
;:"r*,-§trA§§§ '. 
*.*':kr

Solmhtogn fiw&ąpkłł Źe6tarekS.e5o.

"xł,#ił!ź:t,|,,,,,,,Roz$zi3ł'!.__ 'Ę"]ćó_:r, "''&łł'ą'%ląą._.'.';,, \/

gąxwgr*e§agaĘtgr33ag$§i*g§e$*&bar*tgrgą*d.grgłgĘa§ef;J.';:'

§ĘĘrgr*s§Ęo, gtg*ge$.

, § t.
§&swffi'ars§e§S.e neg$. §e,6wę S*].eki M.ąaek żeglarffi*" / w gkrs*

ęte ffib/. Fj gtostlskac& a aa$ran§eą, gbok ffieqy Bo3.sk§.as tlĘrm;a
aeft§łJr &n6t€3.§k$.o$t fu3isb Taobttn& &.gsoe3.ąt§6n.

§a.
§łlekt M.ąx,ak *e6}ardr* $eet asahą pr§ffi§ą. Ffr* cplppą ewą

6.g$-gćąlna&€ xcl p§e€y e§rc&eearre$ mol,*b, §a{ałaery.
§5"

Stedailbą §ffi* §eet slłstr F$argrawa. fgp§g@n d.gtaŁa].$s**§ $ent
ubgaał FoJ-skio$ &xeer6rpas3:oXita$ Lu#,*we$.

s&.
1. Bandgrę ffi* stanąwŁ han*era po].sk&| n& ktsóro$, w caęś*i bS.a*

ł,ego pa§e, F§ąr draeweu, ugigsx*g*ne §est god,3o Ffifr"
&" §łropoas€& §&* s*anowi bŁa}p ts&$kąe a $od&ea §€a.
7. §acbĘ aar*§es*§§xy&łlg la fiwj.ąg3eu tr*3marre *go*nie a sfr,§ad,§ei

aĘk3.et3r $eebtowo$l gądĘ p§etre noslć h,ałrd.*r* §€,Ż.

§9"
sg#Łw §frS $eot ko&qńea kolł:*e eaef*.rs§i€§sl któne$ Ęgggg

a*anołrtą trŁteep ffiSr

§6.
PćŻ u#ywa p5.eenęei okrą6ło$ a nap3.sen w otoku, ''Fo].ski fiwlą-

xak *og3.a.rgki,fi t 6*€§ean §Eź p**rodhi,.

_ Rqgdz&&ł_3. _

*0g3._t *ógo$X$ §gla§ęrs §*&._

§?.
'|. *e16& Fn* $eet wgne.ehetrs§n§r reaw*§ po3.skiego *eg}argtwa

amg,tęrgjr*e§o s@ wg&txg*h $*g* fgrmgch na w*#aeb śró&}ą-
dorych * gopsk{ob.

3. §o],ek§. fiwŁąEpk §egJ.arokŁ gepr*gffitu$ę * organt§ĘJs **6}.arxtwo
amatorsi§ioe

3"*e6Sg,rs§w §ffietos,skią $e,§t up*wwl.a;re bep&n9pr*a*w,ala, neuĘ
roawo$owi §. u;:oweaeebslewią kąlti.lgir fiapcaneJ rksat*Łes ęhą*

]

l

ł
.{

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - fekst obowiązujący od dn. 29.04,1965 r. do dn, 25.05.197B r.



!ł e ,9l, 
'łr>.

rakterry *, qrsabia e&&§it§g§§{,w-a§ia, e§r§kdbó_ 
" 
p?fuouy**ąJąe

elę &,o 3ndni,e*{"osł"i.ą eeńlng$ eolfu*}r 
"r*a3&tłf.ł"ry *Qz&*

nia fu].ski na Borau, Brzygotomlje ao aawo?.i&:Ńńfua
a soepad,ar&ą wodną i. aoraką. "ął;J;,,| , ',rbrrŁ

s 8. ą,iią,:

Ęć§ l powołaao w Ęra co].u or8ana! ,

1ł §§o§*6use &§gs"erstm,o amatcrgĘj.e r * fu,n ęelu prred.*.sawl'ą
s,*ń§ffisw§§ w&a&aw k'rxt,!*{r f,Łayeamed i tłłeTeĘk$. or*x sg-
rym włe&s*e §" org*nŁa**dgnr wrrt*exi w sp*,ewl§ $§ss a*ffi€*
Slr.

*ł

)ł
&.

*3.

argaai.aąJe ss,kotenŁć s§ro§toąr€}r ż tgehatexryeb" §ed§ #e§*
Łerek*-ąh §.e&e nas,a$e &p§effiiasi$-s, B trc ,a*&xess,on
orgeniau$e centru,3.ae inprezy żeglarskie;
or§xnJ"ru$e 6atała§.ność spe*§altgtó* *ag}arsk{ch,
Wd&$e* a6n*n§e a §xra*piggat pglsktpt uw*g!.ęd*ta$ąg w &ig-
§ę pót§a*Wt pra*§lgff ąiędgry&s§s&owyah *r6anlaaest1 e*órg"ch
ffis $ee§ ea*eek$.§m1 $ednal§t* prao§lrył esĘr orgnn&ae.eysnel
teghflieee{F"sakę].eeż*ęe1 re6a6owe 1 inae §§&e e&Ę§ra ped, teb
1xraestraeganiee1

6r *&1E*, na§. gaa*atraegamŁew eĘhtl dysepry,Łiny §,'etykl*Ę *e6-
ląsg&a e*gt**ehlego1
§lowołe$e $ ra&a§h B§rtąaku fiw{ąak1 klag l i,nrre gpee$a]"ź.§Ęr*
saffis kcmóg&§ or6aa3.aacpd,gel organiau$o s*udia bed,awe§'e'
g6redki s§;§*;.aniot9er baay pes@a,lĄ § lrne,
mo&e gla3.€*eó &o międ"ryaarodołr;reh or6anl-xa*§t egeŁ,ax§til#a
amatornks.e&Ęl gc&e rómj.g& p§nygfiępdwać &o or$enlaa*$j.
epostu §,glgk§ą€o1 k*&se prawłidtrsą ąd"utał w ni.e§ łm§ąahów
apoe$oargeFą

9. ssa§wfrfrr&e §ps3.s pownta}e r**ragaah frwtą&rr mtędpr ęa*,oak*iĘ§.
Wż,

,i1o. ag&aJe Etosm§.e { patanĘ *e6J.arakte1,, tąystaw§ą óoi*łn*aĘ
*egfarsJci.s *rea ęryeą;i* d,okuareaĘr $aehtowe a6odn§e a ob,owj"ą*
atr$ąorymt praapl*amtn

{'l. +ptnj.rr§§$ §lps§e$ise i gg mlarę potraeĘ organ*xu§e €gs.§.&,&l*
go&ć wyćawllca&r ffii.&aeną x ąglaffi$. aur$,ąakter

"tt, planu$a1 {,Ts.*$u$e, wepó&daig,3ą rr r*aw*§u btr&cwe§,*,tpa da*b."
$gw*8§ s§&fi ,ąp§-gląds lnwesĘaSo &eglnrok§.e,

t5retosąie lnmen 8§g#ąlą x praeplsenai 6rodk§.; rmieran$Ę,*§ &s
z,ela,wo$u &*6&*rstwa amatorek3.s&§ w §olgeę.

{

i,7.

ł5r

Sćafuf Polskiego Związku Żeglarskiego - fekst obowiązujący od dn. 29.04.1965 r. do dn, 25.05,1978 r.



t3rr

,S9.
Sla 3xn*ctwawph srgexrós ełir:łle? ft ayeano§ i
&& §est §ae&ową or€anŁaaodą d.grad,oaą i §
ęrą§h *e6}.*rstwa as§figręk&€§pr

2,, W,* ffi§Bó&dg*.e&§" s srgantaae$ain§ s]r&,a lłgĘ&tr*§ger §Sp§e:*,a*, ;iąoprł ee#,#§§udęsret & śe§e§§E$ąeygt *aj.ąłafuro§* żeg}arg§ą;
.!:

_Rgz$uia! }._' 
..§&łE§ĘĘŁĘ&g.,

, S 'tS.
V sałe§lcg&t §fi* gą sĘęgcwe B*d.ąakl Ee$Łarskie lvy ek§ócię ue§łi

ptonŁa 8o §frfr 1 pa,ry$ęcie t@6s a$ł.oeaen§e prss* fu*ays§tm §a*
*aąfu ffi§,ł

§ 12.
Z{. &r*ea a6&anren§.o pray*tąp§o*$"a d,a F8*, eał,g§kow"le padóąi_§ b

aŁę post*n*w§,enlem *§nie$sxe6e sbatutłr, Erdanrm :ra $*ge
§§&stawŻg pr*,ep*,s6e *. aarx.ądaeni€& §pir§ nahrwąsą łrpra$łn$.ęńl,c.-p
o*roślonfu statuten ffi*,

ź; ó$res3.oag ,y.łtą§.e§sąm *ga&lteffi aprarrnien5,a §B& eogą Ęć qy*
konywaae ate tplko w stagl§kĘ &e eaŁs§ków ffiŻ,1 1.eca §ek*a
d.o wsagrs&Sob elĘbóffi S. Etowesaysreń araeaaorryeb w fi&&, 6§§§
*e6h f{,ąręryl.gh aeaes*ł6r+h w Ęeb klubącb §, gto. *r*p§,fi€*
n:§.aehł

& 'ł3,
Cgłogkowie 3Ęi§ ep&asaSą gkładbt w ery*oko*ą*" ugta}.*ne$ pra§&

SeJnŁk Wż.

* 1+.
§gł,onkcwgtffie .S§Ż ustą;ią vil srexog$}no*ql g cbwl,].ą r*aer§.ąne-

nia oEŻ 3.ub tr*3łeńdae$1 §i*Że

rl § t§,u Og&omkowie ffi* ęrąE &§g§§§*§g w iifr* kl§bs t *tslwarryaagntą
ea$ą prawot
1* brg* udgl,ą& §}§żeE wyeh &el*,gat&w §,ss&§&r W&, ,\

t ż. korąRntać e ps§we3r l. p*rady }Eż ęrąp $ąfią *rganćw* 
;

i

i
:

J 1,

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - feksf obowiązujący od dn, 29.04.1965 r. do dn. 25.a5,1978 r,



V,

Ąr

_*

braó ud,gżał w ossenlfieweĘroh pr*aa
&teb w kra§rr i. aagranięĘł
kerz,3rote,4 z pamocy finans§w€d §a&,fi
ga asólni& &ste}onfieb, aąeada,cb,

$r korxystać waa$*anle a prz,ystanf;. i.
i.oxyeb p§ue6 Saxnąd. §€Ż.

§ {6.
egł,'§ko*ic §a& oF§.E E§*€sźons w"$Eź kluhr l gtewa*as§żsfr3.e

eb§gią*ane §ąl
1, dąĘrć d,o roamosu że6lar {i*fi§@ńffie*m i. p§dns§Ee**a de*o

Poai.wł eą §&Pffi tereaŹe **tałen{a §, w*ród, swoic}i ca}on§ćrw;
3r sFus§traegnĆ s §§r§J daŁgłe].na$el" po*tagowże& nlnio$s*e8o

e*gtufir Ł rrydanyęh na dego Bs6§tqs9te F,ą*aeąd,ae*, uefura§ l"
prrcpi.gów w&,a&a W,Ź,

5ł Fi§B§§trae8ać xągad dyseyp3tr}s §t§k§ i *ĘkŁeĘ **gtarg*xyą
amato:rgkle§§ł

&. regnr3.acaglg +p}aead sbłattąŁ.

§ł §lrgry§*dkrr nfir§****§ Jl;-- i}Ęfr Bo*tanourj.eń ni.nleJsregt
atafirtal* uabvra* ]łrb óecyaji w}adr Ew*ąalmg fiarną&ow,i. 3w3.ągmł
3lrrysługu$e ste*amj.e dg oEot $,caae*ef, p§&§st
t. amr&eęigid"trxraą:Ł na dqgt§re*ę;rg acĘblen*,a i *ądania ieh

usmi.ęet& § fie3§,€śrau5rn teami.*{e,
€. adg*ówtgnią,§mmooy ergaa3,aae§rsme;§ }.ub lnnEgo pepareta,
3. żąd.Ęetą eo&Łę*l,a nied.o$trsacaa3nych ueitrwa& lub dearya§Ł

albo żob ucĘ3.*ai*;
s. Eąwlesae:lia wsxrregg cał*pka,wł.a&a sfr* w 3rcinion§.u fuffk*§j.

sgnłecaryeh §, 6&3*soĘru awtąa&nł.n 
1

5r WgtQ§loaią aa peś3ędei.ótffi6e wła&attł*6o -rya§bmĘłedĘtr 33*§es*
tracy§ao$ o aawtesaeni,g w qąrufiośs&a§h aanną$n 0%*r L wffie*
eregrig na §e6o mie$see kurątorą"

§ead.ażał &

u§aądae& aa aąead,ach Tt6tel-

ąŁF*,ę§-e}*§§Łfi Ęs&* &e gl głgĘ§ę gq e..*

§ 'l8.
t. Słąd,aaąt 3fr* eĘr

8l Se§nf,e Wź,
bl Eąr-aą§ ffi*,
el *łó,wna Kon$-s§a
Ąl &ł&wna &onts$a

§ewtpy§aa §fr*'
Ęse,y.pl$,aanna §B&*

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 29,04.1965 r. ao an zsn,lg78 r.



*'§ -

ź" *eąĘ wsb§fi}§ d<r w&a§p §fi po&n*.ą &j
W§Ętktw ssdftę8o lrraę&dwegp ęgŁoni§&

F" &ądegc§a wĘa*.x trryą Ą 3.a*ą.
+* §s&€11 eta&$ n§ę stes,o1fli 1xa€ne$1

aetr}ą*.eją awgktą l,ł§ęksa*€cią g*os*wr ywftąa ela *oh pra*
womoc.Rości v,xma5ana jest obecnośc cdnaS"!Łą połoey czło&-

kónn §ch vłł,ad,zr \ U

w8ą§a

&oc,&zw. źEE-

@
s {9,

§a$a§.k ffi* $est na$wgżsaą w§ad.aą ffiż, t gbi.ena st* 6o Ą 3ą-
tą w I kestąŁ§r #s;inl& ałro}yvauy §eot FFpgtr §agaąd §ffiE.

S&.
§§ [,ąztg potpr€rr awo&a$e g.$-ę w tllsffi temtrsię §€fietk ł}#dr.

awyoaa$rys
{ r §&, p**.*,baw§e u*Ma3y p*przeda3ggo §saetku*
*. §§ po**tawtą trsbweay fręgrądłr ffi**
3. B& &ą*an$.e §&Ówre$ K*mis$l §ewj"a;r.§ne$1 aacxo}ryse sgg§§Ł&ffi

k§ti*ily f§.ayean*$n 3.ub '|/3 rr'r**aoąreb ga&,emk&qf ffifi,
Ę. w §maypaóha ustg§*.eafa, w §źe§ie bręr*nia ka&eaeji fiarxąńą

pąaa& 16 ea&on!r#ł fierzą.dar

§e kompe§e**ći §-ńe;;**ff ffi eaeae6ń3na***,;
t. §*apataxrwmio g§leąwgad^e* a d,xl.gŁ*}.na&c§. Paraą&r Ł e&ó,,łm+$

§*eJ.n$i §łewt-ry$ce$. 
:

8ł §oa§xe,tryłanie wrri*gkłr o rł&rie}ecr§,e qbgo3,tgtgr§uw y.&e,saom W?,-'
§. ffp,bsł w ta§ngm gŁoaowaeżu Ba:rrądrr, GłóffiesS §om§.e$*. aew*,ry3*"

ue§ Ł 6ł,ó$ i8$ Kante$t. ĘserypJ.i*arm,e§1
4. ĘaM.ga*.ganie ryĘoryeh d,a$.e&,a3noóe§. §Bfi.
5e §od.*;inovłani.e decyzSŁ §?6 ws&}r§§r§*oh *§ryawa*}e xmiestssyg&, w

od.powiednts ti*gbi*:praeg gład,zg ].uh ezŁgpków §iZż, \

6. f,,ml,ana sĘrtłŁbde ffi*,
7, fiałl,§ęc.ta łre}wałp o gg,en§ł:a3*e$ Łi&e,ii&ee;il' Pe§r

sE.
t.,ffi §gdąlĘ'rr F§* iłgaegtnie*ą s §§€mĘe 6&*aowanl-a &ele,6aci csłffi-

bóff P;ź w ltegbtg Eką§o {00.

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 29.04.1965 r" do dn. 25.05.1978 r.



?*ął6- ,}, -'8,
o]F*- "€ł
,Ł-rya].9" Q>Ys^h 8łr,

całonkemL anlźr
3. §ae*eg6ławy iffąr,b ąybo** ó*l,egató*ł na se$rc§§ ugtala orftffia-

c$a wyborcfi& łłohraal-e§a pr6e* fraraąd ffift.

§ a3,
ileie$a*t na §*$mik eąią ffisffio W}Jro eo $e€a*6o g&*mrr ą i.ęh

etary a&e wogą Ęó eomulsw.a$o as,5. prae.kauffi&§l§r

s a&.
SJ §e$riJrtr ueaegtnżssą E fr5Łowm &*rad*rya1 $eó3.t aie są se.*

1e6atamĘ cgłeshs@e *e§są&uf §ł,6wis§ trs"ffi&s**, frew3.ay§nE$, sł&m-
*e$ 6*ms.s$i. §yseyp3tnarne§ i. en*Ę &ąp3:ssaanei

S ż5'-
§o}łvłały §o$nź3tte są wa*r;*+" 

'§*&eJ.i w p§.emmspFe ts§ffilmie sbee*
łra §*st w*.ęce$ nlż $lcł.u.va uprawnś.*ngrehr ą w dru6*.m ps*ąta$*ąm
eo aa$m*te§ o'6od*,ił,ę * 1lx ąrenmtompe.b &eLe6ntónr,

§ 26.
§egul"anżn *hrad se;imlirłr okre*la łao,}rgra&,ą sejn$.IrErr

l\_i

l'śl

§Ta ea&gnków gi&frdg ffiti nno6ą Ęrć wgbŁenane osoĘ b*&ąqg óni[on-
kgei. hltłbów a§e*ggo§§rgh w *%ź" #Eeby ts e§s eu§eą Ęó d,o1*6g-
tgeŁ na So$elką

* *&g*Sr$&& §.* *

_ Earząłi V,ż.

s e8.
Są#aąd, ffi* girŹa*a si.ą n *§ ęa3*xkóEr tryhranpah pra*a s*$łnl&.

s a9.
§a k*ntpetgnq$$, fiąraąĘrr i%* aa§.elryx

{r Wyb*r §rencsą i §reą.entm &arsą6.u na$da}"*$ w ? dą{ p* §e$*, nlką.
P. §ok*ąywe*nl-q amt*a ek}a&$ &aąp&tlrc fi,argą&ąr
3. §ątwterd.aanie p§ę}"l"*S,&*c.aa rły*atkóęj i wpływów.

dł

Statut Polskiego Związku Zeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 29.04,1965 r. do dn. 25.05.1978 r.



{

i

l

,ż'"e?ną-7-

4ł fiaffi.erd,aąłrie Fte&ów §ażałątlno&ęŁ na

'-!,'o^ "/!?

ł"o*,]e,. ą 8i,
{!,jl,,8

6.
?*
8.

&a*dy

*eona p**i§,y §reayeiłłm frałaą$r wŻ L fra:raąd.ów *żt.
Zatw"ier€aeaie regulani"nu precy §reąr*iuru Z,ałaądllł

łY,?:',
oł"

Fowoł;maaże, r"c*łnŁąe§ffierńe i Egtęłi.eE&aanj.e ro6u}a,mt*dw &ta
kole6i&r i horci.s$i * *hagaJcteraą staĘmł

9. §ą}atwianią :!"mryc}r §B§§§ praeka,aywaryob p§ee§ §g.Ea§la w&,
'l0. §oagtrry$ani,* g.§pc&T 3}óeięde§ ea&ąnkgml ffifi"
{t" §odę$nowa:rie, u*!mg!, w oBraw§e m*Łpwenl"a nad-aąyoa*$rył&

agnomad,ac* okręąowpah łfrfr.

§?f,,
t. Bęrrąd W,Z *bżera alę c{na;!mn§'c# 2 r*,py &o gokął w aapmr §.wgnrdrriu. I g --
3- Ealraą* araoł$r'*aap $es§ §,*z§a §?*zydŁua Eapgą*uł
§. s$ aebragżaeh fi*mą&a ueaestns.*firyó ffi#są a 6ł,osemr d,ora&erym

&&P§ę§eal!l 3ł*aede§awic§.eŁe w3aelp S *r,ganćw W* cjraa ca&,sn*
ków 3ąZŹ.

ż*ruąd, §,ażął,a w opracżu o r*6ł:.3em§ł, aąt-gierdzoąy.psaee so$mtkc
3{a xiei*c* vrgb:raąrch prrea §}§;Ie3J§ egł"on&ąówn żaraą6 noże d,§-
kc$towaó pr +xąsże svłe$ ka&eaeii e* 5 cź&omkóę.

6ł l{a q,aniosek Głórmej iiołri.sji ĘscBpJ.5_narrreJ; Earząd aarńesua
w Egyl§eeścS.acb cęł,arrków żaraądu K'fua*y&ji.r&r

7, W Pra§ęedhr rr*§ąlieańa ęr egąsią trwegŁa ka&aac$§, Ęreaoea sa*
raą€U1 &apaąd *ryrbź*ra1 §e §pąs$e}pże w t;p eęł,a mo,ł,anrym aeb*
rania* aoW*6S &eagsa .azlpoŚrqie. łryrbraąr*b na §*$ai&a eg:ftggłMw
Eeraądnr

F.oad,.atał 7-* * ł.ó -
***egxW

§ 91a
\Y E3r.}.nd &rea,y€$"ua tsae;$u ełeho$ai. 9 as6b, w ąrp koae*1 §§§ę*zesl, Soirretara Ge"nereJą7 i §karbmik.

$ 32.
So &mp*e$ra§:, .keayd$"um fi*raą#*r :ta}.ęfft
pelłt.sx$rrtow*łnŁg W%,
ryeorymante tręhgret §*;imihr i §araąćllf
Kierowrrt ę e g,łokgata&,tw d pxg,łeJ"lro6 g.................& ł ago4 aŁo §€ stet§t€e
1 praepl§ael Wż,

4n
Ja

Al.

ż,
§"

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - feksf obowiązujący od dn. 29.04.1965 r. do dn. 25.05.1978 r.



-S-

,łr fie§sądĘ*p3,g rąęSątklersr d,sch*§ar:i l
a §yttr§ansl:rt ?*raądu W*,

$. anga*twani*, 6§IĘik}tał$.e 1 ustg]"aieie
. nik$w ffi'Z,
6. povro3;manię exastłtyeh koaisjl i. }r*le6iów, *kra§l,Ł*{.,b Łc&, pać

,":]]\,j,e§.* §, okpesóg., łlgl-ąłarriąr , , ,,,,

?, nad.gegęw*nle * koar*;rao+łanie p§e§fi skręfiotłgeh fiwsątlt*w *e8!,

&" ws§rgt&l.* dakumffilĘ w$starr*.ane p§eea Prż pŃptsu$ei,fug§s§..,. 
,

ż §gkrąts§sr Fisiltfi, ra"*żcra§ą e *ebaWĘsaaig lub aecpss& na- 'ii'
§ątesw* ssefi rąe,hrxrkf p*d.ptsu$e róTrslee §e§sbetk. ",,'
§rawo Ptd;:Łst n§ektórp*h" S*kupren§ćffi t raehunkóryr §rezyd,żłm. żaraą&u g*że g3.*cl* pis*nn&* furye e,*,.&oakom. §reayd*.um c§ąe
pracownikon 3żŻ.

_ _Rga$aiĘ fi._ :
*.-§3§ree- §e§le ie-Ęe§*g&!ee*&*g*

§ Żtr.
słóęmą ffiotu,§.*Ję §evłiay$*Ę #',f;*r x,y 6k3&&,ei* § ęał.ęllków t a*€h

xastęp*&w; upbi,*ra Se$mżk ;t§ §3urg§ łł-cŁ 3.at.

'i T+,
§łSB§e i{o*ris$* Rew*.ry$ne pow*3*nKa $est &*t"

'l. Sada::.Że cgłoitsa-ba},tnE d.gietalrlo*ct FE*, oelow§ści" wpeatkdw
§. pławidłowgś*§ 6oep*d,asŁt fingns*,,ęe$ Zarnądu t sreapt§rm
Earrądu.
§§,gaw€eania h,ź.3ąngów i *;lrewo,xd.*s fec}run§*qpch.
SkŁ*,*,a*rlą sp§§lg§;Safł na Sejl*ł1kł
Frpęąlstas{ejeta wriog]rów ff spse$3,e ą&gle3"ąnią ąbsoluto§etł§
lastę§ar$ąeemą *ąrgądotvf, e

s§:rawcwan§a x*€aagqr n*d sr,laŁ*,3n*fu§"ą tr*n§s$$, §eryi.as$§e*.b
*ćł&ł

* 35.
§3Ótsse §am§.x$a §ew-try3ns. §toprJ.:};Ł€l, pfg9p§§sl,§,dxa* badasll,ą *

koatro3"€ co|a$et*"e$ a ź€ey w r*ku1

§ }6.
G}ór,rrą fionżsja T]ewtayjna &8. p§ąl,Bo horzystać a Bonosy rae*

ezoananrców.

§ 77.
§eó'tsee §§mi.§Sa §ew:Łry$na §ensffiłnrJe st"ę w ei.aąą Ę§ t*lrt{ arń

dr

Ja
J}.

Ę

Sfatuf Polskiego Związku Żeglarskiego - fekst obowiązujący od dn. 29.04.1965 r, do dn. 25.05.197B r.



dn&ą wybor$w
giku.

t9*

{ *aia}a rgodrrl,e regul.ąwi-e.*#

Rogd.zś.ał 9.
6_ó

$ 3S.
&}ówna Koxt*$n Ęaeirp3*;}errie s]r&,g"*a §Łę 3 5 ca&onków Ł $*€b

aastępcór* wy r*ry*h praer s*$,*r*.le ::a *krąa Ą*ch 1a&"

$ 39"
§o keap*ene$ź e3óame;j ficn5.s$ż Ęcepgł3.3.narme$ nafeff tsffi*

&spa*to §prew Ę**s§ltlnar*ryeh wn§*si*xyc}r prner sefr&ź&, w3&*
dag ga&*ręd.n*1 K+rrisję Renrs.rg$nąu Haraą& Ffi* eub Rnęptsd*ąm §a*
r*ądu §§ą# e&§sgŁs-* *d. se*ya§§ Ko-n*,nSi Ęscgp13.nesny*}r s&fi.

S 4fl}.
t'r§b i x&lrg** S,x*.a3g:t§& ,*§&,& e*Sra$ sto*ołrenpch. kąa, ugta}a

ragul"*niłe fił,ów*e$ §*,mi*$* Ęsąrpj.:Łner*e$ ąt*}rwn3.sĘr §reeg *&d-
.Ę*gĘ].K i-l],ićr

§ 41"
}BeąY$iłm ńasaą&r §§Ż gbęł€ąs*g}§ $es,i; e$re3rwł:wa,ó oraeaaeaża

*łfurlee$ §*eis$i §yscaipJ.i*+t itę$ o

Roaąa;ŁaŁ '?0"
*ó@

*fi§€ęg§§Ł§§&*gBJgs} ffi*§&§a*

§ 4a.
*kręgowe Fw§ą#ri H*glarnkże :głł*xą p*sia*ać ogab*ą,ołs* pr*sł_

&€. T'grgą da3.n&ąfup,o*** #m* ałst*$e akr*&lmg §§§e§ §fi*.

,/ i ą3.V §z3+nkałs1 ija;; ns$ą by* oB**warxyaaenia ąmaxr3,e$ąss *egs.ass*
sćrs sefr,tceskie *:rs.s ryą* Słpb,- S*gegfr§ da*.a&a$ąg_g w o§wes.łr
9 §"§§§§ *kr*S1a§ąeę §ch *gmcda*.*3.$aś* esgąąiaata.y.jaą ę
gekeggi§ ńpnarrianea **a;i"*l,**;,,,uą gma**r*"ą,i*go ,*. p"*ł"nąteńerośc§.
&o iJfrż. §e§,.łrł*t!ri nadłrędne lub p§,3,*g&* gn&ockgm sSfr nl-ę mo-
gą być plarySgte na całorg,ków tlźi.

fi J$Ą.

§ta*nĘ *krę6evrye,b ftwźąuk&w **g&grgkżęh sn^§"a mo6ą by* ąme*-
*B;b& n nfurs-*$sąnn statutem *n& ębo§*tągu$ącyuaŁ seaąP{gse& §§&*,

Sł§e
, - 'U,łr-

't,

Cl ''

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - fekst obowiązujący od dn. 29,04.1965 r. do dn. 25.05,1978 r.



ł16Ę '%
;łru "4bł*ą

Ę lfi §gfige8ó]-tr*&eż nrr:saą ueta].ąć za&ąnią *'Ęńg."Ż#ą,*e z r&&€._
a&i i cetenl podał§mri w stattle żę ffi-ńł st-ti;u:$i"ĘĘ{$.pjł ua§:eF,

$ex,bra*a::.im p*r,rirłng Ęć aa*pj.ni*tłane p§Eez n"guł§FĘ ffił,r^,
il '.]^ '.]," "' ,''bD'ł^, (Jn 

.,,1,'!}- -ł
!.} -§ +5.

§tei;r:.Ę ;trŻ łnrrsd prretńĘ,ł;g.ó nagtg3itl$ąc* g&adae §eŹł Bsre;..
d,zgnio oiirgl3ore, źerrąd łZ?,| §ol:ilsja iie,vizyJna łaŻ, KocisJa Eys-
cry},ir:aena *WŹł &tópa S.aiała6ą w opareiu 0 r§s§3.amflap gat"-gieEsxo-
3l§ pr,§*a *d3xx,Yied,nto ffładse WŹ b.$. &erxąd, *,fiP, * w ep*re*u *
r*gu3.ami;n an?sgter€fi*rły psaeu :r6śaą§ Wż, K*mis$a §*wtrydrrs. *§*
- W §p&§e*u g Eesu3.amia aa*pj.*v3uc,3]ff pf,ge& #eórwrl,ą §emi.e$ę &e*
w&ay§nąi Hoa§.eje Ęsegpl1;ls§sĘ Sfr* * § &$}fi§€tu el r*grrleffińe n§t*
wierd-r*np pś*§s *łóvmą .*lc*;rin$ę §yscrp3.in'arną.

ii le6ł
,"§*attr* F§* mrrsi. zob+łńąr;nł;e& ł'e:e ** §raFria}g*n*** *t ffi*

6;r&s pr,xewi*pweó l s;e w prey§i*dbu t{F,stą&i9rria z ffiń, sżż ule6n
rtulyiąaąriiuł

)

] * _Ęa§x!a§ ltl _ _

.-its.is§słr-q§E#Łą guie-§rłeneg§Ł-B§§is&ś§§esifu*

i +7,
iĘxr*rłgr* §?,Ż B*v,lsta$ą a,e s;cła&eit cr3ołrk*wi docb*&t3ąv x i.lrylr,ea1

o3rż# aa *giżEt*.egegŁa *a"aa usŁugi* sprae&aĘ *iTikÓw §. rry*,awri.stwr
darowi-ałn; &*"hao$§, *- i_r*ryeh ąl3.atł

i 48ł
śfra§ąt*X i *mĄrrsae; którye,§

t$r}ks d,la calćllv Fe,aewiflaian3rir
poerstel-Jie praepięa;.i 

":'Xi,ł

§ ą9.
Pfi* ao&o posiad.e<i na,.jątek skłe{-te,$ą*y e*ę a n*.*ruc}r*mo&ci1

§{lSROeo§cXt 5.313!yeh prar;ł raeexowry*}r; wŁe:rxp*ąJ,angEfl,r §ss.& f*ł**rr*
sadffi w wąla*tre polg.Ęi"§J ż ebee$ agodaie g ąbs,*.łŁąeł}.Jąs§Ę{ §rgs*
ptsami o§&ff*,ł

S 9Oo
*a$-*&a3rr*ńć finesr§*§yą, gda5nigtracy$ną i us&ugową pr*tven&t&

§fr* w remaeh przewielrinąreb *bo*ri.&e;iąe§łłż praę§ise&ś praw*. fr3a
or6anizac,f,i społeeaąrtlh aąjmująeyc$ eię elaiaża3nośctą w d.ais-
dgla*"e ktłltar§,tr firyea:aej n ffire,y*Ę,k§ł

*yspos§n$* ffiB1 e*§ą by& n&3we,**
gtatutem lĘb @/egryei Sa §ęeo

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - feksf obowiązujący od dn. 29.04.1965 r. do dn. 25,05.1978 r.



Ę11 :,

s 51.
*sofu p§o§e&BĘse so§pod.s§kę fin*as§,§fą l§b

§8ż gsgą być §xnc[ąs§§§ &o g&głorylęaaiąlng$c$
prme$ 3ą &e&ł&rata ląb pra#ocge§§.a obe,łgląxuj
sów 1 aaruą&aeń 3ZŻł

§ §&.
Ma$ątktem * &n§ug,ee§Ł ffi* g*m*x{st*u$e fueaydiqm W** frsod*

nlo a aatreńetre§fi§ie pre1*.n*arulaag t obenrriąare$ąeym*. 3rxe3ńsml".
trs§gad.k§.e decyu$e ęlładg Y&ź w prieenJ.*ele aĘcta ttrb ob,+tą6e*
aia ag**ci nąo* te& gełgs*§ qasąt§nr n§e§&eboeegg fffia§ąi#§#w
wł*d.ay re$eetm*$ąee$.

_ Roadaie&, 1ź.

,,Ę*ęm-e§*st§..&J§&Ędffifrą_&&.

§} }.?r

* §cgĘ§.gĘ*t§.o *

. tspw&w e§gp,fr&§&ffi._**

§ru§.any statutu d,okoaejc se§ru*& §fis wŁękaao&clą Py'} g*,*rfu,
w oba*go&et eoP*dffiBJ.€fi p6aop{F S,e}egat&a.

§ §&"
łl . §ł§Jmańdaciia F&* me*e nagtąlt ć na gp*o$a].n*,e w Ęrm pe}u Etys-

ł,aryw §sJ§źb** prrs cĘll§ uehma}ą w ap*awl,e roavłtąann*.łr f.
li*rgrletagdt ela& sape*# w*-ęksres6&ą a/3 6łos&r, w ob*s&ł,sc§.
cfa$CInro§ 3,e&,*,tłp dw3.e6a§Sw.

a. Ps pod$ęciłl łrebwaĘr g Iikw*.dąg§& §ćfrl #o$nik uryb*.*ra k*Ł*,*
pJe }.t"]cmtdeey$aą w gk}e*x*E 5*9*fi§ó&9 która praepxową&§&
l$.}mtd,ae$ę wod,ż.ta6 wgąrtan§re}ł unta1o.agoh praez §e$a$.k. lTp-
&?6frłt€ te mreaą aa*-ierę,ó p*etamaw*ąaią o §}§e€eąąetenlu, ea*
$ątku F§*, k8Ó,nTrm mo&*§, d§la§łEnoąvaó aa ee],e *eglarstwa 8&&_
tor#te$or Fe trpraodni,m gątłir{erd"genŁu ttrgh §łegt§§,ow-lg*
3}rees wła€aę afuJ.$istracłi §nąr

§ §9.
Bo osa§Ę uay-skent"e p§§sg edpow§edrłto *§& egobowq*o§ prm,.

ns$r $senfik xadeąlad d,o ko$ęa 1965 rg&n €'otyohcaagewl gg&wr
kow$.E ffi* pom§,ta$ą nasgt $abo E§&*skegńe ffi* na &otyebeg&§s*
wysb gasą&ech..

Stafuf Polskiego Związku Żeglarskiego - teksf obowiązujący od dn. 29.04,1965 r. do dn, 25.05.1978 r.



P^ó 1e - 
ąu**n *

?,*,J!{o 
n,^§ 56. "v"lłjld,;, ";,>

& ehw$.l.ą ary§kania ogohow*śc . pearnaeł r"-ĘCra;,łg !'

atowara;rguenfu a tęrea*-...d,gSą}a'!:ą€S6 L fu* }
?ąy-

esya ffi* pEaeaagq żęb dahimontaąię *a B§& e*,l€e aogófiffifiŁg,

§*st-sa*$§.r

liaroclorą ei w m. 9'., \,:;aLszllł ią z iinia tdp-§--r"

iLUaił}f]ąrr;l,,lsiloi r,:l i:,:,.j::tłłie art. 28 prav,a o -qiov,,a-

rzl".ziniach z'c1nia. i: , r,i:żiiz-icirr]i:a 1932 r. (Dz.U. Nr 94,pcz, 8iJ8

Sło w arzy sze ń, i Zvł ił,r,Jłów, Ulzęli u Spraw V/ ew nęirzny(Ł !j.
zydium Rady biaro,jowej vr m.st. V,i aiszawie pod Nł._"H-.U.)_"

hotłoóó p§e§rĄą} n*,ę'ąegą ,Boaae*a& *p&enkaai 33iżł Ti

L-"-
iirze,l!Ill

D&l

§@-

Sfafut PZŻ uchwalony przez XXIV Sejmik PZŻ w dn.
24.01.1965 r., zatwierdzony przez Urząd Spraw
Wewnętlznych Prezydium Rady Narodowej w m, sf.
Warszawie - decyzja z dn. 29,04,1965 r.

Statut Polskiego Związku Zeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 29.04.1965 r. da dn. 25.05.1978 r.


