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Jl grtldnla opłaolu. skłildĘt że eały ń6telły okrcs xatenaarzow:"c

37,
Jntku".neloży ;
e. uobwe].oRle wytycznyob dztał&lnoŚel ?,Z.Z,
i zaiwterdzenli Óerą*oiaiń- z*rrgdu .Z.Z.
!.
e, _T?:p"!rywen1;
uchwalGĘle ąbsolutarlur Zarzgdotl po vgysłuehańru Pwntosku
fontsJl RewlzyJne J.
d. zatwler"d"zanlo btlansĘ 1 uchwalente bud,żetu P.z.z,
?@zparz,a.ćlaante kapttałcn zakłaćlowJrl P,Z.Z.
9.
f. nedewa[le ne wnlosck
Złrz6,ti[u g"ańóJe1 ezłonków honorawx@b,
6* ryFqr pr,czcsa P,Z.Z. r oalonkEw ZÓrząau.
klaleJt RawlzyJnoJ.
Ę. urybór
łozstrzy5anle
odwołbt oó rrchwał Zarząd§.
1.
J. rozPatrYw8nlc t ucbwe].a!łlc rvrrlogków §csiawt.lnyeh na §eJntkłł przez upre!9

Do koryeteneJ1

nlon}€h

§e

wnlo gkoilł,w€Ów.

k. zglłna stetutu ?.Z.Z.
1. 1lkwld.ee 3l, P.Z.Z.
ł. §prawy nileżąee
do kcuoeteneJt §eJntku,
ttł.

w mydl postanc$lcń

no Tazs,trzy5ąnle oduołg.ń od deeyzJ1 Zarzgdu.

te6o Etątn-

obrady §eJntke__mu§3q_byf i3;rnnónowane. Protgkół podplsąJ&! przew6dnte z&ey
l eekrcterz. Frotałół itaje s11 prawamoenyn t5 zaŁwtirazjńru'§g przez neJ_
bllższy SeJalk.

0ułonks§lc rwyczaJnr_'

blor? ud"ztał w §eJnlkn z 6łoscr stanowczylB prz,dz gwoloh _dele6atów,
".3?iyezaJnl
zeopatrfnyeb w ptsenne piłnanocntctęe.
Członkowte _ zvyez?Jnl t-nedz.'iyozein!. daiegr$3'ne seJnił-zigiarskl po r przedstł
wlcte].u, łrlezłleżnle
od l1ezbx póslaaanyób-Óaazrełór-i aodetkowo Ózłonirowte
zwYeuaJnl Pa !. Przedstawleiol& na kłżde'2$Bąnktów zeeagiyob, -n*az*yózaJnl
p9_1 11 40 pan|!Ów_ zaaagty9h, cbrrezony"ń'n" Fldstawte poslad,anyeh przarJ
1oh
członków patentów F.Z .Z: ,' l7eząe l
petent kepttana*lnstńktora- J,7ctat,
że51.
ncrekteJ
6 punktón
-,
, lt
-ll
- fl q
tl li
kapttana
stcmlka-lnstruktora t!
!
Ę !
'1

:*ąitŁlnet'uktgra Jlcat.*,|ar.
-t'
ll rntka

§te

gro}r.
e1
li

;
,,

,
Dolegat upswlżBlgny {o_ głosawant* ptisl_.wykezaó sta odp;'wlodńlu
płgcnny! 8B6ęeżnlenlell. Iażdy ż_acrJeitów poże ńei;hntówaÓ-tyik;"i* stowaray§zento,
którc8o Jest ezłónklcn.
Dele6act włarila lre?. Z.?.Z,g. tseJs głas doBądeEy.

xI.

zAa,z3D

T.Z.z.

40*

Zarzgd_} o1skleso Zwl8zku Z_e6larnktego

e tenoy{t8, t
a. lrezydltrua Zarzgdu, składeJgey s11
,
z PreŹese, V-Prezese !]"enowenlerV./, Ffeze9e §p8rt"*"3Ó, v-Prezc§ą feehnle
unct@, §§krete,rza. 1 §karbntką
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*5*
b. łeutr.lków, Wblcranyeb przev czŁonków
1 od keżdego p2ll6nkap
o§oby stoJ6co n& czć10 Dclegaturo

?,wye?)a.|nyeb

1 nedzTryazaJny€h,

p8

Ą1.

lrouydluE ZarulldB §ybloranc Je*t przcz §eJalk z Fodrdd Ęandyd"*td*, zgłoszonyeb
prz,da człołków zvryezaJnyeh.
Ząłoszent krndyd"aol Busss byd ezłonkeat Jećine8o ze stowarzysżcń zrzerzonych
B l.Z.Z. ?rczge syblcrs.fiy Jeet odtdztelnter
Zekreg dzlałanLe Za"z,adu

P

.Z.Z"

12.
Do zakrcsą dzlałanla lreuyd"lura żarz*ćtu P ,Z;Z, nal,cży l
1" Z ałatwtenle sprew bte żgeyeh ? ,Z,Za
2, Zarzgdzaalc aaJgtklcg!.Z,ż, z€adnlc z ńtnleJgzyn statutep.
1, Reprezentowanle P.Z,Z. w kraJu 1 zagranlog.
5. Rozdzlelenlc pra,ey ptędz}r połzezerÓlne kontsJe 1 kontrolgwanle 1cbndzla*
łalnośe1.
Ę !{lenotgrtle na wtllogek XonlsJt teehnlozneJ nlernlczy€kr
zwlązkrłyob.
6. Zwoływanle §eJnlku P. Z.Z.
7. Rplnlowante, zatwlerduenlc, @6ża8zanle proJektowanyeb, pruez człanlxiw
?.Z.Z, re6at 1 lryroz zwl3zkowyeh.
8. lrzyJnowantc ozłonkdv ?.?,.7-,
!. Byelawante przeptsów dotyezgoyoh uprawntcń dlo prowael,zenia Jaehtów.
]-O r Tldu lo1anlo porad 1 wskazónok.
J.]". Pfowąd,zenle rcJestnł Jaehtóv zwlgakowyeb.
19 Wgtawlanlo dokunsntóil
lx. fiYbór oltsanu awl'gnkaweGaJaobtowyeh.
l gBłaszłnlcw nln kontrnlkatów.
1Ą. SrsenlgtTreńlc Ty razl,c pctrzeby Dole6,atut ?.ZrZ. t vyyrilawante 1n re6ulap1ndr.
l5" Kon'"rolow4nl_e t kooritynowente pra@y §cle6atrłn 1 ezłonków P.Z.Zł
].6. Ędawenie zarz!.dzań karnyeh wedłu6 postaĘrrwioń rozćl"zlału 55 p"nlnleJsze&o statutu.
17. Czuwanl,a aad przestrze6arłlen ugtaw 1 przoplsów zwtgzll;lik6§T@h, orez
przcpteów 1 zrvyezaJów mtgdzynaroelowIcl, obowt&zuJ3.eyeh ł żeglaretwle.
Fydau,anle
uzupołntante prueplsów płularowyeh 1 klasyflkaoJa Jachtówo
+ę,
I9r §led-zente _1
budorutltetwa Jaehtarłc6]e t nybór nalgdpowtećtnlcJszyóh typów dla
że6larstwa pnlskle8o.
2Ą. Spełnler,le_ w.szelklcb czynnośelwtocacyeh
do JaknaJlepsze6o os136nllcla
celów wytknlgtycŁ w tyi stetuele lu=b "wskazan-yoh
§rzĆz nieiCrnj-wia-aze
dportowc.
13.
Do kooBeteneJ1 ?lontrn Zarz3dta należy!
1. Patwler€uaĘle wszc:M.ob re6tllaalndw 1 przcptgów ?.Z.Zn
Ustal*nle nytyeznyeh prae 1 Bolltykl btld,żetoweJ ?,Z.Z.
?, Eatwlar{zailte
obożów t t<ursó§ ?.Z-.Z.
1,
4. Tovoły§&nte konlsJL P.Z,Z.l skłaa-1 zakrres dzlałenle. Fowoływan"l!.e dcle5atłłr,skład delegatrrrr 1 terun tch ćlztał3inte, powgłanle Zrzeszenlł Xap!.*
tmół t lnnyeb koqórek Bawłłanyeh przez ZarzŹd-.
oplirt, naliżgci statutowó ao kcqpetcnoJ1 Zarząd,u,"
!. Ustalanle wfaokoścl
5. Zaitatwtanle- gpraw wehodzaÓyeb do zakreetł koryetinejL'załztóa, któie sa*
gtrzeże na Bodstawte właoneJ uchwały. §ydtarłarrle załządzeń-kainycb, pTzG*
gtatutel.
wld,zlanyoh
7I r Troska
b szkolcnle w Ę4elarstęle nł5dzle&yn
*Yłorryts,nls, @zyntoJcl blurorąy@b, to@hnlcznyoh,, nd.nlĘlgtreeyJnyoh,
Pn
koryel, nożc Zarzgd. trtrzyilywed bturo r płatnyi póreonelcł.

raob@n*

Ą5.
repretsantuJo
nazcwłlątrz
PrezeE ?rZ.2,. lub dcle6owally prueaefi ezłgnob
Ł.z.7r._
Zarzgdu 7.Z.Z.

1t.
?rezc§.lab Jo66_zą§trpea, przewodnLcaęe,y ne pogledzcnlaeb. Zarz8,dął *sy5nulJe
qszelkle wYdetk!,,trobwa,]-ono przcz §eJnlk Eeglerskt,, J.ub Eerz3d"r-rłrJrtrlc eEJ/nzx6
,icl3Ę1
Zarzg.da, przest,rzc6e wkony*inie ooEt.ourrĆr

gtriuts, iceutąniiOrr,

./.

*Tuehwa,ł §cJrllktr 1 Zerąld,tł, kontoluJe stan kasy 1 prowadzenla kgt$6,
Uchvleły zapadaJg, n& posiedzenlaeh zanknlętych, pr:z.y jbeengicl przynłJnnleJ
połowy członków Zerzgdu, /łąeznle ?, ptezeseł,
IoresBondeneJę, plonel l}ogu€lee charakter zarz3ducń 1ub dohuuentół podpl§EJe
proz§e 1 gekretalz 6cytcra].§y. Dokrłnenty dotyez$cc Bprew ftnłns€ry@h nodplsuJe

t skarbnlk.

pr€zos

§ekretarz 8enaralny
tokler pr.r€ blurowych Zarzgdu, klerrrJe prac*nl
""**.'r;uplsra 1 konunlkaty, prgwadz1 piotgkółi
blura, przx6otowuJe wgze}kle
poetcdzeń
Larzgda., DadzoruJe arehlwun t prrcohoiĘaJe plecz?ó ?.Z,Z.t utrzynrrJe kontaht
u prets?, potiipleuJc wrłz % p?ę?Jd1en korcspDndenoJQ.

ł8.

skarbntk prorrd,zl rachullkoęaść p.Z,Z. lckuJe 1 przechowuJ€ w nyfl Eęhwał ZarzB,du fundusze ?,.Z.Z, t dokugenty plenl'żne, orlz unotyr-dotYeŁ8oe nlerueho*
Polel, _ dclg5a skted,kl_ 1 opłaty_eŹ łontów-1 wsze].kte 1nnÓ'weiyty frreni|ene, Qzyc
w granleecb uehwa:t-Zam,gdla, ze a§y6natg p!ĘBesb,"pi,zbastewln Źataił1 ryełatY
postedacnlu zwyezajilyn r*chuni[ ooóaeddrr i iyhatkór , Ź;i z
na_
kążdJa
$"q1
kańeep kcżde6o roku ad-alntstiicyJńcrt6 gBorz&dza aamtntgete iacbułlrkówe
!. preItnlilarz budżototT na rok nast?pn$.
19.
E9nleJa RawlzyJna ekłade stl a Lłzęel'. ozłonków 1 dwóch zastgpeów, vlybranyoh
3l1akoao§c13 6łosów na §cJnlktl Zeglar:skln, na*Brzec136 JeaneŚb rońu.P_rzeęcdn|cąc76t
sckretarza wyłańle KcnliJe RbdzyJiń r" z poZióa"sn!,eu czŁonItÓw. Do JeJ obowtgzków nalcży steł_y nadzón 1 kontrÓ]_a-eałrrkształtu-6ospoderkt
oriz raeilunkowodct ?,Z.?,: t Jcaó orgunO; i"siózJłOi:111lsoweJ^|_na}erlałoweJ
n@ge1 doroezna kontrole raekrunkowe t kaaowł, kelgg, bliańsą
gdanu naJątkowógJ.
Z pr%9Ęlc6rr BB,yGh czynn5śe1t nynlkdw łontrórt riiigJi-Rcłiu,ylne ,e"biąazl,
ProtokÓ*Y l _Fgdp 1".ł9 pruc a wazy sŁkleh c złonńów iornis ji newrzy]ne J;- Śprb*oz€an!
z a@r6e7,neJ kont,ro1l wrez z wniosklen co do udztclania abgoliłiorińn żerz9d6g1,
foalsJa RewlzyJna przedstanle SeJnlkow7 ?,Ż.Zn
5O.

UztłP9łnlcnlc [oplsJ! RewtzyJlleJ w razlc zdekoup3.otrwente, nestęptłJe w dradze
JeJ cgłeĘka prżez prz€wa.anteza,cetb fonls3t ńcwtayjirej, jodno66
Ęowołanta_na
z.a?!9p_oów,-ą w razfua uriku, zastcp$ów r diodic autrninla nowóćo óiuórta nr
2
8e Jalktr ?*Z,Z,ł zwołarlyr w elg6u dwOen nleslęey oa anln-zaeńłdieil*intł ro*
nt sJ

l.

Władze /araana/ .P,.??Z,.rr3*iuo*rr" 98 na żądanle KonlsJ1 RewlzyJneJ przedstawló wgzelkte kslełkll_Fpatokółł
l_aómnen[,y, or&u uozieteó ini;"#"ii-ii wyJe*

52.
preTo wcEYrerlta EonlsJ1 tsewtzyJneJ w każdyn cz*ste do pr@vła*
dzenle kontro].l wG wskazanyąprzeż nlotł zakresla w ranach ;e3 obowlszitówn
Zarzg6,

?.ZrZ.

tse

XIIT. OPłśTYCUłfi{K^r+T ?.Z-Z^

&lsowe

t

ekładk1 roozne ?{ioanu* P,Z,Z. trsta].a
-uigt§eJntk Ze6larektr

ńrgr r Ópiiiaóu.
iJ-i"" za-bii.-;itol*na żqrc
W rezle ntgaatwlerdŻenlc tłlal prżez §eJntk, @vłarlek
Je§t obowla,zany n!.edopłe_
eofis kwotł wyrównaó.

Zarag& ?.?2zł Boże stosoweó
p,rzeg naJbllżs 8y §e Jnlk.
rr,Ęe opł aty /rzeąaowe/

xJv.

§utlldc'

"r?li.

Zarzpd"

Pn§T.AN-osLT§tlEA

?.ft.Z.

E&mfE.

55.

o216n!ÓY, ktdray wykraezaJp praeelw pogtanrrwlenlon statritowyu ?.z.E.
PrzePlson 1 r'egulanlrror,-nló etostłji irrr di zióóołt ź""ugo" ?.z,z.,
nlc opł&eą*
Jg ekład"ek, lu,ń eztełaló na sakod,l-i.?".ź, t woEóre
Ze§larskto'or no69 byó-ótr"r""oc nastgpuJgec }taryl ".-"ii.al }o1sktc€o Zrłlszką
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-8*
Ę. upalanlenle,
u}omnlcnle ząłaszane T7 6r6anle T,Z,Z,.,
ot z,awleszenle w praTvacb. członk& rra okfe6 ezasu naJb1l"ższego §eJralkn,
ą. ekreś]"enle z ltst} członków P.ZzZ,
rary wyalenlone pod" arbre, należą dc keupetencJ1 Zarzvd.a?,,Z,Zn
Do prawonoenośc1 od.nośneJuct'wały wyma69na Jest oilec.no§ó 1/Ą 8łosów łvszystktch wybleralnyeh oz}onkóvy Zarzldu otez wj-qkszośó zh aŁosów obecnycĘ
CzłollkgnłprzysługuJe Brawo odwołanta slę do §eJnlkłl. 3dwołanle Rle Ęa pf,oey
wst;rzyuuJ8ceJ.

śińerini;'ń;i; m§łtHlĘa wntose:x

zarz:tr.u tylkc §eJnlk.
potrzebna Jest wlgkszość2/3 6łcsów reprezgntawanyoh,
na §eJElkBo
Cułanek skreŚlony noże. byó panownle pTzyl9t3l dapter:a BTzeZ nast8pny §eJnl,k
1- tyi.ko wlększ6de7* 2/3 6łcsów.
Członkowle nle noga utrzynaywaC Jaklchkolwtek stosunków §port,ewch ze skre§].aĘyBi. z 11sty człłnków * w dro,izó dyseypllnarncJ,
Do prawoncen5fg! uchwał3r

56.
§iocry wynl.kaJące za §praw etowarzyszentar & w szczególnośel splry mled-gy
członkaat P.B.Z,, rozst"rzyEa Zarzą,§, P nZ,?,Ę, od które8a orzeczeń przyełrłguJe
ezłonkan odwołanle slł do §eJmtktrl
XTł_ZHTANA $TATI}TU"
57o

Znlana statutu wylna6a ucńwały seJrn3"ku wlgkgzofelą 5łosdw z/3 oioecnyeh na s€Jm3.ktl
Fnj.ogek o znląng gtatuttl nle uroże byó ą8łoszoW Jako nagłp"
xYT. LIKWIDACJA. T .z"7,"
o

5E,
Llkwldac_Ja ?.Z.Z. noże rrastąp j.ó ty]-ko na pod,stawto uchwały SeJntktl, pl:łzl9teJ
wl,pkszo_ścla 2/3 6łosdw przy obeenode 1 przynaJpłlrleJ połoviy 66ÓlneJ 11ołdci.
ogłonków P.Z.Zu uprawnlonyoh do E}r:sowąnlao
Wnlosek o ].ókwldacJe P,Z,Zo Ttle ncże byó es}osaony Jako na8ły.
W rez!.e ]-tr}twl,iaoJl §nŁnŁo uc}r,wa]-eneJ przez SeJm!.k, nże po§tąno§1- on też o
przeunaczenlu rua jątku Zwl3zku"
59"
§e Junlh Zeglarskl, kt,dry prstan5,3i3.ł 11kwldDnvaó P nZ,Z,l skrleś].a s§csób ].tkwtd.a*
eJtr, oraz wyblera wówno€ueŚnle komtsJe l_1kwldaeyJną, złożanŁ eenaJ'enlgJ z
t,rzeaŁl, członków"
6D"

LlkwttiacyJna !f,e obowtgzi<l 1prawa Zarządu §,Z,Zn 1pad3-e6a fiontsJ!.
{onlsJa
ł*ewlzyJnaJ P.Z,Zn
Ze swyoh czyunofc5, 1 pcstapovranlą 3.lhrłldacyJne8o składa s"nrawczdani.e ost,ąt*
nleml §eJnlirov! &e zatwterdzerla i udr3.e].enta JeJ ,abgoltłtorluą,

jł

Sćafuf PZZ uchwalony przez

Sfafut Polskiego Związku Żeglarskiego
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XVl Sejmik PZŻ
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w dn. 04.08.1946 r.

