STATUT

PoLSKIl]Go ZWĘZKTJ ZEGLARSKIEG()
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\vARsZAwA

7937

I.

NAZWA. oHARAKTER PRAWNY. SIEDZIBA. TEREN
DZIAŁALNośOI. B.ĄNDEBA. PIEcuĘc.

§1,
Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,POLSKI ZWTĄZEK
żEGLARSKT", w skróceniu ,,PZż".
W stosunkach z zagranicą obok nazwy polskiej używaPZż. nazwy angielskiej: ,,POLISH YACHTiNG ASSOCIATION", w skróceniu: ,,PYA".

§2.

Polski Związek Zeglarski posiada osobowośćprawną
korzysta w całej pełni z praw cywilnych w Państwie.
W miarę potrzeby może PZż. tworzyó delegatury.

i

§3.

Siedzibą PZż. jest m. st. Warszawa. Terenem jego
działa]nościjest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska.

il.

BANDERA. GoDŁo. PIEczĘć.

§4.

Banderę PZż. (wzór Nr. 1) stanowi prostokątna płachta o barwach państwowych. W środku białego pasa w połowie całej jego długościumieszczony jest wizerunek orła
państwowego na czerwonej tarczy. W środku częścibiałego
pasa od strony cirzewca umieszczone jest godło PZZ.

§5.

Godłem PZż, (wz6r Nr. 2) jest kotwica koloru szafirowego, której trzon stanowią litery PZż.

§6.

PZż. używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku
,,Polski Związek Zeglarski" i godłem Związku w pośrodku
(wzor Nr, 3).

ilL

CEL I ŚBODKI DZIAŁANIA.

§7.

Celem PZż jeist zrzeszenie wszystkich stowarzyszeń
(organizacyj) uprawiających amatorski sport żeglarski,
popieranie jego rozwoju we wszystkich "formach (turystyka, regaty, jachting lodowy),
reprezentowanie w kraju
i zagranicą, oraz normo\Manie,- koordynowanie i nadzorowanie działa]nościczłonków Zvłiązku.
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§B.
Dla osiągnięcia tego celu Związek z zachowaniern
obowiązujących prałv i przepisów:
a) \ń/ydaje jednoliie nolmy organizacyjne olaz przepisy sporiorve i techniczne dla spor-Łu źeglarskiego, oparte
na przepisach Międzynarodolvego żeglarskiego Z-wiązku
Regatowego i Europejskiej Unii żeglarstwa Lodowego
z ul,v zglę dnieniem rniej sc owych -warunkó w, pr zestr zega ich
wykonywania; ustala zwyczaje jachto,ore.
b) Przedstatvia władzom pańsiw(]\łIym i samorząd,or,vym wnioski co do poparcia rozwoju żeglars"uwa sportowego, uzyskuje przywileje dla żeglaruy zrzeszonych
w Związku.
c) Rozstrzyga spory miedzy zrzeszonymi stor,lrarzyszeniami,
d) Czuwa nad etyką sportu żeglarskiego.
e) Organizuje corocznie regaty zeglarskie o Mistrzostwo poiski.

f) Nadzoruje w-szelkiego rodzaju zawody zeglarskie,
urządzane przez stowarzyszenia związkowe; w rniarę pottzeby organizuje własne zawody; ustala związkowy kaiendarzyk regatowy,
g) Wyznacza przedstałvicieii sportowego żeglarstwa
polskiego na zawody międzypaństwowe oraz regl,rluje stosunki sporto\^/ego zeglarstwa polskiego z zagranicą.
h) Przygotowuje udział przedstawicieli

sportowego

żeglarstwa poiskiego .w międzynarodowych igrzyskach
olimpijskich pod kontrolą Polskiego Komitetu Olimpij-

skiego.

i

i)

Urządza obozy, ówiczenia, pokazy, kursy, odczyty

t.p. wskazane dla osiągnięcia celów Związku.

j) Reprezentuje polskie żeglarstwo sportowe w Międzynarodowym Zeglarskim Związku Regatowym i Europejskiej Unii Zeglarstwa Lodowego.

k) Popiera wydawanie czasopism sportowych, podręczników, przepisów i regulaminów, popularvzuie spcrt
żegiarski w prasie.
1 Popiera razwój sportu żeglarskiego wśród rnŁodzieży.
ł) Prowadzi statystykę żeglarskiej działatnościsportowej w Folsce.
m) Ułatwia organizowanie stowarzyszeh żegiarskicli
mających rację bytu.
n) Stosuje r;,rszelkie inne środkizgodne z prawem,
zmierzające do rozwoju zeglarstwa sportowego w Polsce.

§9.
Po]ski 'Związei Zeglarski jest fa_chowym organem doradczym Z.P.Z.S. oraz P.U.W.F. i P.W. w zakresie sportu
żegiarskiego i w tym charakterze udziela wyjaśnień, opiniuje podania stowarzyszeń związkowych, występuje z inicjatywą wobec Z.P.Z.S. oraz P.U.W.F. i P,W. w sprawach
spoi,tu zegiarskiego.
ą
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TV. WYTYCUNE DZIAŁALNOŚCI.

§

10.

WytycznymL działalności Związku sa,..
a) W sprawach ogólnych dyrektywy otrzymane

ocl

Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego araz Zruiązku polskich zuriązków sportowych
polskiego komitetu
Olimpijskiego,
b) W sprawach ściśiesportor,vych derektywy, przepisy, regulaminy Międzynarodovrego Zeglarskiego Z-wiązku Regatołvego i Europejskiej Unii Zeglarstwa. Lodowego.

§

11.

Działa_lnośćPZż, obejmuje wyłącznie sport amatorski.

§

12.

Do związku mogą należeć wszystkie sto.rarzyszenia,
posiadające zatwierdzony sta_tut i uprawiające sport żeglarski, (bez różnicy wyznania, narodowości, zawodu, płci
ich członkóiv), -- o ile odpowiaclają warunkom przew-idzianym w statucie Związku.

§

13.

§

14.

Z chwllą przystąpienia do Zwi,ązku stowarzyszenia_
poddają sig postanowieniom niniejszego statutu orlaz wydanym na jego podstałvie regulaminom i zarządzeniom,,
tudzież władzy dyscyplinarnej Związku rozciągającej się
zatówno TIa ztzeszane stowalzyszenia jak i na ich czŁonków,
w granicach zakreśionych w § 68, Róvlnocześnie stowa_rzyszenia związkowe uz;rskują Cla sv,rycb członków pra,wa
i przywileje wynikające z przyaalezności da Zvliązktt.

Po]ski Związek Zeglarski należy do: Związku Polskich
Sportorn ych
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z tytuŁu tej przynależności
Związek przyjmuje na
się obowiązĘi ryynikające ze statutów wspomnianych organizacji, orazkorzysta z upraw-nień członkowskich ta.m przewidzianych. PZż. moze należeć d.o Międzyłarodorn;e go żegiarskiego Związku Regatowego i Europejskiej Lhii Zeglarstwa Lodowego.

Zwtązków

§

15,

Stowar"zyszenia należące r]c PZż nie mogą bez zezw-oIenia Związku dopuszczać do zawodó,,rz żeglarskich crgatrizowanych przez nie, osób niezrzeszonycir rń/ PZż, jak
ró,yzniez nie mogą zgłaszać svlych członków cl^o załvodó,w
urządza-nych przez storvarz)zszenia nienalezące ó.o PZż.

v.

CuŁoNKoW§T, v.,z.ż.

§

16.

Członkowie dzielą się na:
a) honororłrych,
b) zwyczajnych.
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§

i7.

Członkiem honorowym moZe być osoba tizyczna,
szczególnie zasłużona dla organizacji 1ub rozwoju sporiu
żeglarskiego w Polsce. Godnośćczłonka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie PZż na wniclsek Zatządu PZż.
Członkowie honorowi nie opłacają składek. Członkowie
honorowi mają prawo brać udział w Wainym Zgromad,zeniu
PZZ. z głosem doradczym,

§

18.

Członkami zwyczajnymi mogą być:
Stowarzyszenia lub ich sekcje autonomiczne, które:
a) posiadają statut zatwierdzony przez właściwewładze, J.ub taki statut posiadają stowarzyszenia, których są

1.

sekcjami,

b) stawiają sobie jako główny ce] i zadanie uprawia-

nie sportu żegiarskiego,
c) Iiczą co najmniej 25 członków,
d) posiadają odpowiednią ilościowoi jakościowo fIotyllę jachtową.
2. Inne stowarzyszenia o zatwierdzonym przez
właściwewładze statucie, uwzględniające w ramaclr
swej ogólnej d_ziałalnościrównież uprawianie sportu
żeglarskiego i w tym celu posiadające regulaminowo zorganizowane jedną lub więcej sekcji (kół, drużyn, gniazd
i t. p.), które:
a) stawiają sobie jako główny cel i zadanie uprawianie

sportu żeglarskiego;
b) składają się zasadniczo z mŁodziezy, (jak ZHP, ZS,
AZM i t.p.) lub wojskowych (jak sekcje żeglarskie WKS);
c) liczą co najmniej 10-ciu członków czynnych żegglarzy;
d) posiadają odpowiednią ilościowoi jakościowo flotyllę jachtową.

3.

Polskie stowarzyszenia za granicą, nienależące do
zagtanicznych związków sportowych i odpowiadające
warunkom wyszczególnionym wyżej w punkcie 1 lub 2.

§

19.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PZż na
podstawie pisemnego zgŁoszenia i po opłaceniu wpisowegtl
w wysokości uchwa]onej przez Walne Zgromadzenie PZż,

§

20.

Stowarzyszenia przestają

z chwllą:

być

członkami pzż

a) wystąpienia z PZż;
b) skreśieniaz listy czŁonkow PZż w drodze karnej

(§ 68);

c) utraty warunków, wymaganych od członków pzż

(§§ 18, 19);

d) likwidacji stowarzyszenia.
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vI.

PRAWA I otsoWIĄzKI czŁoNKóW.

§

21,

Członkowie zwyczajni opłacają składkę członkowską
w wysokości i w sposób ustalony przez Walne ZgromadzenieP. Z. ż.

§

22.

Członkowie zwy czajni Polskiego Związku żeglarskie-

go mają pra\Mo:

a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu P, Z. ż,
przez swych delegatów z głosem stanowczym,
b) brać udział we władzach P. Z. ż., do których posiadają czy:nne i bierne prawo wyborcze,
c) korzystać z pomocy finansowej P. Z, ż.,
d) korzystać z pomocy i porady P. Z. ż., jego organów pomocniczych oTaz ze świadczeń biura P. Z. ż.,
e) brać udział w regatach związkowych i innych imprezach sportowych,
f) brać udział w zawodach międzynarodowych za
zezwo]eniem P. Z. ż.,
g) korzystać z bezpŁatnego postoju dla zarejestrowanych u nich jachtó\M w przystaniach stowarzyszeń związkowych w każdym sezonie przez dni 14 bez przelwy lub do
dni 21 z pTzerwami. Po upływie tych terminów muszą być
uiszczane na ządanie opłaty przystaniowe ustanowione dla
danei przystani.
Inne prawa i obowiązki członków P. Z. ż, przewidują
szczegółowe postanowienia niniejszego statutu.

§

23.

Członkowie są obowiązani:
a) zachowywać postanowienia statutu i regulaminów
P. Z. ż.,
b) stosować się bezwzględnie do zarządzeń i instrukcji wŁadz P. Z, ż.,
c) uiszczać regularnie ustalone opłaty,
d) przestrzegać w zakresie swej działalnościzasad
karności i etyki żeglarskiej, araz zasad amatorstwa sportowego,

e) organizować u siebie sekcje młodych żeglarzy.
VII. ROK ADMINISTRACYJNY.

§

24.

Rokiem administracyjnym P. Z. ż, jest rok kalendatzowy.
VIII. MAJĄTEK POLSKIEGO ZWIĄ ZIKV ŻF;GL^ESKIEGO.

§
'

25.

Majątek P. Z. ż. dzieli się
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał obrotowy,

c)

na:

-'

fundusz-Popierania-żeglarstwa-:
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j, -

§

26.

Do kapitału zakładowego należą wszystkie nieruchomościP. Z, ż. wraz z przynależnościami. Ponadto wpływają do niego:

a) sumy doń przekazane przez Walne Zgromad,zenie

P. Z. ż,,

b) kwoty specjalnie przeznaczone na ten cel przez

ofiarodawców.

Kapitał obrotowy stanowią wszelkie inne dochody
P,.Z. ż., z tem zastrzeżeniem, że kwoty przekazywane
P, Z. ż-owi przez instytucje publiczne lub innych ofiarodawców na fundusz popierania żeglarstwa mogą byó użyte
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem określonym decyzją
tych instytucyj Iub wolą ofiarodawców.

Z funduszu na popieranie zeglarstwa Zarząd, P. Z. ż.
może udzielać swoim członkom długoterminowych pożyczek na zakup sprzętu żeglarskiego.

§

28.

Kapitałem zakładowym dysponuje Walne Zgtomadzenie P. Z. ż. Kapitałem obrotowym dysponuje Zarząd,
P. z. ż.
Funduszem popierania źeglarstwa dysponuje Zaruąd,

P. Z. ż. przy współudzia]e instytucyj publicznych, które

fundusz ten zasilają.

x. wŁADzE I ORGANA P. z. ż.

§

29.

Władzami P. Z. ż, są
a) Walne Zgtomadzenie P. Z. ż.,
b) Zatząd P, Z. ż.,
c) Kolegium sędziów P. Z. ż.,
d) Komisja Rewizyjna P. Z. ż.

j

x. WALNE ZGB.0;MADZENIr. ?. z. ż.

§

'Walne

30.

Zgtomadzenie P. Z. ż. jest najwyższą wład,za
P.Z.ż. i odbywa się corocznie w ciągu miesiąca mar-

ca (Zwyczajne Walne Zgromadzenie).

§

31.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P. Z. ż. może się
odbyć w każdym czasie w miarę potrzeby na podstawie:
a) uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia
P. z. ż.
b) żądania Komisji Rewizyjnej P. Z. ż,,
c) uchwały ZarząduP. Z. ż.,
d) żądania 7ln zwyczajnych członków P, Z, Ż,, złożonego na piśmiez podaniem porządku dziennego.
8
Statut Polskiego Związku Żeglarskiego

-

tekst obowiązujący od 1937 r.

do 1946

r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P. Z. ż. rnusi
być zwołane w ciągu sześciutygodni od dnia przedstawienia żądania, lub uchwały ZarząduP. Z. ż.
Na Nadzwyczajnyrn Walnym Zgromadzeniu P. Z. ż.
mogą być rozpatrywane tylko te sprawy, dla których zostało ono zwoŁane.

§

32.

Termin i miejsce Walnych Zgtomadzeń P. Z, ż. wraz

z porządkiem dziennym należy podać do wiadomościczłonków przynajmniej na trzy tygodnie naprzód listem poieconym.

§

33.

§

34.

Do ważnościuchwał Walnego Zgrornadzenia P. Z. ż.
potrzebne jest zwołanie go według postanowien §§ 31 i 32.
Walne Zgromadzenie P. Z. ż. odbywa się bez wzgiędu na
ilośćreprezento\Manych na nim członków P. Z. ż.
Walne Zgromadzenie P. Z. ż. otvliera prezes P. Z, ż.
lub jego zastępca. Prezydium Walnego Zgrornadzenta
P, Z. ż. stanowią: przewodniczący, wybrany pTzez Walne

Zgromadzenie P. Z. ż., tudzież dwaj ławnicy i sekretarz,
powołani przez pTzewodniczącego spośród czŁonków zwyczajnych. Członkowie Zarządu P. Z. ż. nie mogą wchodzić
w skład prezydium.

§

35,

Uchwały Walnego Zgromadzenia P. Z. ż. zapadają
ile statui niniejszy
nie stanowi inaczej. W razie równości głosów tozstrzyga
przewodniczący, a przy wyborach los,
Uchwały w sprawach zmiany statutu i likwidacji
P. Z, ż., skreślenia z listy członków P. Z. ż. w drodze karnej, wymagają większości Blą głosujących na Walnym Zgromadzeniu P. Z. ż.
Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się kartzwyl<łą większością obecnych głosów, o

kami.

W razie wątpliwości może przewodniczący zatządzić
tajne głoso\Manie imienne.

§

36,

§

37.

Prawo stawiania wniosków na Wa]ne Zgromadzenie
P. Z. ż. posiadają: zarząd, komisja rewizyjna i członkovłie.
Wnioski zarządu winny być rozesłane członkom P. Z. ż.
wtaz z porządkiem dziennym, łvnioski zaśczłonków winni
członkowie przesłać zarządowi najpóźniej na dni 74 przed
terminem Walnego Zgromadzenia P, Z. ż,, przesyłając
równocześnie ich odpisy wszystkim członkom P. Z. ż.
Poza tym mogą być zgłaszane vrnioski nagłe, o ile wniesie
je jeden z czŁonków zwyczajnych na piśmie,a za nagłością
wypowie się zwykła większośćreprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu głosów. Wnioski nagłe nie mogą dotyczyć: zmiany statutu, ani likwidacji P. Z. ż.
Prawo głosu na Zwyczajnym Walnym,Zgromadzeniu
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P. Z. ż. mają tylko ci członkowie, którzy do dnia 3J. grudnia opłacili składkę za cały ubiegły okres kalendarzowy.

§

leży:

38.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia P. Z.

ż. na-

a) uchwalenie wytycznych działalnościP. Z. ż,,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw ozdań Zarzą-

duP. Z. ż.,
c) uchwalanie absolutorium zarząd,owi po wysłuchaniu wniosku komisji rewizyjnej,
d) za_twierdzanie bilansu i uchwalanie budźetuP.Z.ż.,
e) rozporządzanie kapitałem zakładowym P. Z. ż.,
f) nadawanie na wniosek zarzadu godnościczłonków

honorowych,
g) wybór prezesa P, Z. ż. i członków zarządu wymienionych w § 42 niniejszego statutu,
h) wybór komisji rewizyjnej,
i) rozsttzyganie odwołań od uchwał zarządu,
j) rozpatrywanie i uchwa]anie wniosków postawicnych na Walnym Zgtomadzeniu P. Z. ż. ptzez uprawnionych wnioskodawców,
k) zmiana sta,tutu P, Z. ż.,
1) likwidacja P, Z. ż.,
ł) sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia P, Z. ż. w myś1 szczegółowych postanov,rień tego statutu,
m) rozstrzyganie odwołań. członków od d,ecyzji Zarządu.

§

39.

§

40.

§

41.

Obrady Wainego Zgramadzenia P. Z. ż. muszą być
protokółowane. Frotokół podpisują: przewodniczący i sekretarz. Proiokół staje się praĘ,omocnym, po zatwierd,zeniu go przez najblizsze Walne Zgromadzenie P. Z, ż.
Członkowie zwyczajniP. Z. ż. biorą udział w V/alnym
Zgtomadzeniu z głosem stanowczym przez swoich delegatów, zaopatrzonych w pisemne pełnomocnictwa.
Każdy członek zlvyczajny rozporządza na łValnym
Zgtomadzeniu jednym głosem stanowczym.
Delegat upoważniony do głosowania musi wykazać
się odpowiednim pisemnym upoważnieniem. Każd;z z delegatów moze reprezentować tytko to stowarzyszenie, którego jest członkiem.
Delegaci P. U. W. F. i P. W. oraz Z.P. Z, S. i P. K.
01, mają głos doradczy,

Członkowie Zarządu, Kolegium Sędziów
Rewizyjnej mają głos doradczy.

i

Konrisji

XI. zĄB,zĄD P, z. ż.

§42
Zrząd Polskiego Związku Zeglarskiego stanowią:
1) Prezes P, Z. ż.,
t0
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2) Z-ch vice-prezesów,
3) Przewodniczący komisji technicznej,
4)
,,
), turystycznej,

5)
6)
7)
B)
9)

10)
11)
12)

,,
,)
,,

,,
,,

wyszkoleniowej,
jachtingu lodowego,
wydziału mŁodzieży,
Skarbnik P. Z. ż.,
Zastępca skarbnika,
Sekretarz generalny P. Z. ż.,
Senior Kolegium Sędziów,
Osoby stojące na czele delegatur.

§

43.

Zarząd P. Z. ż. wybierany jest przez Walne Zgtomadzenie spośród kandydatów zgłoszonych ptzez członków
zuryczajnych, na każde wyżej wymienione stanowisko.
Zgłoszeni kan,{ydaci muszą byó czŁonkami jednegc
ze stowarzyszeń zrzeszonych w P. Z, ż.
Prezes wybierany jest oddzielnie,

§

44.

Komplety poszczególnych komisyj składają się przynajmniej z czterech członków, dobranych przez przewodniczącego komisji spośród kandydatóu, zgoszonych ptzez
członków zwyczajnyctl P. Z. ż.
Kolegium Sędziów, składa się z sędziów w ilościrównej ilości członków z:wyczajnych P. Z. Z., dobranych przez
seniora kolegium spośród kandydatów przez nicŁ,1 zgŁoszonych. Kandydaci na sędziów powinni posiadać przynajmniej stopień sternika (morskiego 1ub śródlądowego).
Składy komisyj i Kolegium Sędziów zatwierdza zarząd P. Z. ż. na pierwszym posiedzeniu po wyborze. O ile
ilośćzgłoszonych kandydatów okaże się niewystarczająca,
zatząd P. Z. ż. może kompletować komisje i Kolegitrm
Sędziów drogą kooptacji.

ZAKRES DZIAŁANIA Z^B.ZĄDV PZŻ.

§

45.

Do zakresu działania zarządu PZż należy:
1. załatrvianie spraw bieżących PZż,
2, zarządzanie majątkiem PZż, zgodnie z niniejszym
statutem,

3. reprezentowanie PZż w kraju i za granicą,
4. rozdzielanie pracy mtędzy poszczególne komisje

i kontrolowanie ich działalności,

5.

mianowanie na wniosek Komisji Technicznej mierniczych związkowych i wydawanie dla nich instrukcji,
6, zwoływanie Walnego Zgromadzenia PZż,
7. opiniowanie, zatwierdzanie i ogłaszanie projektowanych ptzez członków PZż regat i imprez związkowych,
B. przyjmowanie członków do PZż,
9. wydawanie przepisów dotyczących uprawnień do
prowadzenia jachtów,
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udzielanie porad i wskazówek,
prowadzenie rejestru jachtów związkowych,
wystawianie dokumentóvr jachtowych,
wybór organu związkowego i ogłaszanie w nim
komirnikatów,
7+. organizowanie w razie potrzeby deiega tur PZż
i wydawanie ich regulaminów,
15. kontrolowanie i koordynowanie pracy delegatur

10.
11.
72.
13.

i członklw PZż,

16. wydawanie zarządzeń karnych według postanowień rozdziału XVI § 68, niniejszego statuttt,
l7. czuwanie nad przestrzeganiem ustaw i przepisów
związkowych, oraz przepisów i zwyczajów międzynarodowych obowiązujących w żeglarstwie,
18. wydawanie i uzu-pełnianie przepisów pomiarowych i klasyfikacja jachtów,
19. śledzenie budownictwa jachtovrego i wybór najcrlpowiedniejszych typów dla żegtarstwa polskiego,
20. troska o szkolenie młodzieży w żeglarstwie,
27. spełnia,nie wsze]kich czynności wiodących do jak
najlepszego osiągnięcia celów wytknięiych w tym statucie
lub wskazanych przez naczelne władze sportowe.

§

46.

§

47.

§

48.

Zarząd PZż może, jeżeli to Llzna za potrzebne, przelać częśó swych uprawnień na delegatury lub niektórych
czŁonków

PZż.

Do wykona.nia czynności biurowych, technicznych,
administracyjnych i rachunkowych może zarząd, utl:zyrnywać biuro z płatnym personelem.

PZż reprezentuje na

zewnąttz: prezes
legowany przezeń członek zarządu PZż,

§

PZż lub

d,ę-

49.

Prezes lub jego zastgpca

przerlr,odniczy

na

posie-

dzeniach zarządu, asygnuje wszelkie .łydatki uchwalone
przez Walne Zgramadzenie PZż lub zarząd, kieruje czynnościamizatządu, przestrzega vr'ykonywania postanowień
statutu, regulaminóvz, uchwał Walnego Zgromadzenia PZż
i zatządu, kontroluje stan kasy i prowadzenie ksiąg,
Uchwały Z at z ądu zap adaj ą na posiedzeniach z amknie tych, w głosowaniu jawnym. zvłykŁą wigkszością głosów,
przy obecności przynajmniej siedmiu członków iatządu
(łącznie z prezesem) w;zbrany ch plrzez Walne Zgroma-

dzenie.

Korespondencję, pisma. noszące cha.rakter zarzadzeń
i sekretarz g"r,"""lrrr.
Dokumenty dotyczące spralv finansowych podpisuje prezes i skarbnik.

lub dokumentów, podpisuje plezes

§

50.

Przew-odniczący komisyj kierują czynnościanritych
komisyj, zwołują ich posiedzenia i referują o pracy danych
komisyj na posiedzeniach zarządu.
l2
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§

51.

Sekretarz generalny czllwa nąd tokiem prac biurowych zarzadu, kieruje pracami biura, przygotowuje łvsze1kie pisma i komunikaty, prowadzi protokóły posiedzeń zarządu, nadzoruje archiwum i przechowuje pieczęć PZż,
utrzymuje kontakt z prasą, pocipisuje wTaz z prezesem korespondencję.

§52

Skarbnik prowadzi rachunkowość PZż, iokuje i preech.owuje w myśluchwał zatządtl fundusze PZż i dokumenty pienięzne oraz Limowy tyczące nieruchomości, ściąga składki i opłaty członkóvl i wszeikie inne wpłyrvy pieniężne, czyni wypłaty w granicach uchwał zarządu za asygnatą prezesa, przedstarvia zarządowi na każdym posiedzeniu zwyczajnyrn rachunek dcchodóvr i wyclatków, zaś
z końcem każdego roku administracyjnego spotządza zam,
knięcie rachunkowe i preliminarz budżetowy na rok następny.

§

53.

KOMISJA TECHNICZNA PZZ.
Komisja techniczna jest organem pomocniczym
radczym zarząd.u FZż w sprawach technicznvch.

§

54.

§

55.

§

56.

i

do-

KOMISJA TURYSTYCZN A PZŻ.
Komisja turystyczna jest orgalrem pomocniczym i cloradczym zarzadu PZż w spravrach żeglarstvra turystycznego.

KO]\{ISJA JACHTINGU LoDoWEGo PZż.
Komisja jachtingu lodowego jest organem pomocniczym i doradczym zarządu PZż vl sprawach związanych
z tą gałęzlą sportu.

KOMISJA WYSZKOLENIOWA PZZ.
Komisja wyszkolenio,wa oplacowuje normy, regulaminy i przepisy, dotyczące szkolenia żeglarzy, warunków
otrzymania uprawnień do pełnienia funkc;lj na jachtach
i prowadzenia jachtów

57.

"s
WYDZIAŁ IVŁODZIEŻY.

Zadaniem wydziału rnŁodzieży jest bezpośrednie popierai rozwijanie sportu żeglarskiego wśród organizacyj
(członków PZż), składających się wyłącznie z młodziezy,
opracowywanie odnośnych zagadnień i wniosków dla zatządu PZż.

nie

§

i

58,

Szczegółową organizację i zakresy działań komisyj
wydziału mŁodzleży ustala zarząd PZż w odpowiednicl,l

regulaminach.

i

Xfi. KoMisJA EETĄ/IZYJNA Pzż.
§ 59.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech

członków
dwóch zastępców, wybranych zwykłą większościągło13
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sów na 'Walnym Zgromadzeniu PZż, na przeciąg jednego
roku, Przewodniczącego i sekretarzą wyłania XÓr"il;"
n'"wizyjna spośród swych członków. Do jej obowiązków naleźy stały nadzir i kontrola całokształtu gospodarki finansowej i materiałowej oraz rachunkowośctPŹżi jego
organó,w, w szczególności d,oroczna kontrola rachunkowa
i kasowa, ksiąg, bilansu oraz stanu majątkowe go. Z przebiegu
swych czynnościi wyników kontroli Komlsja ńewizyjia
sporządza protokóły, podpisane ptzez wszystkich
człońów
Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie z dorocznej kontroli wtaz z wnioskiem
co do udzielania absolutorium zarząd,clwi, Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu PZZ.

§

0o,

§

61,

Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej, w razie zdekompletowania, następuje w drodze powołania na jej członka,pizez
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jednego z zistępców, a w razie braku zastępców * vr drodze dokonania
nowego wyboru na Walnym Zgromadzeniu PZż, z:woŁanym
w ciągu dwóch miesięcy od dnia zdekompletowania Xomńii.
Y,lŁadze (organa)

PZż obovłiązane są na źądanie Ko-

misji Rewizyjnej przedstawić jej wszelkie książki, protokóły, sprawozdania i dokumenty oraz udzielaó informacyj
i wyjaśnień w zakresie działania komisji.

§

62.

Zarząd PZż ma prawo wezwania Komisji Rewizyjnej
w każdym czasie, do przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez niego zakresie, w ramach jej obołviązków.

XUL KOLEGIUM

§

SĘDZIÓW PZŻ.

0s.

Kolegium Sędziów jest organem powołanym do:
1. rozstrzygania odwołań od wyroków komisyj r,egatowych, w myślobowiązujących przepisów regatowych,
2, interpretowania przepisów regatowyclr,
3, opracowyv/ania kwestii dotyczących regat i innych imprez żeglarskich,
4. opiniowania statutów nagród związkowych,
5, prowadzenia ewidencji regat związkowych,
6, badania i opiniowania sprawozdań regatowych,
7. rozpatrywania spraw awaryjnych,
B. rozpatrywania spraw specjalnie pTzez zarząd PZż
przekazanych.
W sprawach wymienionych pod I. otzeczenia kompletu sądzącego są ostateczne.

W innych kwestiach, wymienionych pod 2,3, 4,5 i 6,
wnioski Kolegium Sędziów są przedstawiane zarządowi do
zatwierdzenia"

Do rozstrzygania odwołań od, orzeczeń komisyj regatowych, wyznacza senior Kolegium Sędziów, na żąłanie
zarządu, komplet trzech sędziów, którzv nie mogą byó czŁon-
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kami stowarzyszeń, do których należą zainteresowane strony, ani też członkami komisji regatowej, której orzeczehie
zostało zakwestiono,wane. Sędziów należy wyznaczać, zależnie od sprawy, spośród żeglarzy morskich lub śródlądowych.

xlv.

DELEGATUP"Y Pzż,

§

64.

Delegatury Polskiego ZwtązkuZegiarskiego, tworzone

są łv miarę potrzeby, na podstar,vie uchwały zarzadu PZż.

§

65.

Organizację, zakres i sposób działania delegatur określaodpowiedni regulamin organizacyjn), wydany przez za-

rządPZż.

)(V. OPŁATY CZŁONŚÓW

§

66.

§

67.

PZŻ,

Wpisowe i składki roczne członków PZz ustala Walne Zgromadzenie PZż.
Zarząd PZż może stosować ulgi w opłatach. Ulgi te
muszą być zatwierdzone przez najbliższe Zwyczajne Walne
Zgrornadzenie PZż.
W razie niezatwierdzenia ulgi przez Walne Zgromadzenie PZż członek jest obowiązany wyrównać niedopłaconą kwotę.
Inne opłaty (rzeczowe) ustala zarząd PZż,

xvl

Po§TANoWIENIA KAĘ,NE.

§

68.

Względem członków, którzy wykraczają przeciw postanowieniom statutu PZż, przepisom i regulaminom, nie stosują się do zleceń zarządu PZż, nie opłacają składek, Iub
działają na szkodę PZż i w ogóle na szkodę polskiego sportu
żeglarskiego, mogą być stosowane następujące kary:
a) upomnienie,
b) upomnienie ogłoszone w organie PZż,
c) zawieszenie w prawach czŁonka na okres czasu do
najbliższego Walnego Zgr omadzenia PZż,
d) skreślenie z listy ezŁonkiw PZż,
Kary wymienione pod a), b), c) należą do kompetencji zarząduPZż.
Do prawomocności odnośnejuchwały wymagana jest
obecnoŚci 3/ł wszystkich wybieralnych członków zarządu
oraz większość2le obecnych głosów.
Członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia PZż, odwołanie nie ma jednak mccy
wstrzymującej.

Skreśleniemoże postanovrić na wniosek zarządu tylko Walne Zgrornadzenie PZż. Do prawomocności uchwały
potrzebna jest większość 2ls głosów reprezentowanych na
Walnym Zgt omadzeniu PZż.
Członek skreśiony może być ponownie przyjęty dopiero przez następne Zwyczajne Walne Zgtornadzenie PZż
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i tylko większością2/s głosów. Członkowie nie mogą utrzYmywać jakichkolwiek stosunków sportowych ze skreślonych z listy członków
w drodze dyscyplinarej.

-

§

69.

Spory wynikające ze spraw stowarzyszenia, a w szczególności spory między członkami PZż, rozstrzyga zarząd,
PZż, od którego orzeczeh przysługuje członkom odwołanie sie do V/ainego Zgromadzenia PZż.
xvII. zlvIIAr{A §TATUTU"
.

§

70,

Zmiana statutu \Mymaga uchwały Walnego Zgtomadzenia większością2/s obecnych na Walnym Zgromadzeniu

głosów.

."

Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony ja-

ko nagły.

xvilI.

LIKWIDAOJA Pzż.

§

71.

§

72.

Likwidacja PZż może nastąpić tyiko na podstawie
uchwały Walnego Zgtomadzenia PZż powziętej większością 2ll głosów przy obecności przynajmniej połowy ogó1nej ilościczłonków PZż, uprawnionych do głosowania.
Wniosek o likwidacj ę PZż nie może byó zgłoszony jako
wniosek nagły.
W razie likwidacji PZż,uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, postanowi ono też o przeznaczeniu majątku
Zvłiązku.
Wa]ne Zgtomadzenie PZż, które postanowiło

likwi

dację PZż, okreśia sposób likwidacji oraz wybiera rórnrnocześnie komisję likwidacyjną, złożonąco najmniej z trzech
członków.

§

73.

Komisja Iikwidacyjna ma obowiązki 1prawa zatządu

PZż i podlega Komisji Rewizyjnej PZż.
Ze swych czynności i postępowania likwidacyinego

składa sprawozdanie ostatniemu Walnemu Zgrornadzeniu
do zatwierdzenia i udzielenia jej absolr-rtorium.

Na mocy decyzji Komisarza Rządu m, st. Warsza,wy
z dnia 1 kwietnia 1937 r. Nr. SP II-5126!, wydanej na podstawie art. 2l prav/a o stowarzyszeniach z dnia 27 października 7932 I. (Dz. U. R. P. Nr. 91 poz. BOB), ponownie
wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Komisariatu Rządu m. st. Warszawy pod Nr. 261 stowarzyszenie
(związek) pod nazwą Poiski Związek Zeglarski (w skró*
ceniu: P. Z. Z.),
Warszalła, dnta 1 kusżetnża 1937 r.
Za Kornżsarza Rzqdu

(-) J.ŁEPK9WSRI

Naczelnik Wydziafu Społeczno - Politycznego
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