


• Zrzeszamy znaczne grono pasjonatów 

i sympatyków żeglarstwa 

• Propagujemy aktywność fizyczną 

• Popularyzujemy sport 

• Wyznaczamy trendy i utrzymujemy 

pozycję lidera w pozyskiwaniu 

i organizacji największych żeglarskich 

wydarzeń sportowych, morskich 

i śródlądowych 

Sport i forma aktywności ruchowej jako 

elitarny. Działania mające na celu ukazanie 

uniwersalnego i ogólnodostępnego 

charakteru  żeglarstwa.

Jednym z najlepszych narzędzi promocji 

jest sport i rywalizacja.

Kim jesteśmy?

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


220 000
posiadaczy 

patentów 

żeglarskich

540 000
uczestników

regat 

i konkursów

3 400 000 
aktywnych

załogantów

1 300 000 

sterników

samodzielnie 

kierujących  

łodzią

5 000 000 
biernych

załogantów

3 000
wydanych licencji 

na organizację 

regat

Żeglarstwo w liczbach*

* Zasoby i dotarcie na podstawie danych z 2018 roku

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


Organizacja wszelkich działań 

związanych 

z żeglarstwem 

powszechnym, 

młodzieżowym

i wyczynowym w Polsce 

celem zwiększenia jego 

popularności, umożliwiając 

korzystne warunki działania 

dla wszystkich uprawiających 

ten sport

Misja

Uzyskanie minimum 

1 medalu 

w każdych kolejnych

igrzyskach olimpijskich

oraz regularne szkolenie

bezpośredniego zaplecza 

kadry narodowej pod kątem

kolejnych cykli

Zwiększenie liczby żeglarzy

i zasięgu działalności

PZŻ jako nowoczesna

organizacja

o europejskich

standardach 

i ambicjach

Cele

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


PZŻ jako Organizacja działająca profesjonalnie 

i skutecznie, wypełniająca społeczne zadania 

zdefiniowane w swojej misji, aktywnie 

uczestnicząca 

w życiu społecznym. 

Związek posiada silny i pozytywny wizerunek 

publiczny, prowadzi aktywną politykę 

komunikowania się  z otoczeniem, swoje cele 

i zadania określa na podstawie głosów 

środowisk związanych z żeglarstwem. 

Struktury organizacyjne PZŻ są zbudowane na 

profesjonalizmie i kompetencjach pracujących 

osób, zarówno pracowników, jak i działaczy 

społecznych.

Wizja

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


Wartości

Profesjonalizm Nastawienie na sukces

Skuteczność działania

Aktywność we wspieraniu osób uprawiających żeglarstwo

Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia

Transparentność i uczciwość

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


Sport wyczynowy, 

sport dzieci 

i młodzieży

• Kadra narodowa i olimpijska

• Szkolenie młodzieży

• Rozwój potencjału ludzkiego

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


• Inicjatywy

• Narodowy program szkoleniowy

• Promocja, marketing, organizacja 

imprez

• Szkolenia i egzaminy

• Rozwój żeglarstwa morskiego

• Rozwój amatorskiego żeglarstwa 

śródlądowego

Upowszechnianie 

żeglarstwa 

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


• Projekty kluczowe

• Zarządzanie majątkiem

• Wspomaganie członków PZŻ 

Majątek i finanse

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


• Realizacja celów statutowych i strategicznych

• Działania operacyjne i zarządzające

• Przepisy i zasady krajowe

• Współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

• Rozwój sfery IT

• Działalność komercyjna 

Struktury PZŻ oraz proces 

zarządzania

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


KADRA 

NARODOWA/

KADRA 

OLIMPIJSKA

OGÓLNOPOLSKI 

PROGRAM 

UPOWSZECHNIANIA 

ŻEGLARSTWA

REGATY 

SPORTOWE

Priorytety

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


KADRA NARODOWA/

KADRA OLIMPIJSKA

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


CELE

▪ przygotowanie do igrzysk olimpijskich

▪ poszukiwanie i zarządzanie talentami

▪ szkolenie zawodników i trenerów

▪ wsparcie techniczne – transport sprzętu i motorówki 

zabezpieczenia ratowniczo-technicznego (paliwo)

▪ innowacje

▪ nasi zawodnicy – sportowcy z misją

▪ działania społeczne

▪ komunikacja

K A D R A  N A R O D O W A

K A D R A  O L I M P I J S K A

O CO WALCZYMY?

Zachowanie żeglarstwa w gronie sportów 

priorytetowych w Polsce oraz podnoszenie pozycji 

PZŻ w rankingu światowym poprzez zachowanie 

odpowiednich źródeł finansowania, potencjału 

ludzkiego oraz ścieżek szkoleniowych 

wspomagających seniorów i młode talenty.

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


UPOWSZECHNIANIE

ŻEGLARSTWA

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM

EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ 

POLSAILING 

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


CELE

▪ wychowanie poprzez sport i żeglarskie wartości

▪ promocja aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia 

i bezpieczeństwa nad wodą (m in. programy: 

„Bezpieczeństwo nad wodą”, „Czysty Bałtyk”)

▪ przełamywanie barier w dostępie do uprawiania żeglarstwa

▪ promocja partnerów jako mecenasów polskiego żeglarstwa 

▪ zaangażowanie zawodników KN w proces wychowywania 

młodzieży

▪ współpraca z samorządami, lokalnymi klubami i palcówkami 

edukacyjnymi

▪ warsztaty edukacyjne dla rodziców

▪ szkolenia dla kadry instruktorskiej

▪ wyposażenie w sprzęt

▪ szerokie akcje edukacyjne w szkołach

▪ formy uzupełniające nauki zdalnej

O G Ó L N O P O L S K I  P R O G R A M

E D U K A C J I  Ż E G L A R S K I E J  –

P O L S A I L I N G

NASZA INICJATYWA

Bezpłatny, ogólnopolski program edukacyjny dla dzieci 

w wieku 7–12 lat, nauczycieli, instruktorów i trenerów

Tylko w 2020 r:

15 środków – łodzie klasy Optimist

3 windsurfingu

19 imprez PolSailing Day (18 + finał)

10 ośrodków – Cała Rodzina pod Żaglami za Miastem

Partnerem stale wspierającym program jest 

Ministerstwo Sportu, które stawia go jako wzór 

i przykład dobrej praktyki

www.polsailing.pl

http://www.polsailing.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/


ok. 40 000 
uczestników programu 

10 tygodni
teoretycznego i praktycznego szkolenia 

w okresie letnim

50-100
uczestników szkolenia w każdym 

ośrodku

15

ośrodków
3

ośrodki
windsurfing)Optimist)

100 lub 50

uczestników 

szkolenia

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


PolSailing ekwiwalent

Analiza ekwiwalentu reklamowego PolSailing 

jest oparta na wskaźniku AVE, który wyraża 

ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na 

publikację lub emisję danego przekazu w 

odniesieniu do poszczególnych mediów.

Wartość ekwiwalenty reklamowego (AVE) w poszczególnych mediach

Wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE) wybranych portali internetowych (zł)

     
 

 

prasa tv radio porta le social media suma 

      
3.588.546,00 zł 2.268.603,00 zł 192.071,00 zł 3.034.329,00 zł 14.259,00 zł 9.097.808,00 zł 
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Całkowity ekwiwalent 

reklamowy PolSailing 

wyniósł 9.097.808,00 zł.

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


REGATY SPORTOWE





WYDARZENIE

Prestiżowy festiwal żeglarski

Gdynia Sailing Days

Gdynia Sailing Days to największy w Polsce cykliczny, międzynarodowy festiwal żeglarski

realizowany od 2000 roku. W ramach festiwalu orgaznizowane są zawody rangi mistrzostw

świata i Europy, zaliczane do rankingu World Sailing i cieszące się zainteresowaniem najlepszych

żeglarzy z kraju i ze świata.

Impreza jest najważniejszym, obok niemieckiego Tygodnia Kilońskiego (Kieler Woche), tego typu

wydarzeniem w obrębie basenu Morza Bałtyckiego i jedną z najważniejszych imprez żeglarskich

w Europie.



ATRAKCJE

Sport, edukacja i rozrywka

Strefa Gdynia Sailig Days

Sportowa rywalizacja to tylko część atrakcji przygotowanych dla kibiców i gości wydarzenia. Na

czas trwania festiwalu powstaje miasteczko regatowe gdzie można wypocząć i spotkać światowej

klasy zawodników.

Gdynia Sailing Days to nie tylko żeglarstwo, to także kino, kawiarnie, strefy animacji dla dzieci

i dorosłych – miejsce gdzie można poznać żeglarstwo przez zabawę i rozrywkę. To doskonała

przestrzeń do spotkań pasjonatów sportu oraz mieszkańców i turystów.



CO? GDZIE? KIEDY?

Gdynia, Skwer Kościuszki

2-18 lipca 2021 r.

16 dni rywalizacji fair play

17 klas regatowych

ok. 2000 zawodników

GŁÓWNE WYDARZENIA

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 

kl. 49er, 49erFX, Nacra 17

Kinder Joy of Moving Puchar Trenerów

Bonus: 

Gdynia Sailuing Days Extension 

Gdynia

Sailing

Days 

2 2 .  E D Y C J A



Gdynia Sailing Days

2019-2020

Gdynia Sailing Days 2019 była to jubileuszowa 20. edycja festiwalu zorganizowana

przy współudziale Partnera Strategicznego – Miasto Gdynia.

REGATY ODBIORCY PUBLIKACJE EKWIWALENT

1300 zawodników 
z 27 krajów,

11 imprez żeglarskich

10 183 059 
osób (zasięg)

2325 
publikacji

1.854.834,00 zł 
(AVE)



• Cykliczne wydarzenie realizowane od 2000 roku

• W zeszłorocznej edycji imprezy wystartowało ponad 2000 żeglarzy z 66 

krajów

• Festiwal żeglarski, w konkurencjach dla profesjonalistów, amatorów i dzieci, skierowany także do 

turystów i kibiców 

• Udział medaliści i uczestników mistrzostw świata i Europy, igrzysk olimpijskich, a także 

reprezentantów kadr narodowych

Gdynia Sailing Days

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


Gdynia Sailing Days
Hempel Młodzieżowe Mistrzostwa Świata World Sailing 2019

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


Gdynia Sailing Days
Mistrzostwa Świata Zhik klasy 29

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


prasa - 11,1%

tv 10,9%

radio - 47,7%

portale - 24,0%

social media - 6,9%

Gdynia Sailing Days zasięgi

Wysokość dotarcia do odbiorców w poszczególnych mediach

Dotarcie z podziałem na media Liczba publikacji objętych interakcją w social media

Największy udział w przekazach medialnych miały rozgłośnie radiowe jak Polskie Radio Gdańsk, Radio Pogoda i Radio Złote Przeboje. 

Wysoki wskaźnik dotarcia pozwolił na odnotowanie aktywnej działalności odbiorców na profilach społecznościowych.

Analizowane wyniki wskazują na trzy podstawowe trendy aktywności odbiorców jak polubienia postów, udostępnianie postów 

i ich komentowanie.

 
 

     

prasa tv radio porta le social media suma 

      
1 134 041 1 111 490 4 862 600 2 445 979 645 785 10 199 895 
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https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


Analiza ekwiwalentu reklamowego jest oparta 

na wskaźniku AVE, który wyraża ilość pieniędzy, 

jaką należałoby wydać na publikację lub emisję 

danego przekazu w odniesieniu do 

poszczególnych mediów.

Wartość ekwiwalenty reklamowego (AVE) w poszczególnych mediach

Wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE) wybranych portali internetowych (zł)

Całkowity ekwiwalent 

reklamowy wyniósł 

1.528.636,00 zł.

     
 

 

prasa tv radio porta le social media suma 

      
379.699,00 zł 47.676,00 zł 71.162,00 zł 1.004.236,00 zł 25.863,00 zł 1.528.636,00 zł 
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Gdynia Sailing Days ekwiwalent

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


Gdynia Sailing Days najmłodsi

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


Kinder Joy of moving to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowany 

przez Grupę Ferrero. U podstaw programu leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom oraz młodzieży 

dostęp do aktywności fizycznej inspirujemy je do dołączenia do kultury ruchu (…).

Kinder Joy of moving – Radość żeglowania, to ogólnopolski projekt prowadzony przez Polski 

Związek Żeglarski, łączący edukację oraz sportową zabawę pod żaglami Kinder Joy of moving! 

Celem projektu jest promocja aktywnego stylu życia wśród najmłodszych oraz upowszechnianie 

żeglarstwa, jako aktywność dla każdego i na całe życie. 

www.radosczeglowania.pl

Gdynia Sailing Days najmłodsi

http://www.radosczeglowania.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski
https://www.facebook.com/polsailing/


ebiuro.
pya.org.pl



CEL
PROJEKTU

X X

X

OCHRONA ŚRODOWISKA
Rezygnacja z papieru i plastiku
w procesie wystawiania
dokumentów

UPROSZCZENIE PROCEDUR
Minimalizacja liczby dokumentów,
możliwość załatwienia sprawy 
bez konieczności wychodzenia 
z domu

SKRÓCENIE CZASU OCZEKIWANIA
NA DOKUMENTY
Dokumenty w wersji elektronicznej 
dostępne „od ręki”



DLA OZŻ DLA KLUBÓW
• Podgląd klubów zrzeszonych

• Dostęp do aktualnych danych swoich klubów 

• Możliwość pobrania Karty Organizacji w pdf

• Możliwość edycji danych kontaktowych

• Coroczna deklaracja liczby członków 

• Informacja o licencja i ubezpieczeniu swoich 
zawodników (w opracowaniu)



MODUŁY EBIURO
URUCHOMIONE

• Deklaracje nowych członków PZŻ
• Widok członków OZŻ
• Licencja zawodnika
• OC Żeglarza (Zawodnika)
• OC Instruktora (trenera, egzaminatora)
• Licencja na reklamę
• Amatorska Licencja Zawodnika
• Integracja z księgowością
• Koszyk płatności

NASTĘPNE MODUŁY

• Licencja na regaty – finalne korekty
• Licencja mierniczego
• Licencja sędziego
• Sprawozdanie z regat
• Szkolenia i patenty instruktorskie
• Patenty



WOLONTARIATU
system



STRUKTURA SYSTEMU WOLONTARIATU
OBSZARY PRACY W PZŻ

BIURO PZŻ
poznanie działalności biura 
polskiego związku sportowego, jak 
i praca z klientami

SZKOLENIE
asystowanie trenerom, dbanie o 
sprzęt sportowy i szkoleniowy

WYDARZENIA / IMPREZY
wsparcie obsługi biura regat oraz 
tras wyścigów na wodzie, obsługa 
punktów animacji



nowa

Książeczka

Żeglarska PZŻ



Współpraca

• Gdynia Sailing Days

• Polsailing – program zaprezentowany wcześniej

• Extranet PZŻ – produkt szyty na miarę (E-commerce - docelowa monetyzacja) 

• E-Events

• E-Sailing / E-Żeglarstwo / MS

• Erasmus + Sport / MS

Projekty inwestycyjne

• Nowa Marina Gdynia

• Fundacja Port Jachtowy Trzebież

Projekty rozwojowe

Zostań Partnerem



Wydarzenia edukacyjne i kulturalne

• Narodowy Dzień Sportu 

• Piknik Olimpijski 

• Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej - PolSailing

• PolSailing Days

• PolSailing - Cała rodzina pod Żaglami za Miastem

• Pikniki dla dzieci i rodzin, targi branżowe oraz konferencje

• Wydarzenia dedykowane np.: regaty charytatywne PGNiG Challenge/ o Puchar Prezesa PGNiG

• Kinder Joy of Moving – Radość żeglowania

https://www.youtube.com/channel/UCPaxfDAANgs_m6nJy-YwphA
https://www.instagram.com/polskizwiazekzeglarski/
https://www.facebook.com/polsailing/



