
STATUT
poL§śIE GO zlvĘ zrij żEGLAR S}iE c,o

Boz<iztał 1

Nazł,a , teren dzlałanla, §ledztba rł.łaciz l charakier.prall-ny

§i

1, Stowarzysz€nlt no§! naz§,ę Poiskt ZlsLązek Żeglarskl,ą. skrócte

P ZŻ, uv-any dalej' 2rł, lązklem "

2. W kontailiach z zagrantcą obok naz§? polskłej Zv;l,ązek używ-a naz-

.ń-y 1ł, języ}<u anglelskim Poitsh Yachting Assoclatton,

(9
J9

Terenem działan La ZvLązku jest Poiska Rzeczpospoitta Lucio,* al a s1.,-

ciztbą łvładz nr. st. Warszawa,.

§s

Zwląze|jest stowarzy§z€nlem zare3""t"o*:*nym l poslaoa osł]li, t ] .r!i

Pra$źną.

§+

Zw,Lązek podlege nacizororł,t Głórą,nego Komttetu Kuitur1, F't 7,,;c,!.,,|.

t TurystykI rł zakresie dzlałainośct merytoryczneJ i f [nan-Ęn,,, pl

§5

Zwtązek rąoże być członklem trajowych t mtędzynarociou,},cn or H,.

zacjl o §rm samym lub potiobnym profliu dzl,a}anta.
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§€

W zakresle sportu inłrallftkowanego ZwLązek dzlała zgodnle z uchvrała-

mt t wytycznyml Polsktej Federacjl Sportu..

§?

. 1. Go,dłem ZwLązku jest kotwtca koloru szaflrowego, której trzon sta-

no}vlą litery- PZŻ.

2. Banderę ZwLązku stanorvl bandera Polsklej Marynarkl Handlov"ej,

na której - w częśct btałego pasa przy drzew-cu - urnl€szczone jest

godło Zwtązku.

3. Proporzec ZwLązku stanowl bi.ały trójkąt z godłem Z,łrl,ązku.

4" ZwtąsĆk ażywapleczęcl, ok. ągłej z napt§€m w otoku "Polskl ZwLą-

zek Zegtarskl" t god}em ZurlĘzku w środku

§8

, Zwl_ązek oplera swoją dzlałalność przede wszystklm na pra_c.v społecz-

noi.. v.r.

Ro zdzLń 2

Cele [ środkl qzla}anla

§9

Ce}em ZwLązlxvjest:

11 organtzowanle t rozuiljanle żeg}arstwa we wszystklch jego formach,

2rl podnoszenle poztomu sportowego zeglarstwa regatowegp;

3/ prowadzenle dzlałalnośct wychovrawczej oraz rozbudzante zalntere-

sowanla problemaml gospodarki morsklej L wodnej;
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Ąf umożLlwtenle szer.oklm rze§uom społeczeństwa

kształtowanle wzorców społecznyeh u. zallreste

rainego spędzan[a czasu v.,olnego,

S/ upowszechnLanle wtecizy o ochronle naturainego

r ekr ea c_ti łł-,ł: łri z 1ę,

rac3onaineEo I Ł,.i|,!.,; -

śrooori, lska v".odl}e j{}

i czynne wspleranle dzta}ąń podejmowanych rł. tej dztedz[nle przż7.

tnstyiuc je pań stił,ow e.

§ 10

Zwtązek realtzuje swoje .ce).e przel, i

lf tvłorzenle warunkórł, dla zaspokajanta I rozs zerzanl,a zal,nteresoir-ali

ŻeglarzY Qraz umożllwlen[e lm tl,(zesinlĘenLa we wszystk!ch f ornracir

cjz lałaino ś ci Zw tĘzką.

Ż/ rł'sPÓłdztałanIe z organaml, admLnIstracjI państito:.,,,e3, lnstł tucJalI) l

Qraz organtzacjamt społec znlry:,i rł. zakr es Ie d z ia.}aln oś c L Zrr-t ązkrl,

ustaianle wymogów- regatoia.ych I technl,cznych,

u§talanIe zasad szkolenLołvych I organlzacyjnych,

szkolenIe t doskonalen!e sportowych t technLcznych kaclr zeg)al.-s-

kl,ch oraz naciarł.anl,e upra$,nień w tym zakresIe,

6/ wydawanle dokumentów jachtowych zgodnte z obołr-[ązLljąc.-inll 1lt-zr,-

pl§aml,

?/ organtzowanle lmprez sportowych, turystycznych t rekreacjl ,.,, r)l j-

noi

8f tntcaowanIe L planowanIe rozwoju budownIctrva jachtol,,.eEo orai opl_

nlowanle l,nwestycji, żeglarskLch,

9/ organlzouranle L prowadzente dzlałainośct rvydarr.nIczej,

,ll

4l

6l
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107czuwante naci ptzesttzegant€m eĘki, dyscypliny l €tyktety źegi;.i,-

sktej,

11/ lł,spółpraeę z zaglanlczn;rml 1 mtędzynarodowymt organl,zacjam1

zeglarsktmt.

Rozdzlał 3

członko$rle, tch prawa L obo]^rLązki

§ 11

. 1. Członkowte Zwtązku dzle}ą §tę na:

i,,' zwyezajn"u-ch,

^lZl nadzwaczajnych,

3l hcnorow,ycir

2, Człoi:ktem z,ń,yczajnyrrr Zwtązku jest okr?go§.y z,wlazek zeglarskL,

pos tacia.:ący osobou,ość pra\Ą.n ą, przyjęty pr zez Zar ząd Głóu-nł. na

DOr:sta1',' te pls emnego Ż głoszenra.

:;. C -łon*tem naciz.ł,yczajnyrc może być organtzacja społeczila, posla-

da;ąca osobowość prau,ną, zalnteresolvana dzlała]nością Zrł. lazKu

l, przJ*jęta przez Zarząd Głółvny na podstawl,e plsemnego zgłcsze-

nla.

4. Członkiern honorowym może być osoba f lzyczna, szczegóJ_nle zas}u-

żona dj"a rozwoju żegiar§hł,a PRL.

5, Godność członka honorowego nadaje Sejml,k na q.nlosek Zarządu

Cł ó-...-nęg9
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§ 12

1, Członko,iv[e zwyczajnl mają prawo:
/

1/ wyblerać l być wyb,leranym do wladz ZwLązka, za pośrednlctrr.em

swotch delegatów, .

2f zgłaszać wntqskl L postula§ wobec władz ZlvLązku,

3lkorzystać z pomocy t opteki Zwlązku,

4f błać udzlał w organlzowanych przez Zwlązek lmprezach żegiar-

sktch w kraju i zagranlcą,

5/ używać ,w,łasnej odznakt l, pteczęct z godłem Związku,

2..Członkow[€ nadzwyczajnl mają prawa członków zwyczaJnych z rvyjąt-

klem biernego prawa wyborczego oraz uprawnlenla zau,artego rv ust.

1 pkt 5.

3. Członek honorowy ma uprałvnienla zawarte w ust. 1 pkt 2, 3, 4

oTaz bterne prawo vryborcze. Jest zwo}niony z płacenla składkl

członkowskiej.

§ 13

C złonkow Le ZwLązku maj ą obow Lązek:

1/ przestrzegania postanowleń Statutu, regulamtnórv oraz uchli,ał

władz Zvłl,ązLru,

2/ aĘrywnej cizlałalności na rzecz rozłvoju l podnoszen[a pozlomu

żegiarstwa,

3/ przestrzeganla zasad dyscypltny,, etykt r eiykrety żeglarsktej,

4/ regularnego placenla składkl członkowsktej.
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§ 14

1. Członkostwo zw}rczaJne ustaje z chwilą roz§Il,ązanLa Zu,łązku lub

okr ęgo.,ve ga zw |ązku ż e glarskte go.

2. Czlankostwo nadzw,yczajne ustaje w przypadku:

-)]/ ooorowolnego wy§iąplenla zgłoszonego na plŚmle do Za'rzął3u

Głównego, 
.

2/ skreśleni.a uchwa!ą Zarządu (łównego w przypadku nle płacentra

składek członkowsklch,

3 l nteprzestrzegani,a postanowIeń Siatutu,

4f rozwLązanla, sLę Zwlązku.

§ 15

W przypadku naruszenLa przez pkręgoM,T zvłLązek zeglarskt postano-

w,leń Statutu, lub uchwał władz Zwlązku, Zarząciorvt Głórrnernu pr71,-

sługuje prawo:

Lf zwrÓcen!a uwagt na dostr zeżone uchybIen[a L żądanle usuni,ęcta r.cn

w określonym term[nle,

2/ odmówlenla pomocy organtzacyjnej 1ub lnnego Doparcla,

3/ żądania cofntęcla nledopuszczainych uclrlr.ał iub tch uchv],enl?,

4/ zaw-teszenla członka władz okręgowego zwlązku zeglarskłego u, pei-

nlenlu funkcjt do czasu rózpoznanta spra\try pTzez \Ą,łaŚci,ó ą komtsję

ci;vscypltnarną

ii ża,.\,leszen[a w czynnoŚctach zarządu okręgolvegO zlrtąZku żeglarSlit€go

i ustano,";ienle na jego mlejsce zarządu komLsarycznego, który, pełnt

slvoJe funkcje cic czasu tryboru nowego zarządu.
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_ , Rozdział 4

, 
"..fPładzę ZwLązku

§ 16

1. Włacizaml Związku są:

1l Sejmlk,

2f .Zatząd Główny,

3/ Główna Komtsja Rewtzyjna,

łl Cłóvna Komtsja Dyscyplinarna.

2. Kadencja władz Zvłl,ązku trwa 4 lata, a lch wybór odbyu,a slę lv gło-

sowanlu jawnym lub tajnym, w za!ężnoścl, od uchrvały Sejmtku.

3. Jezelr Statut nle stanowl lnaczej, wszystkłe uchłvały ivłaclz ZwLązk1-1

zapadaję zwykłąwlększoścLą głosów w obecności co najmn l,eJ 1l2

ogólnej ltczby uprawnLonych do głosowanla.

§ 1?

W przypadku zaistnlenla wakujących mtejsc we włao zach Zl1,1ązkr,t, rr,}a-

dzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, żelLczba członkóll c]oko-

optowanych nle rnoże przekroe zyć l / 3 ogólnej ltczby członkóił, pochodzą,

cych z wyboru

SE JMlK

§18

J,. Najwyższą władzą Zwl,ązku jest Sejmtk, i<tóry może być zu,yczaJn:i

lub nadzwyczajny.

2, Sejml,k zwycaajny zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na

cztery lata.
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§ 1,9

Do kompetencjt Sejmtku naleĘ:

1 / ucbwaranle generainycb klerunkó*, <iziałainoś cl Zls Lązku,

2/ rozpzt5manie t przyjmowanle §praił,oztiań z dztałalnoścl ustępu-

j ąc_vch władz Zw Ląa'KLI,

3/ udzieiaute absolutorlum rrstąoując emu Zatządow;i Górvnemu na

wnlosek,C,łóivrnej Komrsj t Rew Lzyjn ej,

a/ nTbór Zarządu Głównego, Głównej Komisjt Revltzyjnej i Głólł-neJ

K omts ji Dyscl,piinarn ej,

5i ucbu-aiante żmtan Staiuar Zwlązku,

6i rozpatr3lł:anie $,n[osków zgioszonych na Sejmik przez deie5ató*-

t właoze Zw-l,ązku,

?/ nada,w-anle gocinoścl członka honorowego,

8 i uchwaiante §Tsokośct skłacikt czionkorł,sktej.

9/ podejmorł-aale:uchqlał rł, §prałvle rou* 1ązanla §te Zll,rązku l przez,

r:iaczenia jego mająti<u.

§20

\Y Sejptku btorą urizlał:

3,f z głosem-stano$,lącym - deiegacl człor^l-kólA, z!tn,czajn.vch g--;irrani

weciŁug klucza ł7borczego usta,i§nego każdorazo1{-o przlz Zarzad

Główny oraz dei-egacl, członków uadzvryczajnych. },ażcil członek nad-

z*lrezajny je§t rep{ezentowany na Sejmlku przez 1 delegata.

2i,,z gąoser.r doradcą,:m - członko,lrl€ władz Zwlązku 1 członkorł.|,e hono-
,:

rovrl, jeże1l nlb zostalt wlbtant delegatnrnl oraz zapro§z€nl goścle-
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_.9

§2l

O termlnl€, mlejscu !, porządku obrad Sejmtku, Zarząd Głótł,n1, ea,*,ta-

damla delegatów co najn., aj na 30 onl przed t€rmlnem Sejmtku.

s22
U.chwaĘ Sejml,ku zapadają zu.ykłą większoścrą głosółv prz}, obecnoścl

co najmnrej 1/2 ogólnej ltczby de}egatów lł, pteirvszym terrłlnIe , łjril-

glm termlnle - przy obecnośct co najmntej 113 opólnej ]tczb"i ,-jr,]iega!Ó,1,.

§ 23

, 1. Sejmtk nadzwyczajny rroże być zwołany:

1/ z tnlcjatywy Zarząau Głównego,

2f nawnlosek Głównej romisjr Rewrzyjnej,

3f na wnlosek co najmntej 1/2 ogólnej ltczby członkórt zx,yczajnyc}i,

2, Sejmtk nadżwyczajny zwoływany jest pr zez Zarząd Głórvny il, iern1l-

nLe 3 mteslęcy od daty zgłoszenla vłntosku i obraduje nad spra\l,anii,d)a

. któryeh został z,wołany.

3. W Sejmtku nadzwyczajnym blorą udzlał de}egacl, w-ybrant na ostat,n1 ,

Sejmtk zwyczajny.

Zarząd Głóvny

§ 24

Z^rr? 
,Główny 

składa E[ę z 27 -'3t członków rł7branycil przez Se.;rrllk.

§25

Do zakresu dzl,ałanla Zarządu Głównego należy:

1l reallzowanle uchwał Sejml,ku,
)

_ 2/ kterowanle całok'ształtem dztałąlnoścl, Zwtązku,
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-10

3/ programowanle rozwoju żegiarstwa, .

4/ uchwalanle budżetu I zatwterdzante sprawozdań ftnaneourych z dzla-

łalnoścl Z,wLązLal,

5 f zarządzanle majątkiem L fr.r,rrdu§zaml Zwtęk:rt,

6f reptezentowanle Zwl,ąt.KlJ na zewnątrz,

1f rozpatrxnłranle odwołań od ucbwał Prezydlum,
,:,

8f rozpatąrwanle sporów pomrędzy członkaml Zwtązku,,

9 l,przyjmowanle członków zwyczajnych L nadzwyczajnycb,,

70 l u stalan [e statutu,wzor cowe go okr ęgow ego zwlązku ż eglarskle go,

11/ podejmowanle uchwał w sprawle cz}onkostqra Zwląz!<uw tnnych

organlzacjach,

12 f nadzo.rowanle ł, kontrolowanle całoksdcałtrr dzlałalnoś cl, członkóu,

zwyczajnych oraz - w zakres[e statutowej dzlałalnośct Zwlązku _

c złonków nadzw;i czajnych,

1 3/ koordynowanle Ozrałarrroś cL że glarsklej prowadzonej pr zp z l,nn e

organ lzacje społeczne,

14/ powoĘwan[e, nadzorowan[e l, rozwLąąrwante koml,sjt problemou,ych

oraz ustalanle icrr reguradlnów,
-/15/ uchwalante regulamlnu dztałanl,a Prezydlum oraz dokonywante oceny

Jego pracy,

- 76l usteJante regulaml,nów wewnętrznych,

{Fl1'rl powoływante rzecznlka dyscyp],!,narnego t jego zastępcórr,

18/ Pode3mowanle ucbwał B, §prawach.nl,e zastrzeżonyeh do kompetencj1

Lnnych w}adz Zwlązku.
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§ 26. '

1. Zarząd Ctówny wyblera ze §wego grona PreĘdtum $, składzte 9 - 11

osób, wtym:preze§a, l - 2 wiceprezesó.,ł, L skarbnl,ka.

2. Sekret arza generalnego t jego za.stępcę powo}uje przelń,odntczący

. Głównego Komttetu Kultury Ftzycznej t TurysĘkl na itrnlosek 7-arzą-

du Głółlnego.,

3. SekreErz gęneralny wchodzl w skład 7-arządu Głównego l, jego Pre-

zydlum, a zastępca §ekretarza genera}nego w skła d Zarządu Głównego.

4l W okresle mtędzy po§Ledzenlamt Zarządu, jego uprawnlenla posl,ada

Prezyd[um, z wyjątktem §praw określonych w § 25 pkt 3,4,.? t 15.

§ z7,

1. Posledzenl,a Zarząda Głównego odbywają slę co najmn l,ej 2 tazy

w roku.

2. Posiedzenla Prezydtum Zarządu Głównego odby*,ają stę w mlarę po-

trzeby, nl€ rzadziej jednak, n|.ż Taz w rniestącu.

GŁOWNA KOMTSJA REWIZY JNA

§28

Gł&rna Komtsja Rewtryjna składa się z ? - 9 osób, spośród których

wybtera przewodnlczącego, wlceprzewodn[czącego l sekretarza.

§29

Do zakresu dzlałanl,a Głównej Komlsjt Rewtryjnej należy:

1 / kontrola całokształtu dzlałalnoś ct Zw t ą zlłl, ze § z cz e gólnym ulv z ględ-

nlar l,em gospodarkt f tnan sowej,
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2/ tnformowanle Zarzą&l Głównego o stwlerdzonych ucbyblentagh oraz 
.

zgłaaranle wnlo§ków,

3/ sprawowanle nadzoru nad dztałalnośctą kom[sjl rewlzyjnych okręgo-

wych z:wlązków żeglar sklch,

4/ ekładanle §ejmlkowt sprawozdanĘ ze swej dzlałalnoŚcl t przedstawla-

nte wntosku w sprawle udzlelenla absolutortum ustępującemu Zarzą,

dowl Glównemu.

§30
przewodntczącyr Głównej Komtsjl Rewtzyjnej lub upowaŹnlony przez nlego

członek noże brać udzlał w.posledzenlach Zarządtl Głównego l jego Pre-

z3rdl,um z głosem doradczym.

§ 31 .

Szczegółowy zakres dzlałanla Głównej Komrsjl Rewtzyjnej l koml,§j!, rewl-

- zyjnych okręgowycb zwlązkólv żeglarsklctr określa regulamtn ustalony

przea Główną Komtsję RewlzyjnĘ.

GŁOWNA KOMISJA DY SCYPLINARNA

§ 32,

Głórłna Komtsja Dyscypltnarna składa Etę z 9 - 11 osób, spośród Hórych

wybt era Pr zewodntcz ące gp, - \[' Lcepr zewodnl,cuąc e go I s ekr etar za.

§33

Główna Komt 8 ja Ęyscypltnarala ró zpatru je sprawy dotycz ące :

1/ nleprzestrzeganE §tatutu, regulamtnów t uchwa} w}adz Zwlązku,

2/ dztałanta na szkodę Zwlązlan,

31 naruezanla zasad współĘrcla społecznego.

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - teksf obowiązujący od dn. 26.05.1978 r. do dn. 19.05.1981 r.



l3

§34

Do zakresu dzl,ałanta Głównej Komtsjt Pys$plmarnej należy:

1/ rozpatrywanle w pl,erwszej lnstancjl spraw, które dotyczą członków

władz ZwtązL<tl,,

2f rozpatrJrwanle w druglej lnstancjt odwołań od orzeczeń Głównej Ko-

m t§j I Dyscypltnarn ej wydanych w plerwszej l,n stan cjr ora z, odrvolafi

od orzeczeń komLsjL dyscypltnarnych okręgowych zwtązków żeglar-

3/nadzorowanledziała1nośctkomI.pjl,dyscyp1tnarnycbokręgowych

1. Główna Komlsja Dyscypltnarna rozpatruje sprawy w trzyosoborł:ych
':

, zespołach orzekających, a od,,arołanta od orzeczeń Głównej KomtsjI 
:

Dyscypllnarnej wydanych w pierw§zej tnstancjt. - w ptęctoosoborr.ym

zespole orzekającym z wyłączenLem osób, .które rozpatrywał} spra-

wę w pterwszej lnstancjl.

Głównej Komtsjt Dyscypltnarnej wydanych w pterrvszej

'Lnstancjt służy odwołante w termlnle 30 dnt od. dnl,a otrzymanta orze-

czen[a.

q36
Główna Komtsja Dyscypltnarna stosuje następujące kary:

1/ upomnlenle,
r

2/ nagana, ,,

3/ wystąplenle z wn|,osktern o pozbawlente funkcjl pełnl,onej rre r,,,łacjzacli

Sfafut Polskiego Związku Żeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 26.05,1978 r. do dn, 19.05.1981 r.
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.§",i § a}'

Try, b Po§tęPowan La Przed kom [s3=-., t dys cypllnarnJ.m t or az sto s orł,an le

kar żeglar§ktch określa regulamln uebwalony przez Główną Komtsję

Dysc.ypitnarną

§38

Przewodnlczący Głórłrn ej K omts jt Dyscypltnarnej lub upoważn t orry pr ze z

nlego cz}onek może brać udzlał w postedzenlacb Zarządu Głównego t jego

Prez3ridlum z g}osem doradc zya..

B.ozdzlał 5

oi<ĘĘ GosrE ZwĘZł(i.ŻEGLAR §I§E

§39
1. okręgowe zwlązkt żeglarskle posladają osobowość pralł.ną t dztałają

na terenle n ojewództwa.

2, W PrzYPadkacb wyjątkow}ch okręgowy uwtązek żeglarskt il]oze dzta-

łaĆ na terenle wlęk§uyrn nLż 1 ulojewództwo, za zgodą zalntereso1l,d:

nycir wia.ciz stopnla wojewódzkt ego.

§40
]

3,. Statuty okręgoqych zwtązków żegLarsktch n[€ ?ąogą być sprzeczne

ze Statutem Zwl,ązku

-- i=,,.,cłanle okręgowego zwlązlrr żegiarsktegc lnTmagB z§ł.,dy Zarząau

§i.cr-,-;ęgc Zrrtązku

Statuf Polskiego Związku Żeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 26.05.1978 r. do dn. 19.05.1981 r.
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. Rozdzlał 6

IYIAJĄTEK I FUNDUSZE Z\YĄ75lc

§41

1. Majątek Zvłl,ąz\ru §tano\ł,lą ruchomoścl, nleruchomośct t fund.u§ze.

2. Na fundusz Zwlązku skłaciają stę:

1 / składkl członkorr.skle,

2/ darorł,Lzny i dotacje,

3/ u,pływy z dzl,ałalności prorł,adzonej na podstawle o<irębnycil

zez,ił,oień ,

al wpłyva z dzLałarnośct statutorł,ej.

§ąz
1. Dla w'ażnoścI ośrł,ladczeń w,olI u, zakres[e prau, l, obo\1,1ązkó,.., D)iljilt-

kowYch 'ńTmagane jest łvspółdzl,ałan[e prezesa lub sekretarza Ęprlf -

ralnego L skarbnlka lub głó,ł,nego księ§orvego.

2, Prawa pocipLsu dokumentólł, f lnansorrych określonych przę7 i-rr,;-.,-

dl,um Zarząau:Głó*,nego mają rórrnleż Lnne osoby upra\\,nlollc ;,;,;.--

Prezydtum.

ł AD, i =J

Uch*,ały ą,łaciz Zwtązku zmterza jące oo uszczuplenla ma;ątx!, i',.;r} ja -

gają zgotiy władzy rejestracyjn ej.

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - feksf obowiązujący od dn. 26.05,1978 r. do dn. 19.05.1981 r.
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zMIA§iA STATUTU I Ro ZANTE, W" ZuIIAzKa

i. Uchwałę* §pra\pte zlntan Statutu lub rozrlązan]ta stę Zrł,tązku

podejmuje Sejmtk wlęĘszośctą co najmnlej .2/3 głosów, PfzY'.'
obecnośc[ co najmnLej Ll2 ogóinej liczby delegatón, upra*nlonych'.-..'

2. Ltchwała o rozwtązantu stę'Zwrązku określt sposób jego ltk\r,tda-, :' ', - --:- - ..

cjt oraz przeznaczenle majątlru Zwląziru.

3. Uchwa}a O przeznaczenlu majątku Try6aga ttla,swojej n:ażnośct

zat*,Lerdzenta Przez władzę rejestracyjną

l
;

§ ,44

Stafuf PZŻ uchwalony przez XXVll Sejmik PZŻ w dn.
03.12.1977 r., zatwierdzony przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy Wydział Spraw Wewnętrznych -
decyzja z dn. 26.05.197B r.

Statut Polskiego Związku Zeglarskiego - tekst obowiązujący od dn. 26.05.1978 r. do dn. 19.05.1981 r.


