
STATU
POTJsKTnGo Z'i/fT-/iZl§J żpcn.q,nsrTEGo

RozdziaŁ 1

Nazwa, teTen d,zia},ani.a. sLedzŁb_a wład.z t charakter

§1
1- Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Zwlązdx żeglarskl, w skrócie

PZŻ, zvmny dale j l|Związkien''.
?-. T/ kontaktach z zagranicą obok nazĘr polskie j Związek uzywa

nażvły w języku angtelskj.rn Polish Yachtjng Associatlon

§2
'I]erenem dziąłania Związku jest Polska Ęzeczpospol1ta lud,owa,
a sied zlbą wŁad,z m. st. Warszawa.

§3
ZwLązek jest stowarzyszeniem zarejestrowar§run i postada osobowośó
DraU/ną.

§4
Związek może byó członkiem krajowych i międzynarod.owych organi-
zacj i o tym samyn lub podobnyrr profilu d.ziąłanta.

§5
1. Godłem Zwj-,ązku jest kotwica koloru szafirowe8or której

trzon stanovria li.tery TZ!,,
?o Bq.nc]erę Zrryiązku stanowi bandera Polsklej Marynarlci Handlowej,

na której w ezęŚci biatrego pasa pTzldrzewcu - umJ.eszoz,one
jest 6iod.}.o Związku.

3. Proporzec Zvti.ązku stanowi bj_ały trójkąt ?, godżen Związlcu
4. Związek uzywa pieczęcj" okrągłej z napisenr w otoku ''Polskl

Z.vliązek Zeg}arski" i godłem Związku w Środ.ku.

§0
zwl'ązek opiera swoją dziaŁalnośó przed,e wszystkim na pracy
snoŁec zneJ.
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RozdziąŁ 2

Ce}e j., środ.kl Ęiałania

łł*,^ oł ft;,.a:^^ł'Ęł,,x,:
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§7
Celern ZwIązk:u jest:
1/ organizowanią i rozwijanie

formach,
żeglarstwa we wszystklch Je6o

'?-/ podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatoweso,
J/ prowadzenie działa]noŚci wychowawczej oTaz rozbud.zanie

zainteresowania problemami gospod,arki morskiej i wodnej,
L|/ umozliwiente szerokim rzeszom spoŁeczeństwa rekróacji na

1,1odzie, kształtowanie wzorców spoŁecznych w zakresże racjonal_
nego i kulturalnego spędzanla czasu wolnego,

'/ 
vpowszechnj"anie wiedzy o ochronie naturalnego środ,owiska
ulodnego i czpne wspieranie d.ział-ań podejmowanych w tej
d zied zini.e przez insĘtuc j e państwowe.

§8
ZwLązek realizuje swoje cele pTzez:
1t twatzenie warr_rnków dla zaspokajarria i TozszeTzania zalntere-

sowań żeglarzy oTaz unożliwiente im uczestniczenia we wszystklch
:flormach działalnoŚci Związku,

2/ współ_działanie z organami administracji państwowej r insĘtucjami
oTaz organtzacjarni społecznymi w zakresie dzia},alnoóci Związku,

1/ vsta1'Etnte v,5rmogów regatowych i technicznych
4/ ustalallie zasad szkoleniowych i orgarrizacyjnych
5/ szkol"enie i doskonalenie sportowych i technicznych kad,r

zeglarskich oraz nadawanie uprawnień w bym zakrosie
6/ lvVyd"awanie dokumentów jachtowych zgod,nle, z obowiązującyai

nrzepisami
|/ organlzowanie tmprez sportowych, turysĘcznych t rekreacJ1

wodnej . \

B/ lniciowanie 1 planowanie rozwoju budournictwa jachtowego oTaz
opiniowanie inwesĘcji żeglarskich

9 l org,anizowanie i prowadzenie dpiałalności urydaunriczei l
10l czawanie nad. przestrzeganiem eĘki, d.yscytrlltny i etykleby

zeglarskiej .:.,

11 / współpracę z zagranicznymi i międzynarod,ourylrni organizac'jami
zeglarskimi.
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Rozdzlał 3
CZŁOnl<or,łie, ich i]ra_q{a r clbot^liazki.

§§
1. C;:łon!<ot^lj.e Zrłli,ązl<u rlzielę się nai

t/ żv,!yczaj nllch
?.1' .nacizulycza j nyclr
3/ honorrlr,vych

2, CzŁon*icn zuJycza j nym Związku jest ol< ręgowy związel<
posiadaj ący osobolvość prau,,nę , p rzy j ęty przez zarząd
na poclstal",lj.e pisenlnego zgłoszenia.
tjz}onl<iłln natlzt"lyczaj nym ntożtl być organizacja spoŁeczna, posiacla-
j ąca osobouioŚĆ pl'aydnę t ZdinteręsouJana clziałaJ_nością Zt,łiązl<u
J- PlrzYj ęta PrztZ Żiarzęd Głóvun,r, na pocJstawie plselnnego zgłoszenia.
Cz łonl<1elnt hono nolvylil rnoże być osoba f izyczna , szczególnle
zasł.użona cJ]-a rozuloj u zcglarsttnla PJtL.
Gotjność clzŁotr|<a honorowefio naclaje $e$rilil< na wniosel< Zarząclu
Głol,lne!o.
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§1o
!. Cz Łonl<otnlie zlvyczar{ nJ- rna j ą p raliJo ;

t/ vrybie raĆ i bYĆ r,'lyble ranym clo wŁadz Zwięzl<u t 7d pośroclnictylenl
su,,oich de]-egatów

2/ zgŁaszać yinlosl<i i pclstulaty ltoboc wŁacjz Ztvięzl<tl
3/ |<orzystaĆ z r)oHocy i opie!.<i Zlvlęzl<u
Ą/ braĆ ucJziaŁ t^l organizoyłanych prz,ez Ztlłiązel< imprezach zeglar-

sl<j.cl"l r,ł l<raju i_ za granicą
!r/ uzywać vuł-asrle-j odznal<ż i 1:ieczęcż z godłem Zvłiązku

2. członl<olłie naciz1,,yczaj ni rnają prayJa członl<ów zvtyczajnych
z rJYj ęt|<i" m L',lernego i)rafr,a rłyborczego oraz uprav-Jnienia
{,awart"^§Jo l,tl u§t. 7 pl<t. 5.

l,]. ijzłoncl< hono rolly na up rawnir,.nia zaula rte lnJ u§t. t pl<t 2, 3, Ą
clf€)z b:i"elrne pra!",Jo tłybo rl,.r. ije§t zyuolniony z |łu"*ni"
skŁaci j<1 czŁonl<ov,is!<j-llj .

, §tt
ł-;;rŁorll,<o1.1ie Zlviązl<u rłaj ę obotłiązek :
t/ t.lrZcs t rzriganla l]o§tanoylrsń s,ratutu, regularninów Qraz uchtłał

ulładz Zv,lięzl<Ll

"/ 
all tYu;ne j cjzia j:alnoóci na rzecz rozwoj u i podnoszenla poziornu
ż*l!a rs tuJa . '
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1/ przestrzegania zasad
4/ re3al_arnego pł,acenia

-4-
dysc;rplinyl et-yki i et7kiety
skZad.ki członkovłskiej .

§12
1/

2/

członkostvio zwyczajne ustaje z chwilą rozwiązania zwżązktl
lub okręgowego związku żeglarskiego.
Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku:
1/ dobrowolnego v4ystąptenta zgŁoszone8o na piśnrie do Zarzlrli:ł

Głórłare8o,
2/ skreślenia uchwałą Zarządu GZów:rego w przypadku nie r,łace*

nia składek członkowsklch,
1/ nieprzestrzegania postanowień Statutu,
4/ tozwiązanta się ZwLązktl,

§17

Y{ nrz;pllądku naruszenia przez okręgow;v związek zegla.rski po,qiano,,iiey'r
Statutu, 1ub uchlvał wŁąd.z Zvłi.ązlxu, Zarzą_d.orlvi Głóunremu prz;l-słu11il..ił
,Dra\lJo;

1/ Zl':TÓcenia uwa,gi na oostrzeżone uchybienia i żąd_anie usLtrrie_:ci-
j.ch vr określon}rn tenrini_e,

?/ odmiwienia pomocy orgarriz,ac;rjnej ]-ub innego loparc.ie,
3/ Ż;idanie cofnięcia nied.opuszcr,alnych uchr,rał lr,rb ich r1chvleil!ł,
4/ zn,wieszenia członka wŁad,z okręgowego zl,.,liązlcrr zeglarslciero

rr rląłnienir-r flmkcji do czasu roż,pozna.nia sprawy przeż, włn,ściil.,l
komisj ę d;lscyp}inarną ,

}/ nąrPieszenia w cz;mnoŚciach za.rządu okręgow-ego zlvin_7,kLi zegln;il;i,z;ii:*

'lo 
j- ustanowienie na jego rriejsce zarząći_u komisarx-cźnep;ou ki;ó.,_i1,,

ilełni §woje fr.rrkcje do cza,§u łvyboru nowe8o zarząd-uc .

Rozdział 4
WŁadz.e ZvrŁ§,ukq

§1+

1. Viładzami Związku są:

Se jmik,
Zarząo. GŁówny,
Głóvłna Komisja Rewizyjna,
Główna KomŁsja oyscyptinarna.

,'.: /
,)/
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'{?,źyoo,,Kadencja władz zvliązku t:rwa 4 lata , a tch wybó";rę,..:ri,l;,i;; 
oodbywa slę w głosowaniu tajnym. Oo," L'" _, 

-,,' - :,

Jezeli St-a.trrt ni.e stanowż i,naczej, wszystkie uchwaŁy'"";-1-,!',r,'',,,'_r-,
wła,dz Zvri.ązlrrr zapadają zwykŁą wię}cszośclą gł,osów w oueóńoś,u.:.'-'.,,,
co najmniej 1/2 ogólnej liczby unravrnion;ych do głosovlania.

§15

V/ PrzYnadku ząistnienla wakujących miejsc we władzach Zviiązlcu,
vr],adzom tym lrzysługuje pralvo lcooptacji z tyn, że liczba
czŁankóvl clokooptowanych nie może przekroczyó 1/1 ogóInei
1i.czh,y członków nochoclzących z uryboru.

sEJlVI TK

§16

1" Najqyższą vlł_adzą Zvri.ązku jest Sejnik, który rnoże być
z,v,Iy c za.jny lub nad.zwyc zajny
,,iiejmilc zvlyczajny zwoŁywany jest pTzez Zarząó, Głóunry
Taz na cztery lata.

)

§17

Do kompetencji Sejnriku należy:
1/ uchwa] enie generalnych kżerunków działalnoścl ZwLązku,
?"/ roz"patryvranie i przyjmowanie sprawozd.ań z działalności

ustępt-tj ących vłŁadz Związku,
1/ u,clzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

na rrrniose}e Głóvn:ej Konisji Revlizyjnej
)t/ w.ybór Zarząd,u G}_ól,łrnego, Głólrnej Komisji Rewizyjnej i Głounrej

Komi sj i Dyscy:linarnej
5/ r-rchwa]_onie zmian Stati;.tu Zwlązku
6/ rozlatrywanie wniosków zgŁoszonych na §eJmlk przez

clelegatóvł i władze Zwlązk:u
7 / nad,aloranie goclności czŁonka honorowego
B/ rrchvra]_anie qysokości składki członlcowskiej
9/ lod,ejmowanie uchwąŁ w spraurie rozwiązania się zwLązkr-

L przeznaczenia jego rnajątku

l
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§lB

l"i §ejmiku biorą udziaŁl \ł.,
1/ ż głosem stanowiącym - delegaci członków zwczajnych

vleclł.ug klucza wyborcze8o ustalonego każdorazowo prlzez
Zarząd GłóunrY oTąz delegaci człon}ców nad,zwyczajnych. Ka.;zriy
członek nad.ztłyczajny jest reprezentowany na §ejmiku przez
1 ri.elegata.

2/ Z, gŁosem <j.oraćlczym - członkowie wŁadz ZwLązku I członkowie
honororvi., jezeli nie zostali wybrani delegatami oTaz
zanToszent goścteo

§19

o terrninie, miejscu i porządku obrad, sejmlku, załząd Głóvrny
zawiad"amia deJ.egatów co najmniej na 10 dnl przed terminem
[le j mi.lcu.

§20

uchwały §iejrniku zarradaj ą zwykŁą większością gzosów przy,
obecnoŚci co najmniej 1/2 ogótnej liczby delegatów w pierwszlrrn ter.ni
nie; , w drugim terninie - przy obecności co najmniej
1/1 ogólnej 1iczby cielegatóul.

§21

1. fJejmik nadzwyczairry może byó zwołany:
1/ 7, inicjabyvqr Zatząd"u Głównego
?_/ na rnnriosek GŁóvrnej Komisji Rewizyjnej
1/ na rłnriosek crr najmnie j 1/2 ogólnej lżczby członków avqrczajn;lcb

?^. Sejmil< nadzlvyczajny zvloŁaqlr jest r'Tzez Zarząd Głóun:y w
termiriie } miesięcy od daty zgŁoszenia urniosku i obraduje
nac1 sprawami, dla których został zwoŁany.

7. ,'ł( Sejmiku nadzvryczajnym bżorą ud,ziąŁ d.elegaci wybrani na
ostat;ni sejmi-k zwczajny 1ub wybrani w nowych wyborach.
Decyzję w tej sprawie podejrnuje czŁonek Zułiązku._ .
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7,

§ 2?_

Y,arząd Głóurrry skł-ada się z, 27 - 7l członków wybranych

§21

J)o zal<reslt d,ziałanla Zarządu Gł,Ówne3o należy:
1/ realiznwanie uchvraŁ Sejmilcu,
2./ lętęrovlenie cało.]lształ ben d.zj"ałalności liwiązku,
Ą/ l\11oIJTPmo,1łanj.e rozvroju żegla::stvra,
tr/ itchtva] arrie łlud,zetu i zatwterdzanie sprawozdań finansovfych

z d.z,j.ą'ł alnoŚci Związku,
5/ 7,aT7,t\c].?,anie ma"jątkiem i funclrrszarni Zwtązku,
6/ re"Drez,entoivanie Związku na źewną,brz,
'7/ r,ozna.trywanie od,vloŁań od utchwaŁ Prezydium,
S/ rozpatĘrwanie sporów pomtędzy czŁonkami Związku,
9/ nrz..7jrnowa.nie członkóur zwczajnych i nadzwyczajnych,

fi/ rrstalanie statutu wzorcou.leso okręgowego żwiązku żeglarskieg:o,
11/ nodejmovua.nie uchwał w s"oravri.e członkowstwa Związku

vr i"n:nych organizacjach,
1?./ naó,zoror.nranie i kontrolowarrie całokształtu dziaŁalnośct

członlrów zwczajnych oTaz - w zakresie statutovrej działalnosci
Zwiląz,ku - czł-onków nad zwyczajnych,

11/ 1<oorclynorlran.ie c]ziałalnoŚci żeglarskiej prowadzonej pT?,el, i,n.le
orp;aniz,ac j e społeczne,

1l1-/ -1glyg?_;rwanie, nad zoroirłanie i tozwiązywanie komisj i prob}emotł4ych
oraz r-lsta]anie ich regu}aminów,

1',/ ,"tchwa}enie reg;ul a.minu działania Prezydium oraz d,okonywanie
oceny jego pracy,

16/ us,balanie regulaminów wewnętrzrlycll,
17/ powoływanie tzecznLka dyscyplinarnego i je8o zastę,oców,
1B^/ nodejmowanie uchwał w sprąvfach nie zastrzeżonych do konpetencji

. i.nnyclr wład"z Związku.

§2+

1. Zarząd- GŁór,rrrry wybiera zę swe8o 8lrlna Prezydiwn w składzie
9 11 osób' w tym: preze§a, 2-5 wiceprezesów, sekretarza
p;eneralnego i skarbnika.
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2. W okresie międ,zy posiedzeniami Za.rząd.u GŁóvnaego,
uprawnienia posiada Prezydium, 7, wyjątkiem spraw
s/§23pktlr4r?i15.

§25

1, Posiedzenia Zarzadu Głóv,nrego odbywaJą slę co najmniej 2 razy
vl roltu.

2o .?osiedzenia Prezydiuu Zarządu Głóv,lnego odbywają slę w miarę
potrzeby, nie rzadzlej jednak, n5.ż raz w rniesiącu.

GŁOWNA KOMTSJA REWTZY,IITA

§26

Głólłrna Komlsja Rewizyjna skład,ą się z ? - 9 osób, spośród.
któqYch wYbiera przewodniczącego, wiceprzewodniczągego i sekretarz=

+/

§27
zakresu dzlałania Głóunnej Komtsj1 Rewizyjnej neileży:
kontrola całokształtu dzj.ąłalnoŚci Związku l za szczególnyn
uwzględnieniem gospodarki finansolrej,
jnforraowanie Zarząd,u Głór.mrego o stvlierd.zonych uchybienlach
CITaz zgłaszanie wnioskóul,
sprawowanie nad.zoru nad. działalnością konisji rewizyjnych ł,

okręgowych zv,liązkóul żeglarskich,
skład-anie Sejmikowi sprawozdania z)e swej dztałalności t przed-
stavrianie vn:iosku w sprawie udztelenia absolutoriun ustępujące-
mu Zaraąd.ovli Głóunnemu.

§28
przewodniczący Gzóui,rrej komisj t Rewizyjnej lub upoważniony pTzez
niego członek może brąó ud.zlał w posied.zeniąch Zarząd.a Głównego
i jego Prezydiunl z głosem d,orad.czJrnr.

Do

1/

2/

1/
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§29
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§zczegółovry zal."es działania Głównej komlsJl RewizyjneJ i komisji
rovliz,;.rjnYch okręgotl4ych związków żeglarskich określa regulamjn ustaloo
ilx przez Głóunrą Komisję Rewiz,yjną. 

,,.,

GŁdmTA ŁqULT§JA DIsoI?TJTNARNA

§70

Głórlnrą Komisja Dyscyplinarna skł,ada
którrych rłrybiera przewodn,i czące8o l
i nekretarza.

się z 9-11 osób, spośród,
wiceprzewodniczące8o

§11
Głóv,n.a Komisja Dyscaplinarna rozpatruje sprawy d.oĘczące:
1/ nieprzestrzegania stątr-r,bu, r:egulaminów j. uchwał włari.z
?./ d.zia,ł-ania na szltod.ę Związ,ku,
1/ naruszanj.a zasad. współżycia społecznego.

Zwj.azltrr,

1/

§lz
zakresu działąnia GZórłrnej Konisjl DyscypllnarneJ należy:
rozpatrrywa:rie w pierwszej instancji spraw, które doĘczą
członkólv władz Zwi'ązku,
rozPatrYwahi-e w drugiej i::stancjt od.woł.ań od otzeczeń Głóvn:ej
I{omi.sji Dyscyplinarnej wydanych w piervłszej i.:astancji oraz
od.''lołań od orzęczęń koni-sj i d}scypllnarnych okręgowych związków
zelqlarskich,
nad"zol,clwąnie d,z,iałalności komisj i dyscytrllinarnych okrę govrych
zvliązkóvl ż e 3;1arskich.

Do

1/

2/

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego - feksf obowiązujący od dn. 2a.05.1981 r, do dn. 23.05.1983 r,
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G:l-Óun'la Komtsja Dyscynlj:rarna rozpatruje sprawy w trzyosobourych
uesPołach orzekających, a odwołania od orzeczett Głóunej Komisji
DyscypJ.inarnej wydanych w piet'wszej tnstancj j - w pięciool;obo-
urJ'ln zespole orzeltającyrn z vtyłączentom osób, które rozpatryurały
s]pravlę w piervrszej instancji.
0d orzeczeń GŁÓrłnej Komisji Dyscyplinarnoj ulyd,arrych vr pierwszej
instanc j i słuzy od.wołanie w terminie ]O dni od dni3 otrz;rorania
orzeczen ia.

§7l+

Głóuma Konrisja Dyscyplinarna stosuje następuJące kary:
1/ trpomnienie,
i2/ na-gana,

J/ vrystąpienie z nmioskiem
vrł_ad.zach Zwiazku.

o pozbawienle funkcjl pełni.onej

§v5

Tlrryb postępowania przed. konisjanl d,yscyplinarnymi oraz stosowanie
kar zeglarskich okreŚla regulamin uchwalony pTzez Głóv,mą Komisję
Dysc;rplinarną.

§76
Frzewod nicnący Głóvrnej Konisj i Dyscyplj_nąrneJ lub upoważniony
pTżez nlego czŁonek może braó udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego i jego Prezyd.lum z głoser:n dorad.cz;rm.

RozdzLaŁ 5

§v7

1. Okręgowe związki żeglarskie postadają osobowośó pra,lrną i d,zia-
łają na terenie wojewód.ztwP{.

4la

.)
L,a
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Ąlr

2.

§vB

Statuty okręgoulych związków żeg]-arskich nte mo6ą
ze Statutem Związku.
Powołanie okręgowego związku żeglarsktego wymaga
Głóvmego Związku.

byó sprzeczne

zgody Zarządu

Rozdział 6

l

},{AJATEK T FUNOUSZT Z.f/ITAZL§}-::-

§79

1. Majątek Zwj.ązku stanowią ruchomości, nieruchomości i fund.usze.
2. Na fund.r-rsz Związku skł,ad.ają sięl

1/ slcŁa.dki członkowskie,
2/ darowlzny i dotacje,
1/ wŁyw z, działalności prowadzonej na podstawle odrębnych

zezvłaleń,
4/ wŁylvy z d.ziałalności statutowej.

§40

DJ"a wazności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątlcowych wyrnasane jest wspÓŁdziaŁanie prezesa lub sekretarza
general-nego i skarbniką lub głównego kstęgowego.
Prawa 1;odpisu d.okumentów finansoirych określonych przez Prezydirrm
Zarz,ądu, Głórłrnego mają róurnj.eż jnne osoby upravrnione przeu
Prezyd,ium.

1.

2.

Sfafuf Potskiego Związku Żeglarskiego - ćekst obowiązujący od dn. 20.05.1981 r. do dn. 23.05.1983 r.
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§4r
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4la

1{a

,ó.

Rozd"ział ?

3UISĘJ

§+2

LJch.lva,łę w sprav,rie zmian §tątutu lub rozwtązania §ię ZwLązku
rloclejmuje sejnlk większości.ą co najmniej 2/3 głosóvł, pTzy
ohecrroŚci co najmniei 1/2 ogólnej liczby tlelegatów upraurnioąych
d o .,;ło scl t,ra i:ia .
Ur:.hurał.a, o rozwiązaniu się Zvti"ązku okreŚli sposób jego 1,ikwi,lacjj
aTd.z |rzeznaczenie ma.jątku Zwżązku.
l]c}rrnlaŁa o DTzęą,Tlaczeniu majątku w;ymaga d.la swojej tvazności
za"bvrierdzenia TTzęz wŁadzę rejestracyjną.

ł/
-:l _: 1.

l up_ PiltltOt!tTa ltilllsTi
z---> .---\_*\r--- <}.Ilysz ard I1rt,o§

Z-ca Dprehlora Wgd,zialu

Stafuf PZŻ uchwalony przez XX|X Sejmik PZŻ w dn.
29"03.19B1 r., zatwierdzony przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy Wydział Spraw Społeczno-
Administracyjnych - decyzja z dn. 20.05.1981 r.
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