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REGULAMIN 
PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

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. 

2. Członkami wspierającymi PZŻ mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których celem 
jest wspieranie działalności żeglarskiej. 

 
ROZDZIAŁ II 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW  
ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH PZŻ 

 
§ 2 

1.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie: 
1) deklaracji członkowskiej składanej w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl, 
2)  dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 10 ust. 1 Statutu 

PZŻ, 
3)  opinii Komisji Statutowej PZŻ dot. niesprzeczności statutu wnioskodawcy ze Statutem 

PZŻ, 
4) opinii okręgowego związku żeglarskiego właściwego dla siedziby wnioskodawcy, 

z wyłączeniem wnioskodawców posiadających siedzibę poza granicami RP, 
5) opinii właściwej komisji PZŻ w przypadku stowarzyszeń/związków klas o ogólnokrajowym 

zasięgu działalności. 
2. 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) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z innego rejestru/ewidencji 
potwierdzający rejestrację wnioskodawcy i wskazujący osoby upoważnione do działania 
w jego imieniu; 

3)  statut, regulamin, umowę lub akt założycielski wnioskodawcy z podaniem daty 
uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany; 

4)  dokumenty potwierdzające nadanie numerów REGON i NIP; 
5) w przypadku gdy wnioskodawca został uprzednio przyjęty w poczet członków OZŻ – 

uchwałę zarządu okręgowego związku żeglarskiego w sprawie przyjęcia w poczet 
członków 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 do niniejszego regulaminu; 
b) dokumenty potwierdzające utworzenie lub oświadczenia o utworzeniu 

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ppkt. a); 
c) statuty/regulaminy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa 

w ppkt. a) z podaniem daty ich uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany. 
3.  W przypadku braku opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wnioskodawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowo charakterystykę swojej działalności i zakres potencjalnej współpracy 
z PZŻ. 
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§ 3 

1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd PZŻ na podstawie: 
1) deklaracji członkowskiej składanej w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl, 
2)  dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 10 ust. 2 Statutu 

PZŻ, 
3) opinii okręgowego związku żeglarskiego właściwego dla siedziby wnioskodawcy, 

z wyłączeniem wnioskodawców posiadających siedzibę poza granicami RP, 
4) opinii właściwej komisji PZŻ w przypadku stowarzyszeń/związków klas o ogólnokrajowym 

zasięgu działalności. 
2. 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) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z innego rejestru/ewidencji 
potwierdzający rejestrację wnioskodawcy i wskazujący osoby upoważnione do 
działania w jego imieniu lub dokument potwierdzający utworzenie wnioskodawcy 
i wskazujący osoby upoważnione do działania w jego imieniu, 

c) statut, regulamin, umowę lub akt założycielski wnioskodawcy z podaniem daty 
uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany; 

d) dokumenty potwierdzające nadanie numerów REGON i NIP, jeżeli zostały nadane, 
2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 
3)  w przypadku wnioskodawców działających w formie organizacji wielodyscyplinowych: 

a) wykaz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność 
w żeglarstwie zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu; 

b) dokumenty potwierdzające utworzenie lub oświadczenia o utworzeniu 
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ppkt. a); 

c) statuty/regulaminy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa 
w ppkt. a) z podaniem daty ich uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany. 

4) w przypadku gdy wnioskodawca został uprzednio przyjęty w poczet członków OZŻ – 
uchwałę zarządu okręgowego związku żeglarskiego w sprawie przyjęcia w poczet 
członków OZŻ. 

3.  W przypadku braku opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wnioskodawca zobowiązany jest 
przedstawić dodatkowo charakterystykę swojej działalności, zakres potencjalnej współpracy 
z PZŻ oraz proponowany sposób wsparcia działalności i realizacji celów statutowych PZŻ. 
 

§ 4 
1. Decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub 

wspierających PZŻ Zarząd PZŻ podejmuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia 
deklaracji członkowskiej i kompletu dokumentów. 

2. Decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających 
PZŻ wymagają formy pisemnej, przy czym decyzje odmowne wymagają  uzasadnienia. 

3. Od decyzji Zarządu PZŻ, o których mowa w ust. 3, zainteresowanym przysługuje prawo 
odwołania się do Sejmiku PZŻ, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 5 

Rejestr członków zwyczajnych i wspierających PZŻ wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi 
Biuro PZŻ. 

 
§ 6 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ. 
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Załącznik 
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 

 
 

WNIOSKODAWCA – ORGANIZACJA NADRZĘDNA 

 

Nazwa:  

 

Lp.  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
 

Nazwa:  
 

Adres siedziby:  
 

Adres korespondencyjny:  
 

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  
 

Strona www:  Liczba członków:  
 

REGON*:  NIP*:  
 

Data utworzenia:  Data zatwierdzenia statutu/regulaminu:  
 

Osoby uprawnione do reprezentowania: 

Imię Nazwisko Funkcja Numer telefonu Adres e-mail 

     

     

     

* jeżeli został nadany 
 
 
 

Lp.  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
 

Nazwa:  
 

Adres siedziby:  
 

Adres korespondencyjny:  
 

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  
 

Strona www:  Liczba członków:  
 

REGON*:  NIP*:  
 

Data utworzenia:  Data zatwierdzenia statutu/regulaminu:  
 

Osoby uprawnione do reprezentowania: 

Imię Nazwisko Funkcja Numer telefonu Adres e-mail 

     

     

     
* jeżeli został nadany 
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