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Polski Związek Żeglarski 
– organizacja wspomagająca żeglarzy!

Żeglarstwo jako sport i atrakcyjna forma aktywności 
ruchowej dająca niezliczone możliwości inspirujące 
wszystkie pokolenia, stawiająca wyzwania
i kształtująca osobowości będące wzorem
do naśladowania.

kontynuacja kursu na rozwój żeglarstwa



SSzanowne Kolezanki, Szanowni Koledzy.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zamierzam ponownie kandydować na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. 

W ostatnich latach podjąłem działania, aby nasza współpraca opierała się na wzajemnym szacunku dla wszystkich: członków Związku, żeglarzy funkcjonujących poza 
strukturami PZŻ, ludzi i organizacji wokół nas, celem podniesienia prestiżu i podkreślenia prezentowanych przez nas wszystkich wartości.

PrzyszłośćPrzyszłość żeglarstwa i jego rozwój zależy od niezliczonych czynników i powiązanych działań realizowanych na wielu płaszczyznach, to efekt swego rodzaju magii naszego 
sportu. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zachowanie i wzmacnianie dotychczasowych wartości i obranych kierunków rozwoju żeglarstwa. Powyższe założenia należy 
kształtować zachowując transparentność, dialog, a także wspólnie przyjęte strategie i cele. Razem kontynuujmy działania w zakresie współpracy w obszarach sportu, 
kultury, edukacji, biznesu, mediów i nauki, motywując siebie nawzajem i pozyskując nowych członków.

ŻeglarstwoŻeglarstwo istnieje od wieków, nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie, inspirując ludzi młodych i doświadczonych, zawodowców i amatorów, prowadzących jachty po 
akwenach morskich i śródlądowych, także osoby z niepełnosprawnością. Nasze działania mają nadal łączyć, a nie dzielić.

Zamierzam kontynuować komunikację i dialog z okręgowymi związkami żeglarskimi, stowarzyszeniami klas regatowych, klubami i organizacjami wspomagającymi nasze 
działania. Chcę nadal rozwijać współpracę na arenie międzynarodowej, współpracując z Europejską Federacją Żeglarską EUROSAF oraz światową organizacją żeglarską 
World Sailing.

NadchodzącaNadchodząca kadencja wprowadzi Związek w kolejne 100-lecie działalności. Będziemy dbali o tradycje pamiętając przy tym, że świat jaki nas otacza wymaga od nas 
nieustannych zmian. Sukcesy, które odnosimy dzisiaj dają nam szanse dalszego postępu. Potrzebujemy nieustannie dążyć do rozwoju, stawiając przed sobą wyzwania, 
których będziemy liderami. Dzisiaj jesteśmy zaliczani do grona najlepiej zorganizowanych związków sportowych w Polsce i na świecie. Naszym obowiązkiem jest 
utrzymanie tego statusu, wciąż szukając inspiracji, wdrażając innowacyjne rozwiązania oraz nieustanne korekty celem usprawnienia działalności.

Żeglarstwo jest unikalną formą aktywności. Inspirujemy młodzież, rozwijamy nowe technologie, nie mamy problemów z niedozwolonym wspomaganiem, dbamyŻeglarstwo jest unikalną formą aktywności. Inspirujemy młodzież, rozwijamy nowe technologie, nie mamy problemów z niedozwolonym wspomaganiem, dbamy
o środowisko naturalne, jesteśmy odpowiedzialni, co najważniejsze promując nasz sport jako styl życia dla wszystkich pokoleń.



Z zeglarskim pozdrowieniem.

Zamierzam nadal kreować wartości wynikające z naszej działalności, równoważąc interesy Związku, jego członków oraz wszystkich interesariuszy, aby wykazać społeczną 
odpowiedzialność i służebność dla naszego środowiska.

Przed 4 laty wielu z Państwa zastanawiało się czy podołam ogromowi wyzwań, przed którymi stał Polski Związek Żeglarski. Dzisiaj stoimy przed kolejnymi. W wielu 
kręgach PZŻ postrzegany był jako organizacja, która poza sportem ma coraz więcej do zaoferowania polskim żeglarzom. A jednak wspólnie potrafiliśmy odłożyć na bok 
animozje. Razem daliśmy radę wdrożyć wiele usprawnień. 

Jestem pewien, że nadal działając razem potrafimy, i jako liderzy poprowadzimy żeglarstwo ku jeszcze lepszej przyszłości w zakresie uniwersalności, zwiększenia grona Jestem pewien, że nadal działając razem potrafimy, i jako liderzy poprowadzimy żeglarstwo ku jeszcze lepszej przyszłości w zakresie uniwersalności, zwiększenia grona 
żeglujących, efektywnego zarządzania, zabezpieczenia przychodów, dalszego rozwoju i wizerunku naszej działalności.

Ze swej strony zamierzam kontynuować działania, które będą:
1)    usprawniać zarządzanie Związkiem i jego wizerunkiem w Polsce i na świecie,
2)   zwiększać liczbę żeglarzy i zasięg naszej działalności,
3)   czynić z PZŻ nowoczesną organizację o europejskich ambicjach.

Zachęcam Państwa do dialogu. Otwarta rozmowa o wyzwaniach stojących przed polskim żeglarstwem jest potrzebna naszemu środowisku. Niech zbliżające się wybory 
nowych władz PZŻ będą do tego kolejną okazją.

WWybór jest w Waszych rękach. 

Liczę na wasze zaufanie i zrobię co w mojej mocy, aby polskie żeglarstwo w jeszcze większym stopniu wykorzystało swój wielki potencjał i swoje szanse.
Poprowadźmy wspólnie nasz jacht kursem na rozwój polskiego żeglarstwa!



SMam za sobą wielu ludzi - prawdziwą załogę – których pasja, kompetencje, doświadczenia i pomysły pozwalają realizować deklarowane cele. To ludzie znani w środowisku, ukształtowani
i otwarci na sugestie. Razem zrealizujmy plany i marzenia wspólne dla polskich żeglarzy.
W nadchodzącej kadencji chcę skupić się na następujących kierunkach działań, o których podczas 
wielu spotkań rozmawiamy w ramach całego środowiska żeglarskiego. Zamierzam:

1. Kontynuować rozwój działalności sportowej.
2. Usprawniać struktury zarządzania w PZŻ i wzmacniać pozycję żeglarstwa w Polsce, Europie i świecie. 
3. Kontynuować współpracę ze okręgami i stowarzyszeniami klas w ramach zarządzania związkiem.
4. Sfinalizować kluczowe inwestycje Polskiego Związku Żeglarskiego celem wdrożenia bazy finansowej
 wspomagającej działalność PZŻ i jego członków. 
5. Rozwijać projekty w zakresie upowszechniania wszelkich form uprawiania żeglarstwa, w tym spraw
  szkoleniowych.
6. Wspomagać żeglarstwo amatorskie i żeglujących dla przyjemności.
7. Położyć nacisk na rozwój sfery technicznej w działalności PZŻ.
8. Pielęgnować wielkie tradycje polskiego żeglarstwa, celem godnego wprowadzenia PZŻ w kolejne 100-lecie naszej
 działalności. 
9. Kontynuować dobrą współpracę z sektorem publicznym m. in. z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego
 i Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, samorządami i środowiskiem biznesowym.  
110. W wyniku dogłębnego dialogu z naszymi członkami wdrażać reformy w zakresie struktury PZŻ i jego funkcjonalności.

Strategia i cele



MMoje doświadczeniei dotychczasowe osiągnięcia 
w pracy dla żeglarstwa
Mam 50 lat. Wspinając się po żeglarskiej drabinie od Optimista, poprzez Cadeta i 470, pracę 
trenerską z kadrami młodzieżowymi i olimpijskimi, szkolenie młodzieży akademickiej, do 
zarządzania dużymi projektami, jak kampanie olimpijskie i regaty międzynarodowe, miałem 
okazję doskonale poznać potrzeby polskiego żeglarstwa.
JJestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, na której od 
blisko 30 lat rozwijam żeglarstwo na wszystkich płaszczyznach. W 2004 r. uzyskałem tytuł 
doktora. Ukończyłem również studia podyplomowe dla menedżerów sportu oraz z zakresu 
psychologii sportowej. 

Z PZŻ związany jestem od 2001 roku jako trener główny, dyrektor sportowy, wiceprezes ds. 
sportu, od 2017 roku pełniąc funkcję prezesa.

W latach 2015-2021 byłem Wiceprezydentem Europejskiej Federacji Żeglarskiej EUROSAF.

OOd 2020 roku pełnię funkcję Wiceprezydenta Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailing 
(największa ilość głosów 102 spośród 126 głosujących krajów).

Jestem członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zawodowo związany z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie kieruję Zakładem 
Żeglarstwa.



ZZnam krajowe, europejskie i światowe struktury i środowiska żeglarskie.Potrafię skutecznie współpracować z instytucjami państwowymi
i samorządami oraz środowiskiem biznesowym.

Drogę zawodową, jeszcze na studiach, rozpoczynałem będąc instruktorem
i nauczycielem wychowania fizycznego. Przez wiele lat byłem trenerem żeglarstwa
w Yacht Klubie „Stal” Gdynia. 

OOdbyłem staże trenerskie w Holenderskim Związku Żeglarskim, we francuskiej Ecole 
Nationale de Voile, a także staż z zakresu zarządzania w sporcie na University 
California of San Diego. 

Jestem trenerem klasy mistrzowskiej w żeglarstwie, do czasu objęcia funkcji prezesa 
PZŻ, a następnie wiceprezydenta World Sailing byłem sędzią regatowym PZŻ, sędzią 
międzynarodowym oraz instruktorem ISAF w zakresie organizacji i prowadzenia 
regat.

ZZorganizowałem Młodzieżowe MŚ ISAF w 2004 roku, Młodzieżowe MŚ World Sailing 
w 2019 roku oraz Gdynia Sailing Days w latach 2010-2021. 

Nadzorowałem organizację i przebieg rywalizacji żeglarskiej podczas tegorocznych 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Posługuję się biegle językiem angielskim i rosyjskim. 

Reprezentuję Miejski Klub Żeglarski “Arka” Gdynia.

Żeglarstwo towarzyszy mi przez moje całe dorosłe życie.



OOd momentu, w którym rozpocząłem pracę w Związku, wdrożyliśmy działania mające na celu wspomaganie naszych członków, m.in.:

wprowadziliśmy polskie żeglarstwo do ścisłej czołówki dyscyplin w rankingu sportów
w Polsce w kategorii seniorów, młodzieży i juniorów, 

Polscy żeglarze zdobyli 4 spośród 5 wywalczonych w historii medali olimpijskich
(Ateny, Londyn, Tokio),

zainicjowałem i wdrożyłem ogólnopolskie projekty upowszechniania żeglarstwa -
– m. in. PolSailing, KinderJoyOfMoving,

zzaangażowałem się w stworzenie i rozwój projektu Volvo Sailing – obejmujący 
wspomaganie najzdolniejszej młodzieży - Volvo Youth Sailing Team - oraz organizację 
dorocznego festiwalu żeglarskiego Gdynia Sailing Days,

wdrożyłem kampanię paraolimpijską dla żeglarzy z niepełnosprawnością, 

doprowadziłem do odbudowania i przywrócenia funkcjonalności mariny w Trzebieży
oraz sukcesywnie porządkujemy sprawy majątkowe Związku,

wdrożyliśmy działania w zakresie cyfryzacji naszej organizacji, wychodząc
nnaprzeciw oczekiwaniom środowiska,

zwiększyliśmy liczbę partnerów i sponsorów PZŻ,

uporządkowaliśmy finanse PZŻ.



W
W ostatnich latach osiągnęliśmy bardzo wiele. Jestem przekonany, że 
możliwości są jeszcze większe. Wierzę, że w polskim żeglarstwie drzemie 
wciąż niewykorzystany potencjał. Chcę budować naszą przyszłość na 
mocnym fundamencie, reprezentując żeglarstwo z dumą i pasją.



Tomasz Chamera

+48 608 394 821

t.chamera@pya.org.pl

Tomasz Chamera – prezes PZŻ

TTomasz Chamera
kurs na rozwój żeglarstwa


	1 kopia
	2
	2a
	3
	4
	5
	6
	8

