REGULAMIN
PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

§1
Członkami zwyczajnymi PZŻ mogą być kluby żeglarskie, okręgowe związki żeglarskie oraz
inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności w dziedzinie żeglarstwa.
Członkami wspierającymi PZŻ mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz organizacje, których
celem jest wspieranie działalności żeglarskiej.
Rozdział II
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW
ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH PZŻ

1.

2.

1.

§2
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie:
1) deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
2) pozytywnej opinii Komisji Statutowej PZŻ dot. niesprzeczności statutu wnioskodawcy ze
Statutem PZŻ,
3) opinii okręgowego związku żeglarskiego właściwego dla siedziby wnioskodawcy,
z wyłączeniem wnioskodawców posiadających siedzibę poza granicami RP oraz
stowarzyszeń/związków klas o ogólnokrajowym zasięgu działalności,
4) opinii Zespołu roboczego Zarządu PZŻ ds. członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.
Do deklaracji członkowskiej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) decyzję właściwego organu wnioskodawcy w sprawie członkostwa w PZŻ, jeżeli jest ona
wymagana zgodnie ze statutem, regulaminem, umową lub aktem założycielskim
wnioskodawcy;
2) kopię odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię wypisu z innego
rejestru/ewidencji potwierdzającego rejestrację wnioskodawcy i wskazującego osoby
upoważnione do działania w jego imieniu;
3) kopię statutu, regulaminu, umowy lub aktu założycielskiego wnioskodawcy z podaniem
daty uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany;
4) kopię dokumentów potwierdzających nadanie numerów REGON i NIP;
5) w przypadku gdy wnioskodawca został uprzednio przyjęty w poczet członków zwyczajnych
OZŻ – kopię uchwały zarządu okręgowego związku żeglarskiego w sprawie przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych OZŻ;
6) w przypadku wnioskodawców działających w formie organizacji wielodyscyplinowych:
a) wykaz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność
w żeglarstwie zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu;
b) kopie dokumentów potwierdzających utworzenie lub oświadczenia o utworzeniu
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ppkt. a);
c) kopie statutów/regulaminów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ppkt. a) z podaniem daty ich uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany –
jeżeli zostały uchwalone/zatwierdzone.
§3
Członków wspierających przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie:
1) deklaracji członkowskiej członka wspierającego zawierającej informację o rodzaju
i zakresie udzielanego wsparcia, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
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opinii okręgowego związku żeglarskiego właściwego dla siedziby wnioskodawcy,
z wyłączeniem wnioskodawców posiadających siedzibę poza granicami RP oraz
stowarzyszeń/związków klas o ogólnokrajowym zasięgu działalności,
3) opinii Zespołu roboczego Zarządu PZŻ ds. członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.
Do deklaracji członkowskiej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej:
a) decyzję właściwego organu wnioskodawcy w sprawie członkostwa w PZŻ, jeżeli jest
ona wymagana zgodnie ze statutem, regulaminem, umową lub aktem założycielskim
wnioskodawcy,
b) kopię odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopię wypisu
z innego
rejestru/ewidencji
potwierdzającego
rejestrację
wnioskodawcy
i wskazującego osoby upoważnione do działania w jego imieniu lub kopię dokumentu
potwierdzającego utworzenie wnioskodawcy i wskazującego osoby upoważnione do
działania w jego imieniu,
c) kopię statutu, regulaminu, umowy lub aktu założycielskiego wnioskodawcy
z podaniem daty uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany;
d) kopię dokumentów potwierdzających nadanie numerów REGON i NIP, jeżeli zostały
nadane,
2) w przypadku osób fizycznych - kserokopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego
tożsamość.
2)

2.

1.

2.

§4
Zarząd PZŻ może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających PZŻ
w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w §1 niniejszego regulaminu,
2) nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, o których mowa w §2 i §3 niniejszego
regulaminu,
3) negatywnej opinii Komisji Statutowej PZŻ, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 niniejszego
regulaminu,
4) negatywnej opinii okręgowego związku żeglarskiego, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 3
i §3 ust. 1 pkt 2 niniejszego regulaminu,
5) negatywnej opinii Zespołu roboczego Zarządu PZŻ ds. członków zwyczajnych
i wspierających PZŻ, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 4 i §3 ust. 1 pkt 3 niniejszego
regulaminu,
Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających
PZŻ wymaga formy pisemnej.

§5
Organem odwoławczym w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających
PZŻ jest Sejmik PZŻ.
Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Ewidencję członków zwyczajnych i wspierających PZŻ wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi
Biuro PZŻ.
§7
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ

P O L S K I

Z W I Ą Z E K

Ż E G L A R S K I

DEKL AR ACJ A CZ ŁONKOWSKA
członek zw yczajny Polskiego Związku Żeglarskiego

nazwa wnioskodawcy

forma prawna
Okręgowym Związku Żeglarskim*

zrzeszony w

adres siedziby

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy

adres e-mail

strona www

nr KRS

nr REGON

nr NIP

data powstania/założenia*

data uchwalenia statutu/zatwierdzenia regulaminu/podpisania umowy*

Informacja o celach i formach działalności wnioskodawcy:

Informacja o władzach wnioskodawcy/skład Zarządu*:
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Adres
korespondencyjny

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail

Informacja o liczbie członków (osób fizycznych) wnioskodawcy**:
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Oświadczam/y, że:
deklaruję/my przystąpienie do Polskiego Związku Żeglarskiego na zasadach
określonych w Statucie PZŻ,
deklaruję/my aktywną działalność na rzecz realizacji celów Polskiego Związku
Żeglarskiego,
zobowiązuję/my się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz
uchwał władz Polskiego Związku Żeglarskiego,
zobowiązuję/my się do przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów
żeglarskich,
zobowiązuję/my się do regularnego opłacania składki członkowskiej na rzecz
Polskiego Związku Żeglarskiego.

miejscowość, data

podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wnioskodawcy

* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnić tylko w przypadku podmiotów, których członkami są osoby fizyczne
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ

P O L S K I

Z W I Ą Z E K

Ż E G L A R S K I

WYKAZ WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ŻEGLARSTWIE

nazwa wnioskodawcy

Lp. 1.
nazwa jednostki organizacyjnej

adres siedziby

data utworzenia

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy

adres e-mail

strona www

nr REGON*

nr NIP*

liczba członków (osób fizycznych)

osoba upoważniona do reprezentowania jednostki organizacyjnej
imię i nazwisko
funkcja
tel. kontaktowy

adres e-mail

Lp. …
nazwa jednostki organizacyjnej

adres siedziby

data utworzenia

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy

adres e-mail

strona www

nr REGON*

nr NIP*

liczba członków (osób fizycznych)

osoba upoważniona do reprezentowania jednostki organizacyjnej
imię i nazwisko
funkcja
tel. kontaktowy

adres e-mail

* - jeżeli został nadany
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Załącznik nr 3
do Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ

P O L S K I

Z W I Ą Z E K

Ż E G L A R S K I

DEKL AR ACJ A CZ ŁONKOWSKA
członek wspierający Polskiego Związku Żeglarskiego

osoba fizyczna

imię

nazwisko

adres zamieszkania

telefon kontaktowy

adres e-mail

osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*

nazwa wnioskodawcy

forma prawna

adres siedziby

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy/fax

adres e-mail

strona www

nr KRS

nr REGON

nr NIP

data powstania/założenia*

data uchwalenia statutu/zatwierdzenia regulaminu/podpisania umowy*

w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada odrębnej osobowości prawnej
podać dane jednostki nadrzędnej:

nazwa jednostki nadrzędnej

nr KRS

adres jednostki nadrzędnej

nr REGON

nr NIP

Informacja o celach i formach działalności wnioskodawcy:
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Informacja o władzach wnioskodawcy/skład Zarządu**:
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Adres
korespondencyjny

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail

Informacja o liczbie członków (osób fizycznych) wnioskodawcy***:
Deklaracja o rodzaju i zakresie wsparcia udzielanego Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu****:

Oświadczam/y, że:
deklaruję/my przystąpienie do Polskiego Związku Żeglarskiego na zasadach
określonych w Statucie PZŻ,
deklaruję/my aktywną działalność na rzecz realizacji celów Polskiego Związku
Żeglarskiego,
zobowiązuję/my się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz
uchwał władz Polskiego Związku Żeglarskiego,
zobowiązuję/my się do przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów
żeglarskich,
zobowiązuję/my się do regularnego opłacania składki członkowskiej na rzecz
Polskiego Związku Żeglarskiego.

miejscowość, data

podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wnioskodawcy

* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnić tylko w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
*** - wypełnić tylko w przypadku podmiotów, których członkami są osoby fizyczne
**** - np. wsparcie finansowe, wsparcie organizacyjne, upowszechnianie i popularyzacja żeglarstwa
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