
gTATUT
poLBKIEGc uwIAzItU zEGIńRsKIEGO - §TO\ĘARZY§ZENIA ZAF(EJESTRiWAI{EGO.

1. NaZw*,Charaktcr prewnyG§tcd.zj.ba,TerGn d,zlałelnoóet.Bandera.PtoezQÓ.

.1"
§towarzyszente rloel r.."rĘTP"lskl Zrlązek Zeglarekt] l_skrót ||P.ZoZ." .
w 

"to"uiłkaeh 
za6ranlep, Ólox nazwy pol_skleJ, tłżywa ?.ZźZn neuvry an6lclskleJ

ilPgilsb Yaehttn8 Ągg6elat1-oĘn; w skróote ?.Z.Zn
ćż

Folskt ?,wLęz,ek Ze5larakl poglaćŁa ogobowoŚÓ prawng t tsorzyata w całcJ Pełnl
u prew eywtlnyeb w Far{stwle"
W blarę ńotrzóny noże P.Z.Zo tworzyd d,ele6atury.

ż.)o
Jest n"st-.*arsaawa. Terenerą JeJ dzlałalnośet Jest obezar
PolskteJ3

rT- B.A,I\iDERA. GnDłn.F IECZEC .

Ą.
Bąnderę ? nZnZ. /wz6r Nr"].f stanowl prostok€.tna płaehte q barwaeh państwo-
wyeh" ,ń rnońł,, blą.łcgo pase, w połowlc eałeJ Je6o d_łtt86śet, u.xpleszezoay Jest
wizeruyrok orła paristńowl66 na eŻerwoneJ tarózy. W śród'ku ezęŚe!. btałc66 p3-
se gd eŁ,rror§.y d,rzewea r.rmleszezone Jcst 6oćŁła P "ZnZo

5,
Godłen p"Z"Z. /wzór Nr.2/ Jest kotwtoa kolgn* §ueflroTłc6;@, kt,Ór€J trzon
gtaĘowla 11ter7 ?.Z.Z,

6,
?.zo?.o tlżywa pleezęe1 okraĆłe_J z naplsqn w otokg Żrotstłt Zwlgzck Ze5l_arsktll
t godłea ZwIgzkll w pośrodku /wzór ar"3/

,TTT_ CEL T SRąDKI DZIAIśNI$,.
7,

Celep p,7,.z, Jcst zrzeszonle ws_zystiłteh stowarzygzdń /orlanżza9łL/ uprawlaJ6
cyeh, eport żeĆlarslrl- /yaebLtn6/, 1"6żvłóJ we wszystkleh forpaeh. /turys'r,YĘa,
rb6,atyl JaerrtlnB 1odowy/, repreuent,owanj.e w kqaJu 1_za€ranl88,, o!rs.3 RotEą@ł
waitcl -tsóorcynońanle 

1- nadzero\{anle dzlała_lnaŚcl ezłonków ZwtązX<u.

8.
Dla oslg6n§.9ela te6o oe].a , Zwlrgzek z, zeehowanleIn obowlazurJgoyeb prąw 5. prze.
,p 1sów l
b/ qyaaJe jedĘollte norny grganlza€yJric @rez prźepl§y sportowe 1 toeiuri.oa-

ai ala śportu że6larskle8ó, opertc Ęe prueplsaeh Ml$dzynarodowego 7a6-
]-arsklc6ó Zwl'gz]kń Regatoueóo 1 EreropeJsklcJ tltttt Ze6larstwł. Iodowe$a,
z uwz8J_ędntenlen nteJseowyeh warunków, przestrze8a leh wykotef.!ą, uetala
zwyezaJe Jaehtowe.b/ zrred.stawił wŁadzop państwawnm 1 słmorz6,d"owyn wnleekt do popar@!& roz-
woJrł że6larstł* §portolrye6,6r uz}skuJo pruymłllcJe dle że6l_arzy ?,rzegzo*
nych w Zvlązku.

e/ Bazstrzyge sporT nrlęd.zy z?zegzafrynl stowarzy§ucnt3!at"
a/. azuwa nad etyk3 §portn żegJ.arskle6o.
e/ 6r6anlzuJe eorocunc ro6,aty żc6l-arsk1o o ntstrzostwe Po].Ek1.
f/ UaazoruJc wszolkle6o rgdzaJu zawody że5largkta, urządzane przeg. stowa*

rzy§uenle zwtgzkowcr w ntarg Botrzeby oy€enluąJc właenc zawody, ugtalą
zwlBzkowy kalend arzyk netatowy.

6/ wyzaaeza pr6-d8terłtele11 sBortowe8o że6larstwa Bolskle§o na za!Ęody nlę-
d,zyparistwoiuc 6raz re5uluJo stosunkt §pDrtowc8o że6}aretwa polskle6o ze-
6ran 1eg,.

V łrzy6otovruJo rądzteł przedstawtolcll sportaweGo że5laretwe polskleto w
utędzytrarodauyeh i5rzyskaeb oltaptJsklch Fod kontro]-j Folsklato Eontte_
tn oltrylJskle6a.

t/ Ilrz*dza obozy, C§lezonta, pokazy, kgrsy, od.ezyty 1t.p., wskazatto dla'. ogle,anlęela ÓÓrOw Zwtązkń.- 
.

J/ żęął"tĘ-*Eć3rB$}f,nt"ufii§*slB*T3 J"$frTł"E3gi-i}.Ę*XYffi§S*3§: 
Ze6larskl łr 

i

^/ i

Sled.zlbB, ? "ZnZ.RzeezpospollteJ
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,2.-

V ĘoPl,erłntr rłydawelłlo sze§oplsn spłrt6wyeb, płldroezRlków, przcplsdw t rc6u-
_ , ]o*lrów, pcptł3-aryzuJe eport żeglbreki i piaire. -

!/, ?ovlera łozwÓJ spcrtrł żeglarakle6o wdród- nłed, z:-eży.ł/, !_1oya$zĄ statygtykę że6larskleJ dzlała]-nośe1 spoi"towe3 r po].eee.
{, Ułltwle or6anlzawanta stawarzysŹeń że8larsklebr- na3ąeyób raeJ9 bytr.n/ §tosaJc tłszclkle lfitrc drgdkl L6u,do" z prewel , źwte'rźa.jgce aa-iozioju to6-].arstwa rr Poleco. 

,

Polsk_l ZwLgzak Zoslergkl J3;t feehgwyn orsgncn doredeuya MlnlEterltwe Zc6lu-St t Handlr Za6r_en1o_zpc6o, p.U.w.F. i p.§], Z.p.Ż,3. ł"zakrcstc 
"pr"{n 

żiglen
lkłegg t w_ tyl oharskteizó ud,zlela-wyJerniĆX,-oóinirlłJ podanta otowerzyszóńawlązkonYcb, wYctlpuJe a 1r1l@JstYvłg wóbeo włóaz' w spiewaia eporinr-ee6iersklci.
6or

Iv. §YtYcuHE DZlłł.,ĄLN$§cr.
1O.

Tly,ty_ozuynl dztałłlng €e,L ?"w7ęakra sg la/ Y sPrawacb ogÓlnyc]n_ dyrelttyW eźrzyn&nc a }filn"lgteretwe Zeglą§l 1 Handln
'.a6renl.znepll Państwove6o Urztdtr WYehowanla Ftzyoznc6a orea 8vllake Fal-

_, flklo} ZvlgzB.ów.§portowyeń - rciskleóo xomtJtu nitryijstieao. -
§/ f sprawarl ś_elśle sporto*ylh dyrektywy, Brzeplsy, rt6itantii'lrrgazynarocto-

woto Zc6lersktoer złt&v|e" Re6atowc6ó i'rilropljsLica tnrrtr zeLrarstwi bao-' §C66r

11.
Dzlałalńośc P rZ.Z. obcJauJe vłyłąeznle sport że5J-arsktr

Da Zwl'uzku u9c?^l?19ż..9 ,ł3;.rrrsaenla, FasladaJaee aatwtcrdzolry stgtąt 1 Ęn
3tlaJg,ee sport żc6larsk1, o t]"c ódpowraóajt waruiLon przJw:.aztin}n-w-EiatuctcZwlgzku.

!._9}*1rą przyst3pleYłle a, f*i.aolru stołenzyszonte poddaJs 51ę postenowlgnlorntnleJsze6g stateta @raz rry{ańanyn ń3 J"aó poegawiJ r{§t*anlnor 1 zara3dze-ttiolr ttld"zloż władzy dyseyótrnańeJ Zwigitul lozol9aeJąee3-uió"u-"iO#i ".zrze8a6nc stowarzy1_1?nlg: Jak 1 na tob Ózłońtow, w-Ęróńroigń-iąrńgioiyoństatutel. RÓwneezeŚnle stowarzyozenlł 1wlaŻt**c'łlzyi*rrJi ata swyeh JŹłtnnew
xDrew3 t przywtleJo vrynl.kaJące L przyr.raletńodói d; Źwie;[E.

14.
§ols]tl Zw16,zek Ze6l,arskt nalcży d,ol Zwlgzhtł P..,lakleh Zwlązków §portowyeh -
1:1:lt:9?o,§9"1!"t3_oltuolJskle&o. z. tytół* t"3 przynaie;il'r;i ź;i;;;,; przyJ*tl-Jc n? sl§'bbowtgzkt wyalkłJgee żd gtettttów rrygńgąntinoJ @r6entzreJi, oriz k§-
_{!rsta z §prannlcń ezłonhowgkteb tan pnaewlilaiłnyeb. §"Ź,zł lożc najlc,aeĆ aóMlgdzyneroaoficgo Zeglarsklcgo Zwlazku Resatowqga 1 *""ópititrij unii-ŻigraŁatws Lodowe6o.

15"
§tow*rzY§żgnle_należąee do P |ZrZo nle llo6t baz, aazwolcnlą Zwhgz:m. dopuguorc.ód.o z8wod1,6w że6le|sk!eĘ @r6enluo.rłeEy9b prŻÓz nio, ;;ób ni"zrzogzonytl'przcsstowePZysucEle nlanleleżaoe d9 ?.ńZ, "

Y._8ZłfiI{xfirIB T .7,.7".

§zło§kowle dzleJ.g .rr "*, "'
_a. honorowyeh,
b. zwyGzeJnyah,
ą nłd.alryeu.,Jny@ho

T7,
9zł9nkl.cP rronorŁwyu uoże byó osoba tlzyazna, szeze6ó1,1tlc ałgłużoa*, d"1* o16efi!.-Za@Jl ltrb r@zwojtl gportu że63.*rskloGg rł Polseo. §od,no§ć ezłonką honorgłego il8,-
9.J" Pe JElk Ze63.erok1 ne, wĘlogok Zarządl.u P.Z.Z,
Oał@nkolple hgnorowt nte op*eeaJg ekłeócE. Ózio*Xrrłle bo?rorowl na"lą pr&!ło bradEel"zt3ł w §eJatku Zc61erekln u aiosen ćtorłd.ezyl.

Sfatut Polskiego Związku Żeglarskiego - leksf obowiązujący od 1946 r" do 04.02.1951 r.



z

Cz łonkaąl_zwy oza Jnvlt ao68
1rl §torerzy8zcn18:

3. posladeJgoe gt&tut zątwterdzony przQz, rłładolęe r&adl,zg, poaiad,aJpec
ogobowo6ó prarng,b. stawlaJą sbtte jit<o 6łówąy eel 1 zaclanle uprawlanlc eportu że6].łr-
skle66,€. llcag GonłJlnnleJ ż5 lłarÓ§,

, d. Fastł,daJs oqlpawiedn!,$ l].ośelspro i Jrkośetoro floty119 Jaehtor$e2/ ?elslnle gtowe?zyraanl'a zesranlG*, atenlleżąee do zagranteznyeh, zlrląrzkór
_ ,sP9łtoĘtcb 1 gdpołlad,rJgec §ąrunkgl $y§zezc6ulntoyryn wysQj § BEnk€te 1.

-Członków uwygzaJnyóh prryjńtlJe Zaragd P,Z.Z. llilpod,stiwle-pliemrige z&łggaa-
t1? il Fa opłąecnlą vptsove6o w §y§6ko{et, ącbnalońcJ przez §eJulE irZ.-Ż,
człontepl nadtawoznjayrl Ę6& byó otowanżygzcwta o-ńtwtenazónyr p"tcg rłłaśe1-ffi

we włrĆlzc atetąelcl FosiłclaJgce osobowoCó prawn3 1ąnz6].€dnlaJaec w ranaoh s*J
d,ztałc3"nośol oeó}nó3- iórnrreE-apriwiańrJ spbrtu [earąrs[ićs", tł,Ore l

8a FostadlaJg nad,&ny Brz,ez gtowąrzy§_zęnlg rc5u,lanlrt, zapcrłrnleJaoy tn oe *
_ kgrrltp nlczależnąś6 pad wa6igącn g$eJ dzleł§tn§dot sportowc§.
b.,@.d. _ Jek X,b.en&złołków ŻwyeaeJłyoń.

6złonkdw aad,zwyeziJnyob prayJnnrJe Zebzg&-?-.Z.Z. na po stawle ptse§neBo z§]Łe*gzente t po apłaecnt§, wet§ow:96 w wysokg§el rngtalonÓ; przaz si3nttr e.zrz,
19.

§toparzysz.ante praestaJą t'yó ezłołkargl z abwl]-&;
_3ł wyst?plenla z ?.Z.Z.1
bn ekrcś].enLa z 1tsty oz}onkón ?.Z.Zn w d,rgd-ze karn"J,8. Ut,rcty ęer.unków Ęinas*nyok od ezłonków ?.Z.?,,
d,. ttkwld,ac J1 stowarzy§zcnle.

vI. PRAWA T rlBlqlAzxT człnnłKnTv.

2la
§zŻankow{_e zwyczaJnl 1 nedzwyezaJn1 opłaoa39 składkę ozłolłkowską w wygokećo11 w sposób usta3-lny p"?,ez §eJmtk;

2 ]-.
Czło§kaw\e 2w_e7&Jnł { 99azEyezaJnl, Fglek1o6a Zwlązkil Ze6larskto6o ![aJ$ prąwa3a. brłC ądztaiŁ w §łJntkĘ Ze5].aiskln_przez d"elegatów a słogoa si*n6wógyp,b. brać ądl,ztłł we n}adząab F"Z.Z., aó nOryeb ÓosledaJ$ ezynlre i ńtcńJ'B"*-

wo wyb6rczc,
e. Iorzysi,aó z potsDey f lnanscwcJ,
d,. korzYataó_ _",po""ey 1porady §iZ.Z., Je6o organów pon@enj,ezyeb ora;a ?&

śwlad,ezeń blure P.?.,Z. ,
!. bi:aó ud,ztał w re6atach"-zvllgzkowych 1 tnnye}ł lmprezaah s.o6rtgwyeh,f" braC udzlał w zar.rygdeeb nlodzynai:odowyoh ia zezivolenton i. Znż."
S. kcraYstaĆ a beąłatne5o pestoJu d3.a zareJestrowahyob tl nleh Jaehtdw, Tłprayst,anta9b stowarzyszeń zwlązkowyob w każd,yn geŻonle pre§e-lĄ aat-bez

Pr3crry lab do dal 2!. g ?r.zarwaą!.. Po tłpływla tyeb, tcralaów Elu§B& byC u!_-gu€aone optaty Brzyst,anlowe uetanowlong dln deneJ przystartl.
T1.9 prelye t obgwląakt ezłonków ?.Z.Z, przcwldują azaŹe66iowe postanowlsale
ntnleJ§aeso gtatąt§"

2ż.
członkowle sa obowlgzaille. z3ehowg{aó p:sta?towlerłtł gtetrŁtb 1 re5alanąląów ?.Z,Z,Dn stosowłó st! bezw?§lgdnlc 6.a aara1dzeń 1 tnstrukeJt włada ?.Z.Z"!. ut§zez8ó re6tł,]-arnli ńst*l6na opłet!,d. pl?estrze6ed w zakreele erci Óirałiinośgi zasad ker:rro6o1 1etykt żeglats.

_ sklcJa, §?la zasad anatorst,ńe sport6§cs6,Gr or5*nlzowaC ą sleble sekoJc uło&yeb ee§lirzy"
YII;Ror tD!{n§siĘe0yJ§E. _

27.
tsoklon ad,nlnlstr&€yJlĄypr ? aa.Zł Jcst rolk ka],e!łd&rrowy.

Yr Tr. MĄJ"ilIE{_P *§E §§ą_Z§IAarIJ mstĘ§sr§s8.
Pł.

Są!atck ?.Z.E. dlzlcll glt n*l

tr8.
być l
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8r tsapltał zekłed,ow,
bł kaplta& obrrototlglB. ftrndusz popteranls żo61er$twa,

25.
Do kąpltatt z8.kładoęe6o należg ,vłszystklc nterue56ng6o1 ?,ZnZ. vraż Z pl"zsĘ8,*
1eżnoŚctant| Ponad,to rrpływaJą do nla6o; _*1 sBry doń pnzeke;aenc pc?Bz leJmlk Ae5larsk1?.Z.7".

b. kwoty spe@Ja].n1o prze żneez@nc na ten 6e]. praez ofleródawoów"
25.

ża kroty przckazaaQ ?.Z.Z. prla,eG 1nstytĘeJc pabll§zna lab lnnyob oflarod,rvedw
aa fgńd.uc! poptcrent8 iie53.*rstwe §o§9 byó ażyte tylko u6ołłtnlg ż, t@h przozrąe-
ezcnler okrcŚl*nyn d,eeyzJg tyeh lnstytueJt ].ąb wo19 oftnrodg@Ów.
7. ftind.łrgaą na poplerr,llle źe6larstwa Zera*ą v.7,,?,, Bożc tld,zlelló ezłonkon dłB,-
toterptnow@b pażyezc& ne zakvp §prtltq żc5].arsklegor

27.
fapltałan zaktad,otsyts tygponąJa §eJnl&" Iepltałenn obrgtawTr dyspanuJa Zaw',$,
?.ZrZ.
Fuńduszon Fopleranle że6larstlye dy§poarlJe Z*rzę6. P.Z.Zt ytey wcpólaćlzlalc
lngtytq€J1 Błłb1l€ztąy6h, które fund"rłsr tcn zesll,aJ&r

D(. Wł,§DZE r 0RGAIIA p,Z.Z.
28.

frładząn1 P.Z.ż. §a!
8r §eJnlk tsa6larskt,
b. Zaragd Y,Z.Ż, ,€" tonlsJa RewlzyJna ?,Z.7,.

AAć!ł
X. SEJliiIK ZEGLARSKI.

SeJnlts _Jeet neJrryżezą władlzą P.Z.Z. t odbywa s19 corb€u?llo w cla,6ą ulcsląee u
narca /seJEiltt zWe,za|rry/.

7a,
§eJnlĘ nećlzvyeząJny Boże gt? octbyó w każdyn ezasic w alarg potrzoby ila p6d,-
stawle3 3. ucbwaĘ pcprzednlcBo §oJnlku,

b. zgdanla XonlsJt RewlzyJneJ F,Z,7.,
6. uchwaĘ Zarzgda ? .Z.Z.d, Ża.ćlenla l/Lc zwyaaa}nych eztonków ?,Z,Z., złaż6na§6 lĘ* pt$nlc

z pod&nlclE plrr?ąiiku dzlewlc§ar
§adz!ryeaaJay §gJntk pugt byd zwołeny T etg6§ §ześgtg tyGoant od dntą przcd*
gtnwlenla żąd.rntł ].ab uohweĘ Zatządtl ?.Z,Z"
I{a l{adzwyozaJnya §cJEtkB eose by6 rozpatrywane tylko te gprew, d,ila ktdryeh
zogtał 6n elrałeny.

31,.
Tcratn 1 ntcJsce §eJnlku qraż z porz&dkl.eą dalenttya należy Fodad dlg wtłdoxe-{el ozłonkółr przyna,JpnlcJ n* trzy ty§odnte neprzóa ].1gtep poleo6ayq.

32.
Do wrżnośe!. ąohw*ł §eJmlka ńotrzebne Jest zwsłlnle wed}u6 po§t,allolytcń 

'o 
].§b

}1.
§GJBtk odbyna ell bca Tyz8lędu Ea, llo*d rcplrczcnto§cĘyeb Ra nlp eałonkóv ?&&ł

55,
§cJkln Ze63.łrskt otw!.ere prDuc§ ?.7,.Z. ląb Je6g aegt6perr Proaydl&a §oJnlhe
staaowl? przcrod,atezgey, wybratiy p?żda §cJntts, tudzleż dw*J tavt,lley i ge*rctą*
rz 5lotoilali1 pracz przclvodnlcza,cc€o, epofród. ozłonków P.Z"Ł. Członkow1o Zetz3*
óą P,łZ.E. nlc rno68, §ohoauld w skiac!. Prozyd,lg,ao

3Ą.
§chwrły ScJnlką zlpadeJ,g zwykłą wlękgzośclg, obceny€b 6}oeów, s tla atetąt, nl-
ntcJguy lttc etłnowt l.n*eaeJ. ff razic ró*lodet 6łogów rozst,rzy6e pracrryod"lrlezg-
Gy e przy yyb6raeh lłc.
I}ehwelą !r 6!rr!,rra@b zn -l,ay stat§tu t llkvldaoJt E łZłZ,, _akrodlehte a l1sty
ęz!6nkÓ1 ?.Z.Z. w dtrodzc,kartteJ, wEe68J* wlększodel 3/4 6łsauJąoyob, n*fralnyn ZtrgnadŻealu §.Z.ż. J
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-5-
Qłoecpente. w_ gprąwech, oscborryob oEbywa Eóa kertkant.fr razle wątplliloóe1 note pizówłd.ń7ażgcy żźrzgaźi6Tilne Głosoyrenle lntcnnc.

Prrno rtenlenle_wnlosk ałln; §e Jnrlku BegladaE ł| zerzatl, IoalsJa RewlzyJnł 1otlonkawle P. Z.7..
*ntogkl Zerzx&u wlnll byó roacsłaTlc ezłankop ?.Z.Zo wnaa u pora3,dklcn dztcn-
TTr: Pr9§k1 zzł ezŁanków, wtnnt ozłonkowle przcażlć Złrzadbrl ńe5późnteJ ne14 dn1 ałzcd. terplncn §eJutku, BrzeayłaJ?3 równoozednte róx oaptsi'- "*zysilłtrezłonkgr ?.?,.Z. 

v --'-' :---UJ *-"?-
Pgza tyl nro63 by6.z'łeszenc wntoeEt na6łe, o tle wnlegtc Je Jod,en z ezłonków
?ry"3?llr!h 1a.oldnte, e _?,e naEłośata rvypowre st, zwykłe ńtg*szojó-reprcża16,-towenYeh na §eJntku_5łcloów. WTlogk1 ńe6ió nte 

"oĆa 
dótyc żyó- zaL*ly "iitutu,etl ltkwld.aeJ 1 ? .Z.?.|

,3.!rewo ttasą n. zwa?"aJpyl §eJrnlku naJa tylko et ezłonkowle , kbórzy do.itntaJl grtldnla opłaolu. skłildĘt że eały ń6telły okrcs xatenaarzow:"c
37,Do koryeteneJ1 §e Jntku".neloży ;e. uobwe].oRle wytycznyob dztał&lnoŚel ?,Z.Z,

!. _T?:p"!rywen1; i zaiwterdzenli Óerą*oiaiń- z*rrgdu P .Z.Z.e, uchwalGĘle ąbsolutarlur Zarzgdotl po vgysłuehańru wntosku fontsJl Rewl-zyJne J.d. zatwler"d"zanlo btlansĘ 1 uchwalente bud,żetu P.z.z,
9. ?@zparz,a.ćlaante kapttałcn zakłaćlowJrl P,Z.Z.f. nedewa[le ne wnlosck Złrz6,ti[u g"ańóJe1 ezłonków honorawx@b,
6* ryFqr pr,czcsa P,Z.Z. r oalonkEw ZÓrząau.
Ę. urybór klaleJt RawlzyJnoJ.
1. łozstrzy5anle odwołbt oó rrchwał Zarząd§.J. rozPatrYw8nlc t ucbwe].a!łlc rvrrlogków §csiawt.lnyeh na §eJntkłł przez upre!9nlon}€h wnlo gkoilł,w€Ów.k. zglłna stetutu ?.Z.Z.1. 1lkwld.ee 3l, P.Z.Z.ł. §prawy nileżąee do kcuoeteneJt §eJntku, w mydl postanc$lcń te6o Etątn-ttł.
no Tazs,trzy5ąnle oduołg.ń od deeyzJ1 Zarzgdu.

obrady §eJntke__mu§3q_byf i3;rnnónowane. Protgkół podplsąJ&! przew6dnte z&eyl eekrcterz. Frotałół itaje s11 prawamoenyn t5 zaŁwtirazjńru'§g przez neJ_bllższy SeJalk.

0ułonks§lc rwyczaJnr_' 
".3?iyezaJnl blor? ud"ztał w §eJnlkn z 6łoscr stanow-czylB prz,dz gwoloh _dele6atów, zeopatrfnyeb w ptsenne piłnanocntctęe.

Członkowte 
_ 
zvyez?Jnl t-nedz.'iyozein!. daiegr$3'ne seJnił-zigiarskl po r przedstłwlcte].u, łrlezłleżnle od l1ezbx póslaaanyób-Óaazrełór-i aodetkowo ÓzłonirowtezwYeuaJnl Pa !. Przedstawleiol& na kłżde'2$ Bąnktów zeeagiyob, -n*az*yózaJnl

p9_1 11 40 pan|!Ów_ zaaagty9h, cbrrezony"ń'n" Fldstawte poslad,anyeh przarJ 1ohczłonków patentów F.Z .Z: ,' l7eząe lpetent kepttana*lnstńktora- J,7ctat, że51. ncrekteJ fl 6 punktón
kapttana -ll tl - li - q , lt -,

stcmlka-lnstruktora t! '1 ! Ę !
:*ąitŁlnet'uktgra Jlcat.*,|ar. gro}r. e ;§te rntka -t' ll - li 1 ,, ,Dolegat upswlżBlgny {o_ głosawant* ptisl_.wykezaó sta odp;'wlodńlu płgcnny! 8B6-ęeżnlenlell. Iażdy ż_acrJeitów poże ńei;hntówaÓ-tyik;"i* stowaray§zento,którc8o Jest ezłónklcn.

Dele6act włarila lre?. Z.?.Z,g. tseJs głas doBądeEy.

xI. zAa,z3D T.Z.z.

Zarzgd_} o1skleso Zwl8zku
, a. lrezydltrua Zarzgdu,./, Ffeze9e §p8rt"*"3Ó,

40*
Z_e6larnktego e tenoy{t8, tskładeJgey s11 z PreŹese, V-Prezese
v-Prezc§ą feehnle unct@, §§krete,rza.

!]"enowenlerV-
1 §karbntką
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*5*

łeutr.lków, Wblcranyeb przev czŁonków ?,wye?)a.|nyeb 1 nedzTryazaJny€h, p8
1 od keżdego p2ll6nkap
o§oby stoJ6co n& czć10 Dclegaturo

Ą1.
lrouydluE ZarulldB §ybloranc Je*t przcz §eJalk z
prz,da człołków zvryezaJnyeh.
Ząłoszent krndyd"aol Busss byd ezłonkeat Jećine8o
B l.Z.Z. ?rczge syblcrs.fiy Jeet odtdztelnter

Fodrdd Ęandyd"*td*, zgłoszonyeb

ze stowarzysżcń zrzerzonych

Zekreg dzlałanLe Za"z,adu P .Z.Z"

12.
Do zakrcsą dzlałanla lreuyd"lura żarz*ćtu P ,Z;Z, nal,cży l

1" Z ałatwtenle sprew bte żgeyeh ? ,Z,Za
2, Zarzgdzaalc aaJgtklcg!.Z,ż, z€adnlc z ńtnleJgzyn statutep.
1, Reprezentowanle P.Z,Z. w kraJu 1 zagranlog.
5. Rozdzlelenlc pra,ey ptędz}r połzezerÓlne kontsJe 1 kontrolgwanle 1cbndzla*

łalnośe1.
Ę
6.
7.

8.
!.

]-O r
J.]".
19
lx.
1Ą.

!{lenotgrtle na wtllogek XonlsJt teehnlozneJ nlernlczy€kr zwlązkrłyob.
Zwoływanle §eJnlku P. Z.Z.
Rplnlowante, zatwlerduenlc, @6ża8zanle proJektowanyeb, pruez człanlxiw?.Z.Z, re6at 1 lryroz zwl3zkowyeh.
lrzyJnowantc ozłonkdv ?.?,.7-,
Byelawante przeptsów dotyezgoyoh uprawntcń dlo prowael,zenia Jaehtów.
Tldu lo1anlo porad 1 wskazónok.
Pfowąd,zenle rcJestnł Jaehtóv zwlgakowyeb.
Wgtawlanlo dokunsntóil Jaobtowyeh.
fiYbór oltsanu awl'gnkaweGa l gBłaszłnlc w nln kontrnlkatów.
SrsenlgtTreńlc Ty razl,c pctrzeby Dole6,atut ?.ZrZ. t vyyrilawante 1n re6ulap1-
ndr.

l5" Kon'"rolow4nl_e t kooritynowente pra@y §cle6atrłn 1 ezłonków P.Z.Zł
].6. Ędawenie zarz!.dzań karnyeh wedłu6 postaĘrrwioń rozćl"zlału 55 p"nlnleJsze-

&o statutu.
17. Czuwanl,a aad przestrze6arłlen ugtaw 1 przoplsów zwtgzll;lik6§T@h, orez

przcpteów 1 zrvyezaJów mtgdzynaroelowIcl, obowt&zuJ3.eyeh ł żeglaretwle.
+ę, Fydau,anle _1 uzupołntante prueplsów płularowyeh 1 klasyflkaoJa JachtówoI9r §led-zente budorutltetwa Jaehtarłc6]e t nybór nalgdpowtećtnlcJszyóh typów dlaże6larstwa pnlskle8o.
2Ą. Spełnler,le_ w.szelklcb czynnośel wtocacyeh do JaknaJlepsze6o os136nllclacelów wytknlgtycŁ w tyi stetuele lu=b 

"wskazan-yoh §rzĆz nieiCrnj-wia-aze
dportowc.

13.
Do kooBeteneJ1 ?lontrn Zarz3dta należy!
1. Patwler€uaĘle wszc:M.ob re6tllaalndw 1 przcptgów ?.Z.Zn
?, Ustal*nle nytyeznyeh prae 1 Bolltykl btld,żetoweJ ?,Z.Z.
1, Eatwlar{zailte obożów t t<ursó§ ?.Z-.Z.4. Tovoły§&nte konlsJL P.Z,Z.l skłaa-1 zakrres dzlałenle. Fowoływan"l!.e dcle-

5atłłr, skład delegatrrrr 1 terun tch ćlztał3inte, powgłanle Zrzeszenlł Xap!.*tmół t lnnyeb koqórek Bawłłanyeh przez ZarzŹd-.
!. Ustalanle wfaokoścl oplirt, naliżgci statutowó ao kcqpetcnoJ1 Zarząd,u,"5. Zaitatwtanle- gpraw wehodzaÓyeb do zakreetł koryetinejL'załztóa, któie sa*gtrzeże na Bodstawte właoneJ uchwały. §ydtarłarrle załządzeń-kainycb, pTzG*
7 wld,zlanyoh gtatutel.
I r Troska b szkolcnle w Ę4elarstęle nł5dzle&yn

Pn *Yłorryts,nls, @zyntoJcl blurorąy@b, to@hnlcznyoh,, nd.nlĘlgtreeyJnyoh, raob@n*koryel, nożc Zarzgd. trtrzyilywed bturo r płatnyi póreonelcł.
Ą5.

Ł.z.7r._ repretsantuJo nazcwłlątrz PrezeE ?rZ.2,. lub dcle6owally prueaefi ezłgnob
Zarzgdu 7.Z.Z.

1t.
?rezc§.lab Jo66_zą§trpea, przewodnLcaęe,y ne pogledzcnlaeb. Zarz8,dął *sy5nulJeqszelkle wYdetk!,,trobwa,]-ono przcz §eJnlk Eeglerskt,, J.ub Eerz3d"r-rłrJrtrlc eEJ/nzx6,icl3Ę1 Zarzg.da, przest,rzc6e wkony*inie ooEt.ourrĆr gtriuts, iceutąniiOrr,

./.



*T-
uehwa,ł §cJrllktr 1 Zerąld,tł, kontoluJe stan kasy 1 prowadzenla kgt$6,
Uchvleły zapadaJg, n& posiedzenlaeh zanknlętych, pr:z.y jbeengicl przynłJnnleJ
połowy członków Zerzgdu, /łąeznle ?, ptezeseł,
IoresBondeneJę, plonel l}ogu€lee charakter zarz3ducń 1ub dohuuentół podpl§EJe
proz§e 1 gekretalz 6cytcra].§y. Dokrłnenty dotyez$cc Bprew ftnłns€ry@h nodplsuJepr€zos t skarbnlk.

§ekretarz 8enaralny ""**.'r;u tokler pr.r€ blurowych Zarzgdu, klerrrJe prac*nl
blura, przx6otowuJe wgze}kle plsra 1 konunlkaty, prgwadz1 piotgkółi poetcdzeń
Larzgda., DadzoruJe arehlwun t prrcohoiĘaJe plecz?ó ?.Z,Z.t utrzynrrJe kontahtu prets?, potiipleuJc wrłz % p?ę?Jd1en korcspDndenoJQ.

ł8.
skarbntk prorrd,zl rachullkoęaść p.Z,Z. lckuJe 1 przechowuJ€ w nyfl Eęhwał Za-
rzB,du fundusze ?,.Z.Z, t dokugenty plenl'żne, orlz unotyr-dotYeŁ8oe nlerueho*Polel, 

_ dclg5a skted,kl_ 1 opłaty_eŹ łontów-1 wsze].kte 1nnÓ'weiyty frreni|ene, Qzyc
ł1 ryełatY w granleecb uehwa:t-Zam,gdla, ze a§y6natg p!ĘBesb,"pi,zbastewln Źatai-
$"q1 na_ kążdJa postedacnlu zwyezajilyn r*chuni[ ooóaeddrr i iyhatkór , Ź;i zkańeep kcżde6o roku ad-alntstiicyJńcrt6 gBorz&dza aamtntgete iacbułlrkówe !. preIt-nlilarz budżototT na rok nast?pn$.

19.
E9nleJa RawlzyJna ekłade stl a Lłzęel'. ozłonków 1 dwóch zastgpeów, vlybranyoh
3l1akoao§c13 6łosów na §cJnlktl Zeglar:skln, na*Brzec136 JeaneŚb rońu.-P_rzeęcdn|cąc76t sckretarza wyłańle KcnliJe RbdzyJiń r" z poZióa"sn!,eu czŁon-ItÓw. Do JeJ obowtgzków nalcży steł_y nadzón 1 kontrÓ]_a-eałrrkształtu-6ospoderkt
:111lsoweJ^|_na}erlałoweJ oriz raeilunkowodct ?,Z.?,: t Jcaó orgunO; i"siózJłOi-n@ge1 doroezna kontrole raekrunkowe t kaaowł, kelgg, bliańsą gdanu naJątkowógJ.Z pr%9Ęlc6rr BB,yGh czynn5śe1 t nynlkdw łontrórt riiigJi-Rcłiu,ylne ,e"biąazl,
ProtokÓ*Y l _Fgdp 1".ł9 pruc a wazy sŁkleh c złonńów iornis ji newrzy]ne J;- Śprb*oz€an!z a@r6e7,neJ kont,ro1l wrez z wniosklen co do udztclania abgoliłiorińn żerz9d6g1,foalsJa RewlzyJna przedstanle SeJnlkow7 ?,Ż.Zn

5O.
UztłP9łnlcnlc [oplsJ! RewtzyJlleJ w razlc zdekoup3.otrwente, nestęptłJe w dradze
Ęowołanta_na JeJ cgłeĘka prżez prz€wa.anteza,cetb fonls3t ńcwtayjirej, jodno66
2 z.a?!9p_oów,-ą w razfua uriku, zastcp$ów r diodic autrninla nowóćo óiuórta nr
8e Jalktr ?*Z,Z,ł zwołarlyr w elg6u dwOen nleslęey oa anln-zaeńłdieil*intł ro*nt sJ l.
Władze /araana/ .P,.??Z,.rr3*iuo*rr" 98 na żądanle KonlsJ1 RewlzyJneJ przedsta-wló wgzelkte kslełkll_Fpatokółł l_aómnen[,y, or&u uozieteó ini;"#"ii-ii wyJe*

Zarzg6, ?.ZrZ. tse
dzenle kontro].l

52.
preTo wcEYrerlta EonlsJ1 tsewtzyJneJ w każdyn cz*ste do pr@vła*

wG wskazanyąprzeż nlotł zakresla w ranach ;e3 obowlszitówn

XIIT. OPłśTY CUłfi{K^r+T ?.Z-Z^

&lsowe t ekładk1 roozne ?{ioanu* P,Z,Z. trsta].a §eJntk Ze6larektrZarag& ?.?2zł Boże stosoweó ńrgr r Ópiiiaóu. -uigt iJ-i"" za-bii.-;itol*na żqrcp,rzeg naJbllżs 8y §e Jnlk.
W rezle ntgaatwlerdŻenlc tłlal prżez §eJntk, @vłarlek Je§t obowla,zany n!.edopłe_eofis kwotł wyrównaó.

rr,Ęe opł aty /rzeąaowe/ "r?li. Zarzpd" ?.ft.Z.
xJv. Pn§T.AN-osLT§tlEA E&mfE.

55.§utlldc' o216n!ÓY, ktdray wykraezaJp praeelw pogtanrrwlenlon statritowyu ?.z.E.PrzePlson 1 r'egulanlrror,-nló etostłji irrr di zióóołt ź""ugo" ?.z,z., nlc opł&eą*Jg ekład"ek, lu,ń eztełaló na sakod,l-i.?".ź, t woEóre ".-"ii.al }o1sktc€o ZrłlszkąZe§larskto'or no69 byó-ótr"r""oc nastgpuJgec }taryl
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Ę. upalanlenle,

u}omnlcnle ząłaszane T7 6r6anle T,Z,Z,.,ot z,awleszenle w praTvacb. członk& rra okfe6 ezasu naJb1l"ższego §eJralkn,ą. ekreś]"enle z ltst} członków P.ZzZ,
rary wyalenlone pod" arbre, należą dc keupetencJ1 Zarzvd.a?,,Z,Zn
Do prawonoenośc1 od.nośneJ uct'wały wyma69na Jest oilec.no§ó 1/Ą 8łosów łvszyst-
ktch wybleralnyeh oz}onkóvy Zarzldu otez wj-qkszośó zh aŁosów obecnycĘ
Człollkgnł przysługuJe Brawo odwołanta slę do §eJnlkłl. 3dwołanle Rle Ęa pf,oey
wst;rzyuuJ8ceJ.śińerini;'ń;i; m§łtHlĘa wntose:x zarz:tr.u tylkc §eJnlk.
Do prawoncen5fg! uchwał3r potrzebna Jest wlgkszość 2/3 6łcsów reprezgntawanyoh,
na §eJElkBo
Cułanek skreŚlony noże. byó panownle pTzyl9t3l dapter:a BTzeZ nast8pny §eJnl,k
1- tyi.ko wlększ6de7* 2/3 6łcsów.
Członkowle nle noga utrzynaywaC Jaklchkolwtek stosunków §port,ewch ze skre§].a-
ĘyBi. z 11sty człłnków * w dro,izó dyseypllnarncJ,

56.
§iocry wynl.kaJące za §praw etowarzyszentar & w szczególnośel splry mled-gy
członkaat P.B.Z,, rozst"rzyEa Zarzą,§, P nZ,?,Ę, od które8a orzeczeń przyełrłguJe
ezłonkan odwołanle slł do §eJmtktrl

XTł_ZHTANA $TATI}TU"

57o
Znlana statutu wylna6a ucńwały seJrn3"ku wlgkgzofelą 5łosdw z/3 oioecnyeh na s€J-
m3.ktl o

Fnj.ogek o znląng gtatuttl nle uroże byó ą8łoszoW Jako nagłp"

xYT. LIKWIDACJA. T .z"7,"

5E,
Llkwldac_Ja ?.Z.Z. noże rrastąp j.ó ty]-ko na pod,stawto uchwały SeJntktl, pl:łzl9teJ
wl,pkszo_ścla 2/3 6łosdw przy obeenode 1 przynaJpłlrleJ połoviy 66ÓlneJ 11ołdci.
ogłonków P.Z.Zu uprawnlonyoh do E}r:sowąnlao
Wnlosek o ].ókwldacJe P,Z,Zo Ttle ncże byó es}osaony Jako na8ły.
W rez!.e ]-tr}twl,iaoJl §nŁnŁo uc}r,wa]-eneJ przez SeJm!.k, nże po§tąno§1- on też oprzeunaczenlu rua jątku Zwl3zku"

59"
§e Junlh Zeglarskl, kt,dry prstan5,3i3.ł 11kwldDnvaó P nZ,Z,l skrleś].a s§csób ].tkwtd.a*
eJtr, oraz wyblera wówno€ueŚnle komtsJe l_1kwldaeyJną, złożanŁ eenaJ'enlgJ z
t,rzeaŁl, członków"

6D"
{onlsJa LlkwttiacyJna !f,e obowtgzi<l 1prawa Zarządu §,Z,Zn 1pad3-e6a fiontsJ!.
ł*ewlzyJnaJ P.Z,Zn
Ze swyoh czyunofc5, 1 pcstapovranlą 3.lhrłldacyJne8o składa s"nrawczdani.e ost,ąt*nleml §eJnlirov! &e zatwterdzerla i udr3.e].enta JeJ ,abgoltłtorluą,

jł

Sćafuf PZZ uchwalony przez XVl Sejmik PZŻ w dn. 04.08.1946 r.
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