SPRAWOZDANIE
II KONWENT OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW ŻEGLARSKICH
I STOWARZYSZEŃ KLAS REGATOWYCH
Gdańsk, 26 stycznia 2019 r.

II Konwent Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych odbył się dn.
26 stycznia 2019 r. w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego
w Gdańsku - Górkach Zachodnich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele okręgowych związków
żeglarskich i stowarzyszeń priorytetowych klas regatowych oraz członkowie Zarządu PZŻ.
Po otwarciu Konwentu przez Prezesa PZŻ Tomasza Chamerę, zebrani uczcili minutą ciszy
pamięć żeglarzy, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wachtę, w tym Pawła Adamowicza
Prezydenta m. Gdańska, przyjaciela żeglarstwa, który przyczynił się w dużej mierze do powstania
Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS.
W pierwszej części spotkania Prezes PZŻ przedstawił strategię rozwoju żeglarstwa na lata
2019-2021. Poinformował, że misją Polskiego Związku Żeglarskiego jest organizacja wszelkich
działań związanych z żeglarstwem powszechnym, wyczynowym i młodzieżowym celem
zwiększenia jego popularności i stworzenia korzystnych warunków działania dla wszystkich
uprawiających ten sport. Jednym z najważniejszych tego typu działań są: sukcesywne
przekształcanie Związku w organizację działającą profesjonalnie i skutecznie, wypełniającą
społeczne zadania zdefiniowane w swojej misji, aktywnie uczestniczącą w życiu społecznym, praca
nad stworzeniem silnego i pozytywnego wizerunku publicznego, prowadzenie aktywnej polityki
komunikowania się z otoczeniem, definiowanie celów i zadań Związku na podstawie głosów
środowisk żeglarskich, tworzenie struktur organizacyjnych PZŻ w oparciu o profesjonalizm
i kompetencje działaczy społecznych i pracowników.
Następnie Prezes PZŻ przedstawił i omówił podstawowe obszary działalności Związku tj.
żeglarstwo sportowe, żeglarstwo morskie i śródlądowe, rozwój i upowszechnianie żeglarstwa,
szkolenia i egzaminy na patenty żeglarskie, kwalifikacje zawodowe, realizację zadań zleconych
przez administrację rządową (w tym: wydawanie patentów żeglarskich, rejestrację jachtów morskich
i śródlądowych), działalność majątkowo-inwestycyjną (w tym: inwestycję Nowa Marina Gdynia,
projekt Port Jachtowy Trzebież, jednostki pływające PZŻ), marketing i komunikację oraz organizację
imprez. W dalszej kolejności określił podstawowe cele Związku, tj.:

uzyskiwanie minimum 1 medalu w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich i regularne
szkolenie zaplecza kadry narodowej oraz dalszy rozwój żeglarstwa regatowego,

zwiększenie liczby żeglarzy i zasięgu działalności, m.in. poprzez aktywizację i rozwój
żeglarstwa morskiego i śródlądowego oraz dedykowane programy dla żeglarzy amatorów,

uporządkowanie i ujednolicenie systemów szkolenia żeglarskiego, zarówno w zakresie
patentów żeglarskich jak i uprawnień instruktora sportu/żeglarstwa i kwalifikacji zawodowych,

promocja i wychowanie żeglarskie dzieci i młodzieży poprzez inicjatywy i programy
szkoleniowe,

dbałość o historię, tradycję i kulturę polskiego żeglarstwa,

zapewnienie dobrej współpracy z sektorem publicznym i biznesem,

usprawnienie struktury organizacyjnej Związku, w celu stworzenia nowoczesnej organizacji
o europejskich standardach.
Jako priorytety Polskiego Związku Żeglarskiego Prezes Tomasz Chamera przedstawił:
1) sport wyczynowy i sport dzieci i młodzieży, w tym zachowanie żeglarstwa w gronie sportów
priorytetowych w Polsce oraz podnoszenie naszej pozycji w rankingu światowym poprzez
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2)

3)

4)

zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania, potencjału ludzkiego oraz ścieżek
szkoleniowych wspomagających seniorów i młode talenty, pozyskiwanie i zarządzanie
talentami,
upowszechnianie żeglarstwa, w tym promocję wszystkich form żeglarstwa (sport, turystyka
morska i śródlądowa, żeglarstwo osób z niepełnosprawnością) i umożliwienie realizacji
niniejszego priorytetu wśród wszystkich środowisk, kategorii wiekowych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
majątek i finanse, w tym optymalizację wykorzystania posiadanego majątku (nieruchomości
i ruchomości) celem rozwoju żeglarstwa morskiego, śródlądowego, sportowego i szkoleń oraz
podniesienia standardu dotychczasowych działań, jako źródeł wspomagania klubów
i okręgowych związków żeglarskich, trenerów, instruktorów i wolontariuszy,
struktury PZŻ oraz proces zarządzania, w tym określenie warunków oraz inspirowanie władz do
realizacji zaktualizowanych wizji i potrzeb w zakresie struktury, kierowania i zarządzania
Związkiem i optymalnym reprezentowaniem żeglarstwa w przedsięwzięciach i organizacjach
krajowych i zagranicznych.

Następnie Skarbnik PZŻ Jacek Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. kierunków
działalności finansowej Związku, w tym planu finansowego na rok 2019. W tej części spotkania
zaprezentowano także stan realizacji działań inwestycyjnych dot. projektów Nowa Marina Gdynia
i Port Jachtowy Trzebież, omówiono zasadność i procedury podejmowanych decyzji finansowych,
a także modele współpracy Związku i jego członków.
W dalszej części spotkania Wiceprezes PZŻ ds. morskich Bogusław Witkowski przedstawił
program obchodów przypadającego w tym roku jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku
Żeglarskiego. Jubileusz będzie się odbywał pod hasłem „Polski Związek Żeglarski 1924-2019 – 95
lat polskiego żeglarstwa". Koordynatorem obchodów jubileuszu jest Wiceprezes PZŻ ds. morskich.
Za komunikację z mediami i partnerami zewnętrznymi dot. obchodów jubileuszu będzie
odpowiedzialny Wydział komunikacji i marketingu Biura PZŻ. Zespół roboczy ds. jubileuszu będą
stanowić m.in.: Kazimierz Izdebski, Jerzy Jałoszewski (jako sekretarz), Tadeusz Gospodarczyk,
Maciej Olszewski, Katarzyna Domańska oraz inni żeglarze zainteresowani współpracą. Program
jubileuszu ma charakter otwarty, obchody obejmą cały kraj, w tym inicjatywy organizowane przez
komisje i zespoły PZŻ oraz okręgowe związki żeglarskie, kluby i stowarzyszenia. Jubileusz będzie
się odbywał w czterech głównych obszarach: historycznym, edukacyjnym, regatowo-sportowym
i wydarzeniach. W obszarze historycznym planowane jest m.in.: odsłonięcie tablicy Bolesława
Mazurkiewicza w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni (12 maja 2019 r.), odsłonięcie tablicy
Aleksandra Bereśniewicza w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni (22 czerwca 2019 r.), odsłonięcie
tablicy Henryka Franczaka w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni (29 września 2019 r.), rewitalizacja
grobu pierwszego prezesa PZŻ Józefa Klejnot-Turskiego w Bydgoszczy. W obszarze edukacyjnym
zaplanowano m.in.: przygotowanie i prezentację wystawy jubileuszowej na bazie istniejącej
wystawy „Żeglarstwo polskie okresu międzywojennego", Żeglarską Konferencję Bezpieczeństwa
(16 marca 2019 r.), a także konferencję „Biznes, nauka i innowacje w żeglarstwie”, która odbędzie
się przy współpracy z obchodząca 50-lecie powstania AWFiS Gdańsk. W obszarze regatowosportowym zaplanowano m.in.: przydzielanie wybranym regatom statusu regat 95-lecia PZŻ.
Obchody jubileuszu 95-leca PZŻ będą również znaczącym elementem cyklicznych wydarzeń
związkowych jak Sejmik PZŻ (Warszawa, 6 kwietnia 2019 r.), ogólnopolskie otwarcie sezonu
żeglarskiego 2019 (Trzebież, 11 maja 2019 r.), Gala PZŻ (grudzień 2019 r.).
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Następnie Członek Zarządu PZŻ Wiktor Wróblewski i Sekretarz Komisji Statutowej PZŻ
Maksymilian Paśko przedstawili wymogi i zagrożenia wynikające z obowiązujących przepisów
prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poinformowano o przeprowadzeniu audytu
zgodności przetwarzania danych w PZŻ z przepisami RODO, który miał na celu weryfikację
dokumentacji oraz stosowanych procedur i zabezpieczeń, systemów informatycznych oraz danych
przetwarzanych za ich pośrednictwem, analizę umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, weryfikację i aktualizację rejestrów zgłoszonych do GIODO. Realizując zalecenia
poaudytowe dostosowano do przepisów RODO zgody i klauzule informacyjne stosowane
w dokumentach PZŻ (wnioski, oświadczenia, zgłoszenia itp.), uruchomiono adres e-mail:
iodo@pya.org.pl dedykowany do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia rejestrów patentów wydanych przez okręgowe
związki żeglarskie z upoważnienia PZŻ na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 1 grudnia
2005 r. Rejestry książeczek żeglarskich wydawanych przez okręgowe związki żeglarskich ze
względu na aktualny status prawny tego dokumentu pozostawiono w gestii OZŻ. Poinformowano
o weryfikacji rejestru członków PZŻ, w wyniku której ustalany jest aktualny stan organizacyjny PZŻ
i okręgowych związków żeglarskich, czego następstwem będzie dostosowanie do obowiązujących
przepisów prawa zarówno form prawnych jak i statutów członków PZŻ. Zwrócono również uwagę
na aspekty prawno-karne, w tym administracyjne kary pieniężne, wynikające z naruszenia
przepisów RODO.
W dalszej części spotkania Maciej Szafran z Wydziału Rozwoju i Upowszechniania Biura PZŻ
przedstawił główne cele i działania podejmowane w zakresie rozwoju i upowszechniania
żeglarstwa. Są to m.in. rozwój ilościowy i jakościowy oraz upowszechnianie i popularyzacja, w tym
poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji Narodowego Programu Upowszechniania
Żeglarstwa. Zakres działalności obejmuje m.in. szkolenia i kursy żeglarskie, szkolenia kadr
trenerskich i instruktorskich, certyfikaty związkowe i kwalifikacje zawodowe, centra szkoleniowe
i licencje szkoleniowe, programy edukacyjne, sport powszechny, sport akademicki i żeglarzy
z niepełnosprawnością, programy Solidarności olimpijskiej, pozyskiwanie środków z funduszy
europejskich i współpracę z Polonią. Podjęte zostały działania mające na celu realizację
następujących programów:
1) Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej POLSAILING – flagowy program realizowany przez
PZŻ, dedykowany do uczniów szkół podstawowych, bezpłatny dla uczestników, finansowany
przez MSiT, PZŻ i wkład własny partnera współpracującego przy realizacji tj. klub/OZŻ,
2) Polsailing Days – program imprez żeglarskich dla dzieci i młodzieży,
3) Polsailing „Rodzina pod żaglami” – program upowszechniania żeglarstwa wśród rodzin i grup
społecznych,
4) Polsailing „Wieś pod żaglami” – program upowszechniania żeglarstwa poza obszarami
miejskimi,
5) Polsailing Kite – program upowszechniania żeglarstwa poprzez kitesurfing przy współpracy
z Polskim związkiem Kiteboardingu,
6) Morze łączy nas – program upowszechniania żeglarstwa wśród Polonii,
7) „Bezpieczna Woda 2019”.
Następnie zaprezentowano materiały dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane na potrzeby
Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej POLSAILING tj. podręcznik organizacyjny dla
organizatora, zakres szkolenia uczestników programu, książki ABC Optimista i ABC Windsurfingu
(dostępne w wersji drukowanej i wersji elektronicznej PDF), plansze edukacyjne, karty umiejętności
uczestników, certyfikaty zdolnego żeglarza, dyplomy uczestnika programu, mapy gier eventowych.
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W dalszej części spotkania przeprowadzono warsztaty panelowe przy udziale moderatorów:
Tadeusza Gospodarczyka Członka Zarządu PZŻ, Patryka Romanowskiego Członka Komisji
Szkolenia PZŻ i Macieja Szafrana z Wydziału Rozwoju i Upowszechniania Biura PZŻ. W wyniku
przeprowadzonych warsztatów określono możliwości i ograniczenia przy realizacji programów,
a także zdefiniowano nowe pomysły i programy aktywizacji żeglarstwa. W zakresie możliwości jako
podstawową wykazano gotowość do realizacji programów, w zakresie ograniczeń wskazano na:
małą dostępność wykwalifikowanej kadry, brak środków finansowych, brak właściwej komunikacji,
ograniczona wiedza nt. programów, zbyt późne terminy informowania OZŻ/klubów o realizacji
programów i tym samym ogłaszania naborów. Jako nowe pomysły w zakresie aktywizacji
żeglarstwa wskazano: wykorzystanie rozwiązań z dotychczas realizowanych programów (Junga
i Kadet, Nivea itp.), opracowanie kompleksowych materiałów szkoleniowych dla instruktorów, udział
w programach żeglarzy sportowych, wprowadzenie certyfikatów kompetencji, uzupełnienie
programów szkoleniowych o elementy tradycji, kultury i etykiety żeglarskiej, a także ekologii np. pod
hasłem „bądź żeglarzem, nie śmieciarzem”, przeprowadzanie audytów realizowanych projektów
i długofalowość wybranych inicjatyw.
Następnie Prezes PZŻ przedstawił kierunki zmian w strukturze i działalności Polskiego Związku
Żeglarskiego związane z obowiązkowym wdrożeniem Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich
związków sportowych opracowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zwrócił uwagę, że
zmiany obejmą przede wszystkim:

dostosowanie Statutu PZŻ,

dostosowanie stanu organizacyjnego PZŻ tj. członkami zwyczajnymi PZŻ będą mogły pozostać
tylko podmioty posiadające osobowość prawną i zapisy w statutach o prowadzeniu działalności
w żeglarstwie, pozostałe podmioty niespełniające ww. warunków będą mogły postać
w strukturze PZŻ w charakterze członków wspierających, Związek będzie zabiegał o takie
rozwiązanie ze względu na znaczący wkład i długoletnią działalność tych podmiotów na rzecz
PZŻ,

opracowanie i wdrożenie zasad rozdziału mandatów na Sejmik PZŻ gwarantujących
odzwierciedlenie rzeczywistego stanu organizacyjnego PZŻ, m.in. poprzez wdrożenie projektu
cyfryzacji Biura PZŻ i tym samym stworzenie elektronicznej bazy danych członków PZŻ i osób
w nich stowarzyszonych,

dostosowanie budżetów PZŻ, m.in. poprzez zapewnienie wkładu własnego do dotacji MSiT,
środki z dotacji MSIT nie mogą stanowić więcej niż 85%, a docelowo 70% budżetu PZŻ.
W następnej kolejności Prezes PZŻ omówił współpracę administracyjno-organizacyjną
Polskiego Związku Żeglarskiego, okręgowych związków żeglarskich i stowarzyszeń klas
regatowych. Zwrócił uwagę na potrzebę analizy efektywności struktury organizacyjnej PZŻ
i okręgowych związków żeglarskich, wypracowanie minimalnego standardu organizacyjnego OZŻ
i dostosowanie stanu organizacyjnego i statutów OZŻ do obowiązujących przepisów prawa,
opracowanie i wdrożenie Kodeksu dobrego zarządzania dla OZŻ lub implementację wytycznych
zawartych w Kodeksie dobrego zarządzania dla pzs w działalności okręgowych związków
żeglarskich.
W końcowej części spotkania przeprowadzono dyskusję nt. współpracy Polskiego Związku
Żeglarskiego z okręgowymi związkami żeglarskimi i stowarzyszeniami konkurencji priorytetowych.
W dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

cofnięcie realizacji zadań zleconych przez administrację rządową z okręgowych związków
żeglarskich do PZŻ, co powoduje ograniczenie dochodów osiąganych z tego tytułu przez
okręgowe związki żeglarskie,
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rozważenie zmiany sposobu naliczania składek członkowskich, np. poprzez przeniesienie
obowiązku płacenia składek z OZŻ bezpośrednio na kluby, ze względu na fakt, że kluby nie
zawsze uiszczają składki do OZŻ, w związku z czym koszt składek uiszczanych do PZŻ
ponoszą w całości okręgowe związki żeglarskie,
kontynuację wdrażania cyfryzacji Biura PZŻ, stworzenie elektronicznej bazy danych członków
PZŻ i osób w nich stowarzyszonych, która umożliwili zarówno OZŻ jak i klubom
administrowanie swoimi klubami/członkami i znacznie ułatwi procedurę składania ankiet
członkowskich,
zmianę struktury organizacyjnej PZŻ, przy założeniu pozostawienia silnych i prężnie
działających struktur regionalnych,
konieczność rozszerzenia działalności okręgowych związków żeglarskich poza obszar
administracyjny (tj. realizację zadań zleconych przez administrację rządową) w celu
poszukiwania nowych źródeł finansowania ich działalności,
rozważenie możliwości stworzenia kolejnych regionalnych ośrodków szkolenia żeglarskiego
poza obecnym NCŻ Gdańsk – Górki Zachodnie i planowanym do uruchomienia w najbliższej
przyszłości ośrodkiem w Trzebieży,
przeznaczenie środków finansowych na realizację programów współrealizowanych przez OZŻ,
środki z tytułu dotacji celowych na finansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem
zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem
i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. nie mogą być
wykorzystane na inne cele.

Na zakończenie Prezes PZŻ dokonał podsumowania omawianych tematów i zapewnił, że
współpraca z okręgowymi związkami żeglarskimi i stowarzyszeniami klas regatowych jest bardzo
ważną częścią działalności Polskiego Związku Żeglarskiego, ponieważ to właśnie dzięki strukturom
regionalnym i środowiskowym PZŻ może w pełni realizować swoją misję i cele statutowe.
Podczas Konwentu Prezes PZŻ wręczył także dyplomy z podziękowaniami za współpracę dla
okręgowych związków żeglarskich i stowarzyszeń klas regatowych.
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