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sT,,ATuT
POLSKl EGo ZWlĄZKu ZEGLARSKl EGo

powstałeEo w 19?4 roku i reaktywewanego w 195§ roku

Statut został op!^acovłany na podstaw!e Statutu PZŻ w 1937 roku

i na XXXV Nadzwyczajnym Statuiowym Sejmiku ?ZŻ

w dnłu 7 rłarca 1993 roku - uchwalony

Rozdz i ał 1

NAZWA, TEREr-s DZłĄŁĄs3§Ao SilEDZitsA &ŁADZ l C!-IARAKTŁR FR.Ąffi

§i

1. Związek §tołtarzyszeń nosi nazwę POL§Kl ZWlĄZEK ŻŁGiłnsxl,
tv skrócie "PZZ", zlveny dale j Związkiem.

ż" f,J koniaktach z zag?ani cę, obok nazwy pelskie j, Związek użYvla

nazvfy w języku angielskirn: pol ish yachtlng Associaticno
w skrócie l*PYAln.

§?
Terenei^n działania Związku jest obszar Rzeczypospoliiej Polskie j,

a sieCzibą władz m!asto siołeczne l,1jar5zalya.

§3

Związek jest zarejesirowanym zr+!ązkiem stopłanz"7szeń i ma

osobowość prawną.

§ą

zv.łiązek może bvć członk!ern krajowych i migdzynarodo*lych orga-

nizacj! o podobnym prof§lu działąnia.
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§s
1. Godłem Związku jest kotwica, której trzon stanowią liteł^y: PZŻ.

?. Banderę Związku stanowi bandera Polskiej Marynarki Handlowej,
na której w górnej części białego pasa l p?zy drzewcu, umi€sz-
czone jest godł o 7w i ązku ko l oru szaf i rowego.

3. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z gadłem Związku koioru
szafirowego.

4. Odznaką Związku jest miniaiura proporca.

5. Posługiwanie się godłerłr, banderąo proporcem iodznakę Związku
jest zastrzeżone dla członków Zvłiązku i osób iizycznych w n!rn

stowarzyszonych.

5. Z,*iązek używa pieczęc! okrąEłej z napisem w otoku: 'lFolski
,ŁZwiązek ZegIarskio' i godłern Związku w Środku"

§6
7vłiązek jesi orEenizację samorządną i opiera swoją działalność

na pracy osób ył n inr stoTrarzyszonych.

Roz<jział ż

CEL g śmoni{§ DZBĄŁA§$BA

§7
Celem Zw!ązku jesi z r 7 e 5 Z. a n i e storiłerzyszeń

zeglanskicha F o p i e r a n ! e rozvłoju żegiarsiwa we

p/szystkich .łego formachl F,€ F r e z e n t o w e n i e inieresów

st,owarzylzonych vu n!m osób.

§B

zułi ązek, z zachowan ! em obow!ązu.jących praw i przep i sów, d l a

os iągnięcia swych celó,;*:

1) ustala niezbędne norrny organizacyjne oraz przepisy: sporto,łe,

iechn!czne i szkoleniowe dla żeglar^stwa,
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2) przedstawia władzom państwowym i samorządowym oraz innym
stowa?zyszeniom i organizacjorn społecznym \^/nioski !v spnawach
popierania rozwoju żeglarstwa, pełni wobec nich funkcje
fachowego organu doradczega oraz występuje do nich w sprawach

żeg l arzy z?zeszonych w Zwi ązku,

3) zrzesza okręgowe zwięzki zeglarskie {OZŻ) i inne o9Óinckrajowe
stowarzyszen i a zeg l arski e

4) i.ozstrzyga spory wniesione pomiędzy zrzeszonymi stowar7Yszen!ami
oraz jednostkam! organizacyjnymi Związku,

5) popularyzuje ciobre obyczaje żeglarsk!e,

6) ustala związkowy kalendarz regat,

?) vfyznacza reprezentację zeglarstwa poIskiego na zawody między-
narodowe,

8) przygotowu je - przy współpracy z Folskim Komiieterł.i Ol irnpijskim
_ udział o repfezeniantów sporiowego żeglarsiwa pol skie3o,
\ń/ igrzyskach ol irnpi jskich,

9) prowadzi szkolenie żeElarskie; orsanizuje regaty, łbozyu
pokazy, odczyty, kursy i tp. a takze własne ceniralne oŚrodk!

zeglarskie, przyczyniające się do real i zacji celów staiuicwYch
Zwi ązku,

10i reprezentuje zeglarstvło polskie w że3larskich organizecjach
mi ędzynarodor.*ych,

11) inicjuje i pop!era v,łydawan!e czasopism i podręczników o te;^*a-

iyce żeg!arsk!e.! oraz wszelk!e inr-le fcrmy popularyzacj!
zegiarstwa,

12) szcz,egó|nie trosżczy s!ę i popiene rozwój żeslarstwao,vśród
rnł od zi eży ,

13) prowadzi statysiykę działalności żegianskiej i anal izuje ję,

1Ą} ułatułia orsan!zowanie nołvych stowat,zyszeń żeglarskich,

15) reaiizuje zadania - ze sweEo zakresu działarlia - ziecone PrZ€Z

adrn'łni strację państwową i samorzędowąu

16) prowadzi działan!a na ?zece ochrony ŚroCew!ska naturaln*g,;,

1?) stosuje inne środki zmie;",zające do rozwoji: i bezpieczneg*
Llprawiania żeglarsiwa w Polsce.
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Rozdz i ał 3

CzŁo$\Kstrl Ę, l cH PRAHA l oBGHl ĄZK l

§g

CzłonkołEie Związku dzielą się na:

1 ) zwyezajnych
ż) nadzwyczajrlych
3) wsp i erejęeych
Ą) hcno r o*vych .

§10

1. Członkiem zwyczajnym moze być:

1 } okręgowy zwi ązek zeg i an sk ! tOZŻ ) - pos i aCający oscbowaŚĆ

prawną, jako związek terenowych siowarzyszeń żeglarskich,

?) stowarzyszenie lub jego sekcja - o zasięgu ogólnokrajowym

- dla kiórych żeglarstwo stancwi jedną z dziedzin działania,
osoby t izyczne będące !ch członkam! uważane są ze s'towa rZY'
szone w Fotskim Związku Żeglarskim.

?. Członki em nadzvryczajnym może być siowar zyszemi e ogó l nokra jo,*re

7rzesza jące osoby t izyczne, będące członka;-łi! stovłar zysaeń,

o których mowa w ust.1 w ce!u reprezentowania ich interesów
grupowych.

3. Człenkiern ,,vspierający;^i: meże być oscba pratfna mająca ceie
zarobkowe.

Ą. Członkiem honorowyrn rnoze być osoba f izyczna szczeEÓłnia zasłu-
żona dle Związku lub rozi,rlo ju po!skiego żeElarsiv+a.

§ tl

1. członków zwyc?,ajnych i nadzwycza jnych przyjłnu je zarząd na

podstaw!e pisernnego zgłoszenia i po opłaceniu wp!soweEo.

ż. Członków wspierających przyjrnuje Zarząd ną podstaviie plser^nnegc

zgłoszeni a zawi erającego dek l arację redzaju i zakre5u wspanci a

udz i e l onego Zwi ązkowi .
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3. Godność członka honorovJego nadaje ogólnokrajov,ie zgromadzenie
delegatów członków Związku, zwane dalej Sejmikiern, na wniosek
Zar zędu Zw i ązku , zwaneEo cia l e j Zar ządem.

§lz
Członkorn zvłyczajnym 9?zysługuje prawo do:

1) de legowania na Se jnlik swych delegatów - z głosem stanotviącY,m

- w liczbie okreś lone j przez ordynac ję lvyborczą, proponc jo_

nalnej do liczby z?zeszonych w nich osób źizycznych, za kt,Óre

opłacają oni składki na ?zęcz Zuviązku,

2) zgłaszan!a wnioskóył i posiulatów do władz Związku,

3} otrzyrnyv;ania inforraacjB o sytuacji w Związku, jego pracach

! podejraowanych decyzjach przez jego władze,

Ą) konzystania z pornocy i porad Zw!ązku, jego orEanóvł pomocni_

czych oraz w zakresie ustaIonym p. zez |arząd z? Śyłiadczeń

b i ura Zwi ązku,

5) bran!a ucjziału rp crsanizo+lanych pr7ez 7wiązek imprezach

zeglarskich łł kraju i zagranicą

Członkom nadzwyczajnym i wspienającym ?rzysłt:guje p{,awo do:

1) delegowanie na Sejmik - z Ełosei^n doradczym - jednego <ielegata,

?) konzystania z a?rawn!eń okreś lonych w ust "'1 pkt, ż-5"

3" Człenkom honorowyrn przysługł-,lje prawo dc:

1) uczestn!czenia - o i !e nie 5ą de!egatami nĘ Se jr^nik - y,J jego

obnadach z gło§em doraclczym,

żt b ! ei"nego pravra ułyboł"czego de tvł adz Zuii ązku,

3) korzysiania Z uprawrr!eń określonyci,l w ust"1, pkt. ?_5,

4) konzystania z bez?łatnego postoj§, naiezących do nich iub

prowadzonych ?rze1 n!cir jachtów, w pl,zystaniach stoliłai"zYszr-ń

zw! ązkewych, w każdyn,l sezen i e przez 1Ą dn i bez prz€r$jy l uib

dc ?1 dni z pr zerwanr! ,
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§ te

Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i wspierający mają

obow i ązek :

1i aktywne i działalnaŚci na rzęcz real izacj i celów Związku,

?) przestrzeEania postanopłień Statuliu, !^egulaminów oraz uch"łłał

vłł adz 7vł i ązku o

3) przestrzegagnia lt swej działaInoŚci dcbrych zwyczajólv zegien-
skich oraz wymagan!e tego od stowarzylzonych w nich osób,

4) regularnego opłacania składek na rzecz Związku, o!^az wyłvią-

zyvłania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz
Zw i ązku.

§ 14

Członkostwc zvłyczajne lub nadzvłyczajne stowarzyszenia alba
członkostwc wspi era jące osoby prawn€ j usia je ił przypadku;

i) rozwiązania się Związku,
ż) l ikvłi<iac j i stolł.iarzyszenia lub wyne jestrovłania osoby prawne j 

o

3) zadeklaro,,vania na piśm!e wystąpienia ze Związku,
4) ,skreŚlenia z !isty członkó,łv Związ}<u uchwałą Sejmiku, pcdjętą

na podstaułie wn!osku sądu koleżeńskiegol w przypadku n!e
wywiązywar.:ia się z obowiązków wymienionych w § 13o Pkt" '1_3o

5) skreŚlenia z l isiy członkóyr Związku z uchwałą Zarządu w p?zy,
padku nie wyw!ązywania s!q prŁ.ez okres ,1 ( jednego) roku

z obowiązkól,ł lłym! eni onych \rJ § rS, pki. 4 o po uprzedniin ostrz=-
żen i u dokonanym z nr! n irnum pó ł rocznym wyprzecjzen i em.

R*zdz i ał Ę

§lŁĄDZĘ ZHaĄZK{..!

§ 15

1" Władzami Związku sę3
-l ) 5eJmi[<l

2) Zarząd,
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^\3) Komisja Relvizyjna,
4} Sęd Ko l ezeńsk i .

Kadencja władz Zrvięzku trwa 4 lata, a ich vłybór odbyiva się
li/ głosowaniu tajnym. Do władz wchodzą osoby, kióre oł-rzymały
największą liczbę głosóvl, z tyi.n, że do wyboi^u niezbęcine jesi
uzyskanie bezwzględnej większoŚci .

3. Jezeli Siatut nie stanowi inaczej, uchwały władz 7wiązku
zapadają zwykłą większoŚcią głosów. ''lY przypadku równej ł iczby
głosÓ,n, rozstrzyga głos przewodniczącego obracl, a przy wyborach
losowanie.

,, Dla ułaźności uci:wał kazde j z ,"łładz

uczestnictwo w jej poCejmol,vaniu co

osób upra,Jvnionych do głoso,ovania, !v

organu v,łładzy lub jego zastępcy.

Zwi ązku vJy!.ne§an€ .!esi
najmniej 1l? ogólnej liczby
tym przewodniczącego danego

Ął"

§, l0

Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiern więcej n!z
jednej z rolłacjz wymienionych w § 15, ust"1 pkż 2-Ą.

Członkow!e władz Zw!ązku, o których mowa yl usi. 1z

1) nie mogą być w czasie swej kadencji zatrudnieni prze;
Związek lub jego agendy na podsiawie umowy o pracę
Copuszcza się jedynie zatrudnienie jeCnegg urzędującega
członka Zarząciu Zwi ązkun

ż) \i, przypadku nie uczesiniczenie czynne§o w pracach cianegc

orgafiu Z,,viązku pTzel okres co nejmniej 6 miesięcyl mo§B byĆ

odwołeni z pełnicnej funkcji pnzez 8rgen lvładzy Zv,liązku,

którego członkie;,n jesi dana osobe" Uchłvała w iej spranr"lle

pcdejrnowana jest w głęsowan!u tajnym, bezwzględną większoŚ_
cią głosów,

3) nie rnogą - \AJ okres!e pełnienia funkcji we yłładzach ł',viązi<u

- pełnić !nnych f unkc j i an! prowaclz!Ć inne j dzlałalncŚc!,
jeżeli pozostawałoby to v.l sprzecznoŚci z obow!ązkami tych
csób albo nrogłc wywołać uzasaćnione padejrzenie o icn
stronn!czość lub inieresowność"

3. Zakaz, o któryrn rnowa w ust.2, pkt.3, nie doiyczy osÓ'o !,ly7nĘ-
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czonych do pełnienia tych funkcj i jako przedstayłicieI i

interesów 7wiązku.

4. Do władz Związku następnej kadencji nie mogą kandydorłaĆ
osoby, będące uprzednio członkami władz, o kiórych mowa

w § lS, ust. 1, pki, ?r 3 lub Ą, kióre nie uzyskały abso-
lutorium lub któnych ciziałalność nie została przez. Se.jmik
oceniona pozytywnie,

Sejrnik

§ tr
1. Najwyzszą ulładzą Zv.liązku jest Sejn,:ik.

?. Se.!miki zwoływane są przęz Zarząd Związku i mogą byĆ one

vwycza jne lub nadztłycza jne onaz spra,*rozdaląJczo-wyborcze 1ub

§preiffozda,licze,,

3. Sejm!ki zwycz,ajne spralvozcia,\lvczo-v,/yborcze zlrioływane są co
Ą (cztery) lata, a spre,łłczdawcze powinny być zwoływane
w połowi e kadencj § .

Sejmiki zwyczajne pawinny odbywać się przed końcem kwietnia
danego roku.

Ą" Sejrnik spravłozdawczy moźe być - uci:wałą delegatóvł - prze-
kształ ccny vł Se jmik spraełozdavrczo-wyborczy.

5. Sejmik nadzwyczajny może cdbyĆ się lĄi dowolnym czasie ! w!nien
byĆ zwołany na podstaw! e:

1) uchvuały popi"zedniegc Sejmiku,
?} wniosku Kcmisji Rewizyjne.! ,

3} uchiruały Zarządu Łvłiązku,
4 ) wn ! osku zgł oszonego na p i śmie prze 7 czł onków repneze r"liu-

jęcych co najmniej 1l5 iiczby deIegaiów na Sejrnil< z głosern

stanop.l!ącym.

6. Uchvuąłe lub wniosek lv sprawię zl,,,ołania §ejmiku nadzwycza.j_
nego ,l,,linny zawierać vlykaz 5pra!J,v, które ma ją byĆ na n im

rozpai rywane.
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Sejmik nacjzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został
zvtołany i powinien odbyć się v9 terminie określonym lv uchwa-
le, o której mowa w ust.5, pki 1 lub 3, albo przed upłyrvem
3 (trzęch) miesięcy od daty złcżenia vłniosku, o kiórym rno$ja

w ust.5, pkt.2 lub Ą.

Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regularnin obrad
uchwalony przez Sejmik.

9. Term!n, rniejsce, projekt reg{Jlaminu obrad ipł,oponowany
porząciek obrad §ejrniku powin!en być pcdany do wiadamoŚc!
członkom Zvliązku n3 piśmie, nie późniei niż na 3C dni przed
terrninem Sejmiku.

§ ls
1" v,J se jmikach zvrycza jnych sprawozcawczo-wyborczych b i orą

udział;

ż)

z głosern stanowiącyrn delegaci członków zwyczajnych
Związku desygnowani 9?zez nich zgodnie z zasadarni okreŚ-
lonymi w ich statutach w liczbach wyn!kających z nori^n

przedstauii c i e l siula o

z głosem do;"adczyrn:

a) delegaci członków nadzwyczajnych ! lvspienających,
b) członko,,vie władz Związku i członkowie honoronłi,

o ile nie są deiegatami o

c) goŚcie zapr05zeni przez Sejmik lub przez Łarząć
Zw i ązł<u.

2, Podstawą Co ustalenia norm przeCsiawiciel siwa członka
zwyczajnego ul składzie c3eleEatów na Sej;-nik, jesi sui'.?a osób

t izycznych zrł.ęszonych w stowarzyszeniach członkowsk!ch,
za kiórę opłac i ły one składki na rzecz Zvł i ązku.

3. L iczba de l egató,,,i wybranych l ub desygnowanyc1,1 na Se jrnik

prz€z członków zvłycl.ajnych nie może przekr*łzyć 15* osób"

/+ " W se jrn! kach sprawozdavłczych i nadzwycza.!nych b ioł^ą uC= iał
delegaci wybran! idesygnowan! na osietni Se,irnik spnETioz-

ciawczo-1vybo?czy lub delegaci wybrani i desygnowani ponołvn3e"

7.

1)

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 30.05.1994 r. do dn. 22.09.1997 r.
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Decyzje w te j sprawie pode jmu ją członkov".i e Zvłiązku zgodni e

żę statutami.

§lg

Do kompei enc j i Se j;-niku na leży vl szczegó lncśc i :

i) uchvłalanie generalnych kierunków działalności Zlviązku,

21 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocen!anie dzia-
łalnoŚci ,uvłaciz Zvłiązku jako całoŚci lub poszczególnych ich
członkóuł,

3) pode jmowanie - po rozpatrzeniu spi^awozdania i ułniosków Kcmi s j i

Rewizyjnej - uchwały uł spra,,olie udzielenie absolutoriurn Zaf7ą-
dovł i n

Ą) wybór prezesa Związku c,,az członków Zarządu,

5) wybÓ? członkó,łł Kornisji Revłizyjnej i Sądu Koleżeńskiegoo
^\bj ucnlvaienle Siatutu Zw!ązku i podejiłowanie uch,łłał lv spravłach

j ego zmi any !

7) nadawanie gcciności członka honoro+Jego Związku,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9) podejr,*owanie uchwał w spre+łach nozwiązania się Związku,

10 ) rozpet rywan ! e cdyłc ł ań od uchwa ł Zarządu,

11} pode jnrowanie - na poc!stawi e wn! osku Sądu Ko lezeński ego

uch,uvał w sprawach skreśienia z lis'ry członków Zl,viązku w PrZ\!-
padkach okreś|onych w § 1Ę, usi"1o pki 3 orez ust"2, ?kż" Ą,

12) uchwalanie norm przedstawicieistwa na §ejmik,

13i uchwal an!e re9ulam!nór,v władz Związku, reguła;-ninów KaPitanatu
Spcri,owego, Komi sj ! ŻesIai"stvla Śródlądowego, Kamisj ! Zeglar5i'Ya

lEorskiegc oraz regulaminu Kolegiów Sędz!Ó,uv,

X4) uchwalan!e ".rybu zrłoływan!arzasad obradoyłan!a ? k*mPeter':cji

naraci środo,,vi sk zeg!arsiwa sportolvego, śr,ódlądowevogo i i-n*r5k!e-

§o l zwoływanych łv ce lu wyłon !en ia kandydażów do zarząciu,

omów!enia najlvażniejszych problemó,łv tych Środo'łuisk i Przygcto-
wan i a wn i oskóvł do uchwa l en i a pr z€z Se jmi |< ,

15) okreś!an!e uprawnień Zarządu dc dysponowanie rnajęik!ern Złłi1zku,
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16) pcdejmowanie uchwał e.le uvszystkich innych spraviach wniesiolłych
przez władze i członków Zwitzku oraz delegatów na Sejmik.

Zarząci Zwi ązku

§ zo

1. Zarząd Związku składa się z ?7 - 31 człcnkóvu.

?.. Nowowybrtsny Zarząd ustala na s$Jym p!erwszym pasiedzen!u łiczbę
i skład Prezydium w tyrn: prezesa, wiceprezesól,ł, sekreiarza
i skarbn i ka.

§ el

1. Prezes Związku jesi v.;yb!erany przez Sej;^nik w odrębnyrn głcsov,łaniu"

?. Kandydatury do władz 7p;iązku mają pravJo z9łaszaĆ \łłszyscy człon-
koivie Związku i wszyscy cielegaci ne Se jmik.

§ zz

1" |arząd Związku kieruje pnacarni Zwięzku rliędzy Sejmil<ami k!eru-
jąc s ię Statutemu uchrvał ari! S= jmikólv łraz ,Ęegu l ami nem 7arządu

uchwal onym przez Sejmik"

3. Pasiecjzenia Zarządu odbywają się w rnierę potrzeby nie rzadz!ej
niż 2 (dwa) razy w roku,natomiast Frezydium Zarządu nie rzariz!ej
n!z raz na 2 (civła) miesiące.

§ 23

1 . Do zakresu dz i ał an i a Larządu Z,wiązku na l ezy:

1) rea l izo,*an ie statuiolvych ce lów Związku,
2) real izov.yąnie uchwał Sejrniku,
3) k!erowanie biezęcą ciziałelnością ZT*iązku,

4) zarządzan!e i,najątkiem ! funduszam! Związkur - 1iJ gran!cach

udz!elonych pfzez Sejmik upowaznień.
5) reprezentovłanie Zwięzku w kraju i ze granicą,
s} bieżące kiercvłanie realizacją przez Z,,viązek zadań ztre*,snYch

przez admin!strac ję pań,siwową i samorzą<iową,

7) uchwalanie budżetu i zatwiercjzanie sprav*ozdań f inans*wYch,

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 30.05.1994 r. do dn. 22.09.1997 r.



- lć

8) tćJnioskolvanie do Sejmiku o nadanie godncŚci członka hono-

rowego Zvłiązku,

9) podejmowanie decyzji o przyji,ł.:ouianiu w poczet członkÓ,,v

Związku członków z\Nyczajnychonadz,,vyczajnych i wspierających
oraz o skreślaniu !ch z listy członkóył związku \,y przypadkach,

o których morva u; § 1Ą, pkt.5, a także nakładanie ne nich
na wniosek Sądu Kolezeńskiego - kan organ!zacyjnych llv Postaci
up+mnienia lub zaivieszenia l,,l prawach członka,

1c) opiniowanie statutów człcnkór^l Łwyczajnych Związku,

11) realizowanie zadań i upna,u^lnień wynikających z przynalez-

ncŚc i 7w i ązku do organ i zec j i mi ędzynarodoviych o

1?) poWOłyv,lanie i rczw!ęzyłłan!e komi sji; szkolenia, technicznej
i orgenizacyjno-praf/nej oraz lv miarę potrzeby innych kcrnisji
proDlemo,łłych, a takze 3atlvierdzanie ich regulaminów oraz

okreŚ lanie kier^unków ich ciziałania,

13) podejmov.łanie ulchwał w spraw!e członkostlva Związku v,i innych

organ!zacjach krajowych i zagranicznycho

1Ą) udz!eianie upovłaznień do podpisywania oświadczeń woli oi^az

innych dokumeniów f inansou,,ycho

15) zułały,łan!e i organizowanie Sejmików Zv,iiązku, usialanie na

nie rozdzie!ników mandatów, a także z,łłoływanie i organ!zo-

wani e narad środow! skcwych,

15) ustalanie iisty ase5orólv Sądu Koleżeńskiego,

?.llrj okre5i€ m!ędzy posiecizeniam! Zarządu jega uprawi,tienia sprawuje

Prezydiunru z \łjyjątk!enr spraw okre6lonych w ust.1, pkt" ?, 89

i? i 15"

§ ż4

Zarząd Związku i-noże _ jeżel! uzna to za stosown3 _ DrzelaĆ

część swo i ch uprawn ień na okrę§cwe zwi ązk i zeg łar sk ie lt,lb na

ni ektórych członków Zvłiązku"

§25
Prezes Zerządu Związku lub jecien z wiceprezesóvT, z,,vołu je

posiedzenie Zarządu lub Prezydium Zarządu, pnzewodniczy jegc o'll^a-

ciom i kieruje jego pracą.
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§ zg

Cz ł onkowi e Zarządu będący przev,łodn i czącymi komi s j i Zwi 4zku,
kierują pracami tych kcmisj!, zwołują ich posiedzenia i referują
ich zagadnienia ne posiedzeniach 7arządu Związku łub jego PrezYc!ium.

§ er

1. Do wykonyvrlan !a czynnośc i b iuro,,vych, techn i cznych i f i nansowYch

Łarząd Związku utrzynnuje biuro Zuuiązku-

2. Pracą dz!ału f irrensowo-księgov.lego Biui^a Zerządu kieruje
po,/Jołany na io stanowisko p?Z.ez Zarząd - głóvłny ks!ęgowy

3. Regulamin Biura ł?az zal<res uprelvnień i odpolviedzialncŚc! jeSo

pracowników okreś l a kazdarazoyjo Zarząd.

§ 28

1. Zvłiązek na zelvnęt rz reprezentu je prezes l ub i nny cie legovuany

przez n i ego cz ł onek Zanządu Zwi ązku.

2" Korespondencję Związku podpi sują: prezes i sekretarz iub !nn!

upoviazn i en i przez 7ar ząd Zw i ązku j ego cz ł onkovł i e,

3. Korespondencję !v sprawach f !nanscinrych i inne dokuinenty o cha-

rakterze f inansowym po.ipisująl prezes ! skarbnik iub !nn!

upov,;ażn!eni przez Zarząd Związku jego członko,łie,

l+. Zarząa mcze - w okreś ionym zaknes i e - upoważn ić do wykonyv,ian ! a

czynnośc!, o których mo\,/va r,.l uSt. ? i 3, kierownika Biura
i słównego ks ięgowegc lub zastępu jące i ch osoby"

Koraaisja rewizyjna

§ 29

1. Kcmisja Rew!zyjna skłaCa się z ? osób lrtybi"anych prz€z Sejmik,

2. Korni sja Rerivizyjnal ffd s+łoim piei,wszyin posiedzeniu, wybiera 79

suJego grona w głosovłan!u tajnym: przetłładniczącego, jego

zastępcę i sekretarza"
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§so
zaki:esu działania Komi sji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie całokształiu działalności statutowej, go5po-

darcze j i f inansoiĄJe l Zvłiązku paą względem celo,łcści , rzete i-
ności i gospodarności,

ż) kcntrolorrłanie działalności gospcdarczej i finansclć/ej agend

gospoc!arczych Związku oraz zgodncśc i i ch dz iał an i a z ce l arni

s taiutowymi Zu,łi ązku,

3 ) kgni ro lovłan ! e dz !ał a lncśc i cz łonków z\Nyczajnycn Związku

BJ zakres ie vłykonywanych pr7ez n i ch zadań z l econych, ci"ez

współdziałanie z !ch kamisjami rewizyjnymi.

?. |(on"li sja P.ewizyjna działa łv oparc!u o regularnin uch'uvalonY PrZeZ

Se jmi k.

§ 31

Dla łvykonania swych zadań Kom!sja Re+,,izyjna jest uPoułaŻniona

do:

1} ządania niezbędnych wyjaśnień i okazanie dokumentóyl od Zarzędu

Związku, praco.,vników Biure i po5zczególnych korlórek organizacYj-
nych (komisji),

?} zwrecan ie s !ę cjo władz pańsiwowych i samorządovłych ara7 organ5łr

admin!stracji i korltrcli o informacje niezbędne dla PraWidło"łle3o

przeprowadzenia kontroli i opracowania !ch wyników,

3) korzystania z usług biegłych księgo,łlych ! rzeczozna-'.,vcóvJ 1ł/ PTzY-

padkech, gdy sama Komi sja nie jesi !v stanie wypł"aco,łaĆ jednc-

zfiac7nego stanowi ska"

§ 32

Komi sja,Rewizy.!na ,!est zobovłięzana do:

1) !nformowan!a Zarządu ! vł uzasadn!cnych przypacikach Sąd Kcteżeński

o wyn i kach kont ro l ! i stw! erdzonych uchyb i en i ach oraz zEł aszan i=

wniosków ! zaleceń dotyczących Ljsunięcia uchybień,

2) składania §ejmikowi sprawozdań ze swej działainości i przecista-

wiania ocen z całokształtu działaIności zarządu związku cra7
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oc€n organizacyjnej działalności Sądu Kolezeńskiega,

3) przedstawienia Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Zvłi ązku oraz oceny jego pracy jako całoŚci
lub poszczególnych jego członków

§ 33

Zarząd rna prawo zwracać się do Komisji Rewizyjne j z wnioskiem

o przepnowadzenie kontroli Bre wskazanym zakresie.

§ 34

PrzeyłoCniczący Kcm! sji Rew!zyjnej onaz upov,łażnien! Przez nie§o

człcnko,łłie komisji nrają pra,#o uczestniczenia !v posiedzeniach
Zarządu Związku i jego Prezydium oi^ez poszczególnych jego agend,

z głcsem doradczy;-n.

5ąd Koleżeński

§35

1.5ąd Kolezeńsk! składa się z 7 (siedmiu) osób wybranych P?ZzZ

Se jmi k.

2, §ąd Kolezeński na pielrłszym §woim pos!edzeniu ,łłybiere ze sWeEO

grona w głosoyraniu iajnyra; przewodniczącego, jegc zastępcę

i sekretarza.

3. sąd ko!eżeński jesi upoważniony do powoływania do składóyu

ze5połów anzekających osób kornpetentnych cjia rozpoznawania

danego rodza jr.l sp!,a,lłJ z i i sty ese§onów utvlorzone j t_lchwałą Zarządu

Zw i ązku.

c 
^F§ Jo

1. Sąci Kcleżeński działa jaka;

1) sąd organ!zacyjny - w sprawachl

a) stowa rzyszeń ni e wyw! ązujących s i ę z obowi ązków łkreś ł c-

nych w § ls, pkt. 1-3,

b) osób stowarzy5zonych w spravdech zagrożonych pczbawi*ni*m
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uprau/nień żeglarskich nadawanych p?zez Zarząd Związku,

3 ) sąd honorowy - w sprav,rach dotyczących czł onków honcrowych
zlv i ązku i czł onków j ego wł adz ,

t+) 5ącj po lubowny - w sprawach zgodn ie wn ies i onych przel s to',va-

?zyszen ie cz ł onkovłsk i e.

?. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania pi^zed

Sądem Kolezeńskim okreŚla regulam!n uchwalony przez Sejrnik.

§ sz

Sęd Kolezeński składa Sejmikowi sprawozdanie ze sulej działel-
nośc i "

§ 3s

prze,łiodn iczący sędu ko l eżeńsk i eEo oraz upcważn i en ! ?rżęz n i ego

człenkowie Sądu maj€ prawo uczesiniczenia,Ą posiedzeniach Zarządu

Związku i jegc Prezydium,oraz poszczególnych jego agend 7 cłosern
doradczy;,n.

!.!zupełnEenie składu władz Zw§ązku

§sg
1. SJ przypadku pol#stania vacatu pł składzie Zarząeu, Kor-ni sji

Revł!zyjnej iub Sądu Ko!ezeńskiego, władzom iym prrysługuje prewo

kooptacji, z tyrn, że iiczba członków dockoptclvanych dc danej

władzy n!e może być,,,l!ększa cd 1l3 składu (,pi zeokrąglen!u
w górę). c pow§taniu vacatu, w ich skłacjzie erzeka ją odpow!c-

cinio powyższe władze.

?. ?rzy kooptacji pc+łinny być uwz9lędnione osoby, któr- podczas

wyboróvł dc danego organu władzy lub na dane siancv,;isko uŁYskałY

liczbę głosó.uv w!ększą oC 1/4 cgólne1 !iczb,1 oddanycir głosów"

3. Osoby pochodzące z kooptecji nie mogą pełnić funkcji pi^zevłod-

niczęc--iro daneEo organu władzy. 'SJ przypaciku wyEaŚnlęcie i-nandaiu

przełvodn i cząceEo danego or§anłJ ":lil'ł adzy jeso obowi ązi< i p= ł n T

zas i ępca .
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4. Ubycie ze składu lvładz Związku o których mowa w ust.1, liczby
członków większej oci 1/3 povłoduje obowiązek zwcłan!a p?zez

Łarząd nadzyłycza jnego Sejmiku w celu przeprowadzenia łvybcrów

uzupełniających.

5. Se jmik, o którym mosja w ust.4 wybiera ncłłych członków ną

wsżystkie miejsca zwolnione p?żez osoby wybrane uprzednio, co

oznecza, iż miejsca obsadzone w cjrcdze kooptacji zostają nóvgniez

objęte wyborami .

Rozdz i ał 5

sł{RĘGrytrE Z§d!ĄZK! ZŁGL.ĄR§KIE

§ł0
'ir Okręgowe związki zeg!arsk!e mają osobowośĆ prawną i działają

w zasacjz!e na ierenie,iednego v;ojeviództwa.

?. Statuty okręgowych zw!ązków zegiarskich nie mogą'oyć sprzeczne
z postanovn,!eniami Siatutu ?ZŻ i pod tymi wzE|ędai,ni są cpinio-
wane prze z Zarzą<J zvliązku

§ łl
,iv przypadku,gdy na danyrn terenie i-l!e !stn!eje ckrę9CIWY zlriązek

żeg lai,sk ! , Zarząd Zw!ązku może powie rzyć wykonyrłłan ie ckreŚ lcnych

jego f unkc j i jedneri:u z działa jących stowarzyszeń członkoyłskich,

RozCz i ał S

$ĄĄ.jĄTEK l FuND§-ISZE Z$JaĄZKU

§ ąz

1, Majątek Złl!ązku stanowią ruchorności rn!eruchomości, papiery

wartościowe ! fundusze"

2. Na fundusze Zwięzku składają się:

1) skłacik! członkowskie,
?} dancwizny i dotacje,

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego- tekst obowiązujący od dn. 30.05,1994 r. do dn. 22.09.1997 r



- ló

3) wpływy z działalności prcwadzonej na podstałiie odrębnych
zezwo i eń ,

4) wpływy z. aziałalności siatutowej,
5) udziały majątkowe.

3. PostanoBJienia Zarządu Związku zm!erzające do uszczuplenia
mająiku trwałego przekraczające ucizielone pr7e7 sejm!k
upoTJazn!enia, vłymagają akceptacj i Sejmiku-

Rozdz i ał 7

Z&1,A§-ćA STATuTŁJ l RcZFJgĄZA§§łil s§Ę Z,ćiiĄZKu

§ ąg

1. lJchwałę w sprawie zrn!any Siatuiu 1ub roz§Jiązania Z,*;iązku

podejmuje sejmik większością cc najmniej żl3 głosó,łl, przy

obecnośc! co najnlniej 1/? liczby delegatÓ'łv uprell/nionYch dc

głosowania.

2. !ii/n iosk i }v sprarłłi e zm! any s tatutu l r_.lb rczwi ązan i a /y^si, ęzku r,logą

byĆ rozpatrywane jedyn!e w przypaCku umieszczen!a iych spi,aly

w zavu!adomieniu o Sejmiku"

3. Uch,łłałę o liki.liciacji /:wiązku okreŚl! sposób jej real!zacji
ofaz przeznaczeni e majątku Zwi ązku.

Statut PZZ uchwalony przez XXXV Sejmik PZŻ w dn.
07.03.1993 r., zatwierdzony przez Urząd Kultury Fizycznej i
Turystyki- decyzja z dn. 30.05.1994 r.
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