REGULAMIN
ZESPOŁU MIERNICZYCH JACHTÓW KLASOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie § 8 pkt. 5 i 13 Statutu Polskiego Związku Żeglarskiego w niniejszym regulaminie
określono osoby uprawnione do przeprowadzania pomiarów i kontroli jachtów klasowych zgodnie
z obowiązującymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ) – Racing Rules of Sailing (RRS),
Przepisami Sprzętu Żeglarskiego (PSŻ) – The Equipment Rules of Sailing (ERS) wydanymi przez
World Sailing – oraz przepisami klasowymi.

1.

2.

§2
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) pomiary certyfikacyjne – pełne pomiary jachtu, żagli i jego osprzętu wymagane przepisami
klasowymi najczęściej określonymi w formularzach pomiarowych, pomiary te są podstawą
wydania świadectwa pomiarowego uznającego klasowość jachtu,
2) inspekcja sprzętu – kontrola wykonywana podczas regat zgodnie z wymaganiami
zawiadomienia o regatach i instrukcji żeglugi, w skład której mogą wchodzić wybrane
pomiary certyfikacyjne,
3) mierniczy regat – osoba powołana przez organizatora regat do pełnienia obowiązków
w Komisji Pomiarowej (Technical Committee wg RRS), inspektor sprzętu (Equipment
Inspector wg ERS).
Wykaz klas będących w zakresie prac i uprawnień Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych
PZŻ stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
ROZDZIAŁ II
ZESPÓŁ MIERNICZYCH JACHTÓW KLASOWYCH PZŻ
KOLEGIUM MIERNICZYCH PZŻ

1.

2.
3.
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

§3
Zespół Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ, zwany dalej Zespołem skupia w rozumieniu
World Sailing oficjalnych mierniczych jachtów klasowych PZŻ, zwanych dalej mierniczymi
PZŻ.
Zespół podlega Zarządowi PZŻ.
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro PZŻ.
§4
Do kierowania bieżącą działalnością Zespołu powołuje się Kolegium Mierniczych PZŻ, zwane
dalej Kolegium.
Kolegium składa się z 5 mierniczych PZŻ, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i 3 członków, wybieranych spośród członków Zespołu Mierniczych przez
Walne Zgromadzenie Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych, zwane dalej Zgromadzeniem.
Zgromadzenie w odrębnych tajnych głosowaniach wybiera:
1) przewodniczącego Kolegium – bezwzględną większością głosów,
2) pozostałych członków Kolegium – zwykłą większością głosów.
Ukonstytuowanie się Kolegium następuje na pierwszym zebraniu jego członków.
Kadencja Kolegium pokrywa się z kadencją władz PZŻ.
§5
Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok, w miarę możliwości w tym samym miejscu i terminie
co kursokonferencja mierniczych PZŻ.
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3.

4.

5.

Pierwsze zwyczajne Zgromadzenie odbywające się w roku, w którym odbywa się
sprawozdawczo-wyborczy Sejmik PZŻ jest sprawozdawczo-wyborczym, a pozostałe są
sprawozdawcze.
Nadzwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane przez Kolegium w miarę potrzeby z własnej
inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Zespołu. Nadzwyczajne
Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami które zostały umieszczone w zawiadomieniu.
W Zgromadzeniu mają prawo brać udział wszyscy mierniczowie PZŻ posiadający ważne
licencje.

§6
Do zadań Kolegium należy wypełnianie obowiązków PZŻ w zakresie nadzoru nad pomiarami
i inspekcją jachtów klasowych, powierzonych przez World Sailing władzy krajowej (MNA),
a w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad pomiarami certyfikacyjnymi i inspekcją sprzętu,
2) nadzorowanie, koordynowanie i opiniowanie działalności mierniczych PZŻ,
3) przygotowanie do rozpowszechniania aktualnych: przepisów i zaleceń World Sailing
dotyczących pomiarów klasowych i inspekcji sprzętu, ich oficjalnych interpretacji oraz
materiałów szkoleniowych,
4) opracowywanie instrukcji i regulaminów określających procedury pomiarowe, regulujące
działalność mierniczych i prowadzoną przez nich dokumentację,
5) sprawowanie nadzoru nad obsadą personalną poszczególnych regat, aprobowanie,
w porozumieniu z organizatorem regat, mierniczych regat na imprezy rangi krajowej
i międzynarodowej,
6) ustalanie wymagań, zasad i trybu uzyskiwania uprawnień mierniczego PZŻ,
7) opracowywanie programów szkoleń oraz organizowanie szkoleń, w tym kursokonferencji
szkoleniowych dla mierniczych PZŻ i kandydatów,
8) organizowanie egzaminów dla mierniczych PZŻ i kandydatów minimum jeden raz w roku i ich
przeprowadzanie,
9) wnioskowanie do Zarządu PZŻ o nadawanie i odnowienie licencji mierniczego PZŻ,
10) opiniowanie kandydatów ubiegających się o uprawnienia mierniczego międzynarodowego
World Sailing,
11) opracowywanie projektów cenników opłat za czynności mierniczych w ramach Komisji
Pomiarowej,
12) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami klas oraz opiniowanie wniosków o wpisanie
nowych klas regatowych do rejestru PZŻ.
13) opiniowanie kandydatów na głównych mierniczych klas na wniosek związków i stowarzyszeń
klas,
14) opiniowanie przepisów klas narodowych co do zgodności z Przepisami Sprzętu Żeglarskiego
(PSŻ) i ich poprawności,
15) określanie warunków działalności mierniczych, w sytuacjach, gdy mierniczy jest stroną
zainteresowaną w rozumieniu przepisu H.1.1. Przepisów Sprzętu Żeglarskiego (PSŻ).
§7
Przedstawiciel Kolegium ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach władz,
komisji i zespołów PZŻ, na których omawiane mają być sprawy związane z działalnością Zespołu.

1.
2.
3.
4.

§8
Posiedzenia Kolegium zwołuje przewodniczący Kolegium, który przewodniczy obradom.
Posiedzenia Kolegium odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Posiedzenia mogą odbywać się w formie telekonferencji.
Posiedzenia Kolegium są protokołowane. Protokoły z posiedzeń odbywających się w formie
telekonferencji są zatwierdzane drogą korespondencyjną, w tym elektroniczną.
Uchwały Kolegium zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 3 członków Kolegium. W przypadku braku większości decyduje głos
przewodniczącego Kolegium. Uchwały Kolegium mogą zapadać w głosowaniu tajnym, o ile
taki wniosek zgłosi co najmniej 1 członek Kolegium.

Regulamin Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ
Uchwała nr 772/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11.02.2021 r.

strona 2 z 7

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§9
Wygaśnięcie mandatu przewodniczącego lub członka Kolegium następuje z chwilą:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,
2) utraty praw publicznych,
3) śmierci,
4) utraty ważności licencji mierniczego PZŻ,
5) odwołania zgodnie z ust. 3,
6) upływu kadencji Kolegium.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Kolegium następuje w formie uchwały Kolegium,
z wyłączeniem ust. 1 pkt. 3 i 6.
Z powodu nieprzestrzegania Statutu PZŻ, regulaminów, przepisów i procedur związkowych,
zasad etyki lub nieuczestniczenia w pracach Kolegium przez okres co najmniej 1 roku bez
usprawiedliwienia, poszczególni członkowie Kolegium mogą być odwołani z pełnionej funkcji
przez Zgromadzenie. Uchwała Zgromadzenia w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zespołu
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
§ 10
W przypadku powstania wakatu, jego uzupełnienie następuje w formie kooptacji.
Z kooptacji nie może pochodzić więcej niż 2 członków Kolegium. Osoby dokooptowane pełnią
swoje funkcje do końca kadencji Kolegium, z zastrzeżeniem ust. 6.
Przy kooptacji pierwszeństwo mają osoby, które podczas wyborów do Kolegium uzyskały
największą liczbę głosów, po osobach które weszły w skład Kolegium.
Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego Kolegium.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Kolegium jego obowiązki pełni
zastępca przewodniczącego Kolegium.
Ubycie ze składu Kolegium liczby członków większej od 2 powoduje obowiązek zwołania przez
Kolegium nadzwyczajnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Nadzwyczajne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 5, wybiera nowych członków na
wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż wygasa mandat
osób pochodzących z kooptacji.
ROZDZIAŁ III
MIERNICZY PZŻ
LICENCJE, UPRAWNIENIA
WARUNKI I TRYB ICH UZYSKIWANIA, WYGASANIA I POZBAWIANIA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

§ 11
Mierniczym PZŻ jest osoba, która uzyskała uprawnienie mierniczego PZŻ i posiada ważną
licencję.
Licencja wydawana jest w formie elektronicznej przez system ebiuro.pya.org.pl.
Tylko mierniczy PZŻ jest oficjalnym mierniczym w rozumieniu przepisu C.4.4. Przepisów
Sprzętu Żeglarskiego (PSŻ) w obszarze gdzie PZŻ jest władzą krajową (MNA).
Tylko mierniczy PZŻ jest uprawniony do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji
Pomiarowej regat organizowanych przez PZŻ.
Mierniczy PZŻ jest sędzią sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
z późn. zmianami.
§ 12
Licencja mierniczego PZŻ upoważnia do wykonywania pomiarów certyfikacyjnych zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami klasowymi.
Licencja mierniczego PZŻ upoważnia do pomiarów certyfikacyjnych żagli mierniczym
niezależnie od posiadanych uprawnień klasowych po uzyskaniu indywidualnej zgody
Kolegium.
Licencja mierniczego PZŻ upoważnia do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji
Pomiarowej (mierniczego regat) w regatach organizowanych przez PZŻ w zakresie
posiadanych uprawnień klasowych. Kolegium może wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji
mierniczym w przypadku braku wymaganych uprawnień klasowych.
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1.

2.

3.

§ 13
Licencję mierniczego PZŻ może uzyskać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta w pełni z praw publicznych,
3) posiada status osoby stowarzyszonej w PZŻ,
4) posiada uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
5) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prawidłowe
wykonywanie obowiązków mierniczego PZŻ,
6) z wynikiem pozytywnym zdała egzamin na mierniczego PZŻ w wybranej klasie,
7) pisemnie zobowiązała się do przestrzegania postanowień Statutu PZŻ, regulaminów,
przepisów, procedur związkowych i World Sailing, w tym także do poddania się
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Sądem Związkowym PZŻ,
8) złożyła pisemną deklarację o braku konfliktu interesów wynikającego z jednoczesnego
pełnienia funkcji mierniczego i prowadzonej działalności o charakterze gospodarczym lub
sportowym lub uzyskała zgodę PZŻ na taką działalność, zgodnie z przepisem H 1.1.
Przepisów Sprzętu Żeglarskiego (PSŻ),
W celu rozszerzenia zakresu posiadanej licencji o inne klasy, mierniczy zobowiązany jest do
pozytywnego zaliczenia egzaminu w zakresie przepisów klasowych po wcześniejszym
odbyciu stażu zgodnie z § 14 pkt 2.
W przypadku zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 1 licencja
traci ważność.

§ 14
Warunki przystąpienia kandydatów do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień
oficjalnego mierniczego PZŻ:
1) zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla kandydatów na mierniczych PZŻ
organizowanego przez Kolegium,
2) zaliczenie w ciągu nie więcej niż 3 lat stażu w charakterze asystenta mierniczego,
obejmującego pomiary certyfikacyjne lub podstawowe o podobnym poziomie szczegółowości
co najmniej 10 jachtów, w wybranej klasie oraz udział, w co najmniej 4 regatach
licencjonowanych przez PZŻ lub regatach międzynarodowych klasy mistrzowskiej,
w charakterze pomocnika mierniczego regat lub członka komisji pomiarowej, potwierdzonego
opinią mierniczego posiadającego uprawnienia w danej klasie lub Kolegium.

1.
2.

3.

4.

§ 15
Uprawnienia mierniczego PZŻ z upoważnienia Zarządu PZŻ nadaje Kolegium Mierniczych
Jachtów Klasowych PZŻ.
Zgodnie z przepisami World Sailing (Regulation 31.4) licencja mierniczego PZŻ nadawana jest
na okres 4 lat lub w przypadku mierniczych, którzy przekroczyli wiek 70 lat, na okres 2 lat. Po
upływie okresu ważności licencja zostaje odnowiona na wniosek mierniczego, po spełnieniu
wymagań weryfikacyjnych w okresie ostatnich odpowiednio 4 lub 2 lat, określonych w § 20
pkt. 5 i 6.
Osoby, które posiadają nieważną licencję mierniczego PZŻ lub inne poświadczenie
posiadania uprawnień mierniczego PZŻ, a które nie spełniły wymagań weryfikacyjnych, mogą
otrzymać licencję mierniczego PZŻ po spełnieniu warunków określonych w § 14 pkt 2, przy
czym staż uzyskany zgodnie z § 20 pkt 5 dolicza się do stażu wymaganego przez § 14 pkt 2.
Spełnienie wymagań weryfikacyjnych stwierdza Kolegium, na podstawie wniosku i karty
stażowej osoby ubiegającej się o odnowienie lub otrzymanie licencji.

§ 16
Kolegium może wnioskować do Zarządu PZŻ o pozbawienie lub zawieszenie uprawnień
mierniczego PZŻ w przypadku:
1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) nieprzestrzegania lub naruszenia przez mierniczego PZŻ postanowień Statutu PZŻ,
regulaminów, przepisów, procedur związkowych i World Sailing, stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem Sądu Związkowego PZŻ,
3) uchylania się przed składaniem sprawozdań ze swej działalności, zgodnie z § 20 pkt 7, przez
okres 4 lat,
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4)

stwierdzenia przez Kolegium rażącego braku kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji
mierniczego PZŻ, a w szczególności nieznajomości przepisów klasowych lub Przepisów
Sprzętu Żeglarskiego w stopniu uniemożliwiającym rzetelne pomiary certyfikacyjne i inspekcję
sprzętu.

§ 17
Odwołania w sprawie przyznawania, zawieszania i pozbawiania uprawnień mierniczego PZŻ
rozpoznaje Sejmik PZŻ.

1.

2.

3.

4.

§ 18
Ewidencję przyznanych uprawnień, wydanych licencji mierniczego PZŻ oraz prawomocnych
decyzji o odmowie przyznania, zawieszeniu i pozbawieniu uprawnień mierniczego PZŻ
prowadzi Biuro PZŻ.
Licencje mierniczego PZŻ, których termin ważności upływa w ciągu 2021 r. zostają
przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 r. i podlegają wymianie w terminie do dnia 31 marca
2022 r. za pośrednictwem systemu ebiuro.pya.org.pl (po uruchomienia odpowiedniego
modułu).
Licencje mierniczego PZŻ, których termin ważności upływa po dniu 31 grudnia 2021 r.
podlegają wymianie w terminie do dnia 31 marca 2022 r. za pośrednictwem systemu
ebiuro.pya.org.pl (po uruchomienia odpowiedniego modułu).
Licencje mierniczego PZŻ bez ograniczeń wymienia się na licencje upoważniające do
wykonywania pomiarów certyfikacyjnych i pełnienia funkcji mierniczego regat na wszystkie
klasy wymienione w załączniku do niniejszego regulaminu obowiązującego na dzień wymiany
licencji.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI MIERNICZEGO PZŻ

§ 19
Mierniczemu PZŻ przysługuje prawo do:
1) pobierania opłat za czynności w ramach Komisji Pomiarowej (mierniczego regat) regat
organizowanych przez PZŻ wg cennika zatwierdzonego przez Zarząd PZŻ.
2) zwrotu kosztów podróży i pobytu, w przypadku dokonywania pomiarów lub inspekcji sprzętu
poza miejscem stałego zamieszkania,
3) zapewnienia przez organizatora regat warunków umożliwiających bezpieczne i skuteczne,
zgodne z obowiązującymi przepisami wypełnianie powierzonych funkcji,
4) otrzymywania uzgodnionego z organizatorem regat wynagrodzenia z tytułu realizowanych
obowiązków, przy czym podczas pełnienia obowiązków mierniczego regat, mierniczy PZŻ nie
może wykonywać odpłatnie usług pomiarowych,
5) otrzymywania uzgodnionego ze zleceniodawcą wynagrodzenia za czynności w zakresie
pomiarów certyfikacyjnych i sprawdzających.
§ 20
Mierniczy PZŻ jest zobowiązany do:
1) postępowania zgodnie ze Statutem PZŻ, regulaminami, przepisami, procedurami
związkowymi i World Sailing oraz zasadami etyki,
2) realizowania uchwał Kolegium,
3) posiadania i stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego
wypełniania roli oficjalnego mierniczego PZŻ,
4) uczestnictwa w szkoleniach i kursokonferencjach organizowanych przez PZŻ (uczestnictwo,
co najmniej w 1 kursokonferencji w ciągu 2 lat),
5) uczestnictwa w licencjonowanych regatach żeglarskich w charakterze mierniczego regat, (co
najmniej 4 regaty w ciągu 4 lat lub 1 regaty w ciągu 2 lat dla mierniczych w wieku ponad 70
lat) oraz dokonania pomiarów certyfikacyjnych lub innych o podobnym poziomie
szczegółowości, co najmniej 2 jachtów w ciągu 4 lat lub 1 jachtu w ciągu 2 lat, Kolegium może
uznać za wystarczające do uznania praktyki uczestnictwo w charakterze mierniczego regat
w mniejszej liczbie imprez klasy mistrzowskiej lub pomiar ekwiwalentnej liczby elementów
sprzętu, jeśli przepisy klasowe przewidują taki pomiar,
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6)
7)

złożenia w okresie 6 miesięcy od daty zmiany stanu faktycznego pisemnej deklaracji
dotyczącej konfliktu interesów określonego w § 13 ust. 1 pkt 8,
składania do Kolegium i Biura PZŻ rocznych sprawozdań ze swej działalności w terminie do
31 stycznia roku następnego.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
Wszelkie uprawnienia mierniczych PZŻ wydane przed 31 grudnia 2006 r. utraciły moc z dniem 31
grudnia 2006 r. zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.
z 2005 r. nr 155 poz. 1298 z późn. zm.).
§ 22
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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Załącznik
do Regulaminu Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ

Wykaz klas regatowych w zakresie prac i uprawnień
Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ

Lp.

Klasa jachtów
wg uprawnień uzyskiwanych przez mierniczych
(zapis w licencji)

Przykładowe klasy jachtów
w grupowych uprawnieniach

1

Cadet

2

Europa

3

FD

4

Finn

5

470

6

OK-Dinghy

7

Omega

8

OPTIMIST

9

ISA 407

10

Jachty kabinowe

PPJK (T1,T2,T3), Micro 650,
Delphia 24, Skippi 650 i in.

11

Ślizgi lodowe

DN, ICE Optimist i in.

12

2,4 MR

13

29 er

14

49 er

15

505

16

420

17

Laser

18

l’Equipe

19

Słonka

20

Katamarany

21

Windsurfing
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Nacra 15, Nacra 17, HobieCat,
TopCat, Tornado, A-Class in.
RS:X, Kitesurfing Foil, Techno
293 i in.
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