSailing Day, dla min. 100 uczestników (do potwierdzenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) z minimum 2 województw, w terminie od 4 lipca do 
6 września b.r. (do potwierdzenia, również z uwagi na obowiązujący stan prawny); 

6) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie  
się z realizacji projektu (zgodnie z wytycznymi PZŻ); 

7) ubezpieczenie NNW uczestników we współpracy z PZŻ; 
8) promocja programu w lokalnych mediach; 
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9) przekazanie, w ramach finansowego wkładu własnego środków w wysokości: ok. 6.890,00 
zł (ok. 5.500,00 zł brutto PolSailing + ok. 1.390,00 zł brutto PolSailing Day)  we wskazanym 
terminie.  

5. Warunki współpracy 
W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia: 
1) materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach 

ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ; 
2) wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy; 
3) bezpłatne szkolenie dla instruktorów programu oraz koordynatora; 
4) pakiet instruktora dla 2 instruktorów i koordynatora; 
5) bezpłatne materiały szkoleniowe (książki ABC Optimista, plansze edukacyjne); 
6) sprzęt sportowy do realizacji zajęć (w ramach jego dostępności), dla partnerów 

współpracujących przy realizacji programu “PolSailing” min. od roku; 
7) doposażenie sprzętowe w ramach budżetu programu PolSailing 2020 o wysokości  

ok. 3.500,00 zł (np. kamizelki asekuracyjne, żagle, osprzęt itp.); 
8) dyplomy dla wszystkich uczestników oraz medale dla uczestników imprezy; 
9) materiały szkoleniowe m.in. w wersji elektronicznej; 

 
PolSailing  
10) wynagrodzenie dla instruktorów zajęć sportowych w wysokości:  

min. 1 osoba x 105 h x 50,00 zł/h = 5.250,00 zł brutto, 
koordynator 1 os x 2.000,00 zł brutto; 

11) pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 5.500,00 zł brutto; 
12) pokrycie kosztu transportu w wysokości 600,00 zł brutto; 

   
impreza PolSailing Day 
13) wynagrodzenie dla obsługi technicznej podczas imprezy w wysokości:  

6 osób x 1 dzień x 250 zł/dziennie = 1.500,00 zł brutto; 
14) wynagrodzenie dla obsługi medycznej podczas imprezy w wysokości:  

1 osoba x 1 dzień x 300,00 zł/dziennie = 300,00 zł brutto; 
15) pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 2.000,00 zł brutto; 
16) pokrycie kosztu wyżywienia uczestników w wysokości 1.100,00 zł brutto. 

 
IV. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO 

PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „POLSAILING” 2020 - EDUKACJA WINDSURFING 100 
 
1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku 

Żeglarskiego. 
2. Zasoby kadrowe partnera 

Partner zapewnia: 
1) obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ) i spełniającego wymagania 

Ministerstwa Sportu: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia instruktora lub trenera 
nadane przez PZŻ, doświadczenie szkoleniowe lub administracyjne w organizacji 
żeglarskiej; 

2) obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji programu – 
minimum jeden instruktor nie licząc koordynatora. Wymagania względem instruktora: 
posiadanie stopnia nauczyciela, instruktora lub trenera żeglarstwa, ukończony 18 rok życia, 
min. średnie wykształcenie, niekaralność, doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

3. Zasoby sprzętowe partnera 
Partner zapewnia: 
1) min. 10 kompletów windsurfingowych; 
2) łódź trenerską do asekuracji zajęć; 
3) środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej 

realizacji zajęć. 
4. Główne zadania partnera: 

1) wyznaczenie koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ; 
2) rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system 

rekrutacyjny na stronie www.polsailing.pl; 
3) przeprowadzenie łącznej liczby 150 godzin zajęć praktycznych, dla minimum 100 

uczestników zgodne z programem szkolenia PolSailing i z harmonogramem 
zatwierdzonym przez PZŻ, w okresie 13 lipca - 31 września 2020 r., 
np. 10 grup x  max. 10 os + max. 1 instruktor x 3 godziny dziennie x 5 dni; 
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a) realizacja łącznej liczby 30 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, dla maksimum 
10 wyselekcjonowanych uczestników; 

4) realizacja imprezy sportowej PolSailing Day, dla min. 100 uczestników (do potwierdzenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) z minimum 2 województw, w terminie od 4 lipca do 
6 września b.r. (do potwierdzenia, również z uwagi na obowiązujący stan prawny); 

5) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie  
się z realizacji projektu (zgodnie z wytycznymi PZŻ); 

6) ubezpieczenie NNW uczestników we współpracy z PZŻ; 
7) promocja programu w lokalnych mediach; 
8) przekazanie, w ramach finansowego wkładu własnego środków w wysokości:  

ok. 12.390,00 zł (ok. 11.000,00 zł brutto PolSailing + ok. 1.390,00 zł brutto PolSailing Day)  
we wskazanym terminie.  

5. Warunki współpracy 
W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia: 
1) materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach 

ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ; 
2) wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy; 
3) bezpłatne szkolenie dla instruktorów programu oraz koordynatora; 
4) pakiet instruktora dla 2 instruktorów i koordynatora; 
5) bezpłatne materiały szkoleniowe (książki ABC Optimista, plansze edukacyjne); 
6) sprzęt sportowy do realizacji zajęć (w ramach jego dostępności), dla partnerów 

współpracujących przy realizacji programu “PolSailing” min. od roku; 
7) doposażenie sprzętowe w ramach budżetu programu PolSailing 2020 o wysokości  

ok. 3500,00 zł (np. kamizelki asekuracyjne, żagle, osprzęt itp.); 
8) dyplomy dla wszystkich uczestników oraz medale dla uczestników imprezy; 
9) materiały szkoleniowe m.in. w wersji elektronicznej; 

 
PolSailing  
10) wynagrodzenie dla instruktorów zajęć sportowych w wysokości:  

min. 1 osoba x 180 h x 50,00 zł/h = 9.000,00 zł brutto, 
koordynator 1 os x 3 000 zł brutto; 

11) pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 11.000,00 zł brutto; 
12) pokrycie kosztu transportu w wysokości 600,00 zł brutto; 
13) dyplomy dla uczestników zapewnia PZŻ; 

   
impreza PolSailing Day 
14) wynagrodzenie dla obsługi technicznej podczas imprezy w wysokości:  

6 osób x 1 dzień x 250,00 zł/dziennie = 1.500,00 zł brutto; 
15) wynagrodzenie dla obsługi medycznej podczas imprezy w wysokości:  

1 osoba x 1 dzień x 300,00 zł/dziennie= 300,00 zł brutto; 
16) pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 2.000,00 zł brutto; 
17) pokrycie kosztu wyżywienia w wysokości 1.100,00 zł brutto. 

 
V. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI PROGRAMU „POLSAILING – 

CAŁA RODZINA POD ŻAGLAMI ZA MIASTEM” 2020 
 
1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku 

Żeglarskiego. 
2. Realizacja zajęć może odbywać się wyłącznie na terenie gminy wiejskiej (wymóg Ministerstwa 

Sportu). 
3. Zasoby kadrowe partnera 

Partner zapewnia: 
1) obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ); 
2) obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji programu. 

Wymagania względem instruktora: posiadanie stopnia nauczyciela, instruktora lub trenera 
żeglarstwa, ukończony 18 rok życia, min. średnie wykształcenie, niekaralność, 
doświadczenie; 

3) obsługę techniczną programu – jedna osoba zaznajomiona ze sprzętem, potrafiąca 
przygotować i otaklować sprzęt oraz asystować w sytuacji niebezpiecznej. 

4. Zasoby sprzętowe partnera 
Partner zapewnia: 
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1) dwa jachty w stanie umożliwiającym bezpieczną realizację rejsów dla pięciu osób wraz  
z instruktorem; 

2) środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej 
realizacji rejsów. 

5. Główne zadania partnera: 
1) wyznaczenie koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ; 
2) rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system na stronie 

www.polsailing.pl; 
3) realizacja 54 rejsów prowadzonych przez instruktora, dla minimum 108 uczestników, 

trwających ok. 1,5 h, wykorzystując do tego 2 jachty; 
4) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie  

się z realizacji projektu; 
5) promocja programu w lokalnych mediach; 
6) przekazanie, w ramach wkładu własnego, jachtu do realizacji programu w wymiarze 40 h  

o wartości 1.600,00 zł brutto (oświadczenie); 
7) zapewnienie obsługi technicznej realizowanej na zasadach wolontariatu wraz z niezbędną 

dokumentacją (1 osoba x 10 h x 17,00 zł = 170,00 zł). 
6. Warunki współpracy 

W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia: 
1) materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach 

ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ; 
2) wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy; 
3) wynagrodzenie dla instruktorów w wysokości:  

2 osoby x 40,5 h x 25,00 zł/h = 2.025,00 zł brutto; 
4) pokrycie kosztu czarteru jachtu w wysokości: 

1 jacht x 41 h x 40,00 zł/h = 1.640,00 zł brutto. 
 


