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7!+
w liziędzinte ze6ll:r;tTa a ma tors}iie8o, wsłon.iox§lB *r:bro!ło Lnie_
p-izca z!zęsżsnc §tor,.js"ryęzenia i :r5łrrizacJe Liprefilejące ąaą*
tors ł{oe rrł9Ą
VPrl "rłrł
.

3 J'ł

- --: je st ,$szechsti:onr;l .=:czwóJ
Cele u -łZZ,
na ,ńoC,*ch.łjŚriidli;doru3ch, na .jo::Łu !

gla::.stwe anr*torskiego
xa 1*łzle .\,yzę7, zi:zę,szepie
wszystkich sto!!a]]:;:sze ri i łr,głnizacJi up::;?fi j,a j.;cJih am-*t§3§ką
Źeglerstwsl .,pr:ŁŁ7 popietanJ.e roZ9joju te5* Sportą we ,i,łszpetkich.
ior,iac'!i itwys-r,yko, t,.=._,,,?i;; żi?i'ł p,fzęz ]"ciJ,ćzeato:::ai_ie :e5l.rrstwa
a,nato:'s}_ieSo ,i; )ff:;*u i zlGl,anicQr oTłz y:,zcz nol,a?"rł;:ie, kccr:',;i_
nc.łia::ie ! r_r {zoTo,1alie Izlał-ahosci t ns póŁżll c!* :lłcnkćw.

:
Dla.

ia

z*
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]-ii TZŻ,.
1/ wyaaje ji,;*aolite przepi§y §co]]tgwe, §c]]my lrganizłcJ,jle,
tr.cli;iic ZŁe, szkolenlo,,n€ l :L,ęgłtc.ł§ 1ip* r-]Ia ,łsz;rstk_ich. o::5a*
nizac;i $ e,sdb Lly]j.,.wia j lp;;cb z.e;;larsivło araa io::sk3.€ c:f ł.żczu!§a
nai icŁ prne.,str-zeganźen* pl,zy cz§w pT7;ęl,isy EZZ, pr:"ir:ly b],ó
opa::te Ę ai*rę nc;ioŚ+i i nctTz*'r-l;, t: ż,ilTCze.je i irlllis1., :l:.iędzyj:j{ą]:e)Ćcii.i-} ch. ci głini z,ał ji,
!,:tĆ:1,1 łlrl TZŻ j e st cz lionkic ia,
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tlc

s._:ljćgff c e
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- ,nłaćzona i c,""a.n]-zacjoĘ,ivnioskl, sbraiĘie ::ożTioj* z€glarstv:a
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,,,l
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s};

le go ,

-ł llc,lezy do rll,qf.z1,1r;rc,i,ov,iyc}i orgentlncji sportu zeg'lłrlkteS§l
j/
+/ wl Łąi;la cen_il,ł1::e t c}irągo,,,.,ie ,łłaize TnZ,,
5/ łt6;anizuJe c]z-łlła.]_nośdrł c] z:].l,.,izlnle szkcle aia ]:lałr ac5larskic:r J :aćlaje uijret;,r,ienjs i"i tlln;aT;rcsie ;
6/ srganizuJe cep"tra Lne lmprezy ze gl:ir-cliie r a nTżłżsms ,sŁacze
^,l--^ l,$,oilri e - o1t::ęgo:,, e irnp: ezy zegl_ei:skie,
*iil.
i/ *rarnlzur_je dział*ll:.ośósą;.dzJ.óvl i iąi,;rt lczyaŁ xeg1;lrsl,icli,
fr/ czvrvta i,ied p::zestr:zeg.eriie m *tlz],;in §;isc;.nLin1l i z.l1;człjów
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g/ pwołuje spł:c jł,l:_l_e orgłni zac je ila zaŁatiłie nia ;:ie],it,;t,ycb.
§pr&w zcg}łiistna alnł;ta::ell;iego,
z..i i:lnkż kl*s,
"i&lt fl.,i.nr
stuc].ia i cśroSlei bĘl1a,ur;cze itp;r cr3,z f,T,ĘŁnt,i;:ł;iźi l,.r',awałzi
eŚrodki i kursy szlcoLe,,lłic,,,ł {: r bązi; p7i;i1,1ą7, ltp*
1
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lłf r,ozsi;rą'ga

§pr}Tj* mię{z_v

zTzeszoą,rai członka3.l TZŻ,

'I1/ wystawia Cakunenty zeglersltie, nadajc stopn"ie i peieaĘ
z*glars}lie aTźz w;,;ia je ,io};ume nty j acłrtoT€ l

l"/ porl6łrJe zegJ;rstr,łs aii18 ior sirie, cpial*je ?t*v.daĘnt etire
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vłł.aazękul_tury t]rry czne j, }:;tćre ::dwnież tgn,tl.eluje dzta?ainośC
08Ćr§} kiErunek
zv;

i ąz)cu,

f

ta*

§

17,

stosłaią|ku §.c państ_\iJoyie j rł ła{.zry kultu.rnl Tiz;,-c zne j srez do inąrga
wład,z państrto,.łych_ ?ZZ jest fac}:.ow_vn arrtoą,,taĘliljn;|Ę crg]aą§ig dorai.crym, rł sprav;acŁ_ e* gJ-*r,stlla łnaiorsiiiegc i n. t1,,n c]:arakte z=e
ueiziela ,łyjaśi:.ief,,,;plnir,ije *:i,13:ó..vly i ł,n1,oski -zT?-źszonych k]_ubów
ź se}ic Ji a?e.z .łlr§tępuje z in:.c jaĘĘ$8!Tą wcbe c tyctr ,ąładz.
'§!

1, T'aŁje St czŁoąk,ieua Związkl: Fols}.iieh Zrniązlcórł §par,tciru3,ch c.;a.
deleguje swycb pTzę,istarłig ie J-i d,o Fo]-skiego Komite trr 0]_ia*
piJ sL i€f,o

Z.

r

P?,Ż może rdnnie ż przyst:.pić ja};o cz}onek ąa tnnyci:. ci,gałiz*c"ii
§prr:rtu pclskie5e, kiĆre pizewt*.uJą uf,ziaŁ iĘ nich z,ł;lązków
snoTto-,1ycb,.

§ 1Ął
FiiZ je st cz}gnkie rg .łjiĘdz;.z:ral'o do1,1€ j |]ni1 Żeg*.ar,st,ła H*g*t.llł*gn,
/tatornaticaal Eaellt },iacing {.Iaiorr * I$§ijl *:raą, m.ażę pru]?§tępo_
snarttt, nając;ich G}.&v;aĆ do lnnych zegrsnioznych łrgalizaiji
rakter llwiązkórn nłięCz5na3od*iłi,,ch.
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15*

są storła:.zyszenia /rruĘ, selrc je i organizaeje/uprewiające żeglarstws ĘĘatorskie a i}.e dziaŁają w opercltr_ o własge st&tuw lub regulamley zatgl_eldaep-e !13zez wŁaściwewZedze, uznające iah
*amodzlelnośd org,anizacyJre_ą w zakresie tlpra!§lanią żeglarstwa oraz
Członkam.i pZ;il

przynależąosei aa PZŻł

§ 16.
szłgnklera TZŻ IąozEĘ zostaśp;.z;ęż zgŁoszenie pis€nrieg,e pizY*tąpienią cto TZ7" L przy.i,,;3!-8 teto zgłoszenia pnz,ez Preąlćiivn, Zarząd:u PZZł

§ 17.

1ł Tyzez z6ł.oszenle przy8tą*oien'la B8 członke §ZŻ ttułry, eekcJe i org;
uizac je upravllaj ące że 6lar,stwo an&tors}:ie poddeją się ;ocstanowie-

aiag. ninie jszega statutu-, oraa wydawa§yn ns jeg,o poi.stawie PTZepisena i :.arl,q§zeeiout TZZł
2r FŁa ąza EZZ rozciąga sią ai€ t}-lko na sarile zT,aeszo'Ee klubyrsekcje
i organizaete zcgtarstwa anratarslriegoł &le i lra wszystkieh ieh
człoa}iów upr9§!taJ ącyc}r ana tors}io ze glarstwo *

s
93Łąą1;6rlie

EZż apŁacej

18r
e.

składki

w wyso]ta6ci ,.lstalene

j pra€z

§e

jmik

PZ:a,

§ 19*
Członkost,no FZŻ usta je z ch.wilą :
1o liklTił},acji klubu_, oekcji tnh or,3anizacj1 ż*,glerstrła enłtorskiego.
przez E,-eąld.iunr Za::ząelu FZZ pisemnego zgłosaenia
e §ystąpie niu ze 6ąli;zktlł
i* w}kliiczeeia prz*z Załząd ?ZŻ na wniosek Gićur-eJ iionrisji DYscYpli*
nąr&e j TZż v,.łskutek niepr,zęstrze,ga:ria ninteJszego statutlł oraa

a*

otrz1,,nraii1&

p,,ze

pis ów T7,'Z,

§ 20r
Członkani EZ,Z lrie raogą być ckręgowe lub ceairaln_c crg,anizecje
klubćw lub sekcJi zyze §zające je na innęj zasad,zie aiż upl'a1,'jianie
ze gtarstwą a_t;itclys lrie5,o.
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ĘF5Ę
:

§ 1,'.
svl3ch c'.els3etów w $ejra,iku PZZ orąz, w z8ronadze niach okręgsfryób. EZ?,,
31 liorz;lstać z, ponocy i porady TZ,7 araz je6o o::ganów,
i zagranlcąr
}. braĆ uf,ział n regataab zwi,ązkowycb. w haju
łł korzystać z Foaocy flnansowej oTaz 7. \7pządzeń L ośredkdęs
PŁŻ ną ogóllrie u§telonych zasedech-.
5o korzJistaC z bezpżatłr,ego Fostoju d.la zareJestrol.łaIVch ą nieh,
jaehtón rra pTzystaniach. członkdw TZŻ w kazelyn sezoąie i_\,rzez
1Ą dni bez prżeIv,ly luh'?1 dn-i z pTzerwańir

1, braó u*ziaŁ ptzaz

§&.

,

Całonkowid TZ7. aą obowiązłrn.i ;.
'la 5lrz*strzegać w s,.łe J dziażalnosci postanc1,{ień aiąieJsue6e
statrrtu t Frzenlsóu, zarząC,zeń i ucirwaŁ rłta d,z TZŻ,
żł ĄążĘćde rezwlnlęcia Z§6lĘf§twa ame.torskle8o Ż pedniesieąla
J-l_-_J^
ł --.ł*A.§
ł*.*^łaL
czŁonkówn
^o\^^l-A*
i wŚrdd, gwoigh
jego poziomir tra §!!yr§, terenl"e CzLa}_*nia
1ł FTzestr ze6eć ziąsad st;,ki, d§selipl_trą, i przliięWch zwliczeJdw
ze6,Ia.rstwa anatorskiego oIaz zasad alratorstwa sportoweEEr
Ą* r@gulernie opła*aC skŁadki.

-Eegśrrąl-Yg§

Ł* 1 rg

-EgŁlE !1€

1o lfładzar&i ?Z7* są i
'|ł §ejrcik PZŻ

\

9

§

-19Ł 33E

al;

g

-i

9ą

ltrtE!

9

g9

?ł
i.

Załzłrd,TZ?,
Py ęzyCiun- Za',ządu FZl!
Ąr }lomisJa Eiewlą j'na PZŻ
5ł }i,o1egiun §c-dziów Zeg}arsktcb- PZŻ
6r GŁówna Konisla DyscTip].iaarna !ZŻ
? . Z5;ronia rl ze nle Ckr,ęgoiłe E'AŻ
Eł Załze2d, Okr ęgu PZŁ
9. O}iręgowa iiolnisja iiernizyjna PZŻ
10ł O1rę8orrya llomisj a Dysq;,plin *ł.a TZŻ
?ł gsoby v!_vb"a§ę da wŁad,z T7.Ż rrnJą obow lązek r€prezęnt+iłaC W§łącEąie interes żeg.J.arstwa amaiorskiego i s"ri za swą dzlaŁalu"ąŚÓ
od.powledzial&e tylko przed organaru,i TV,Żł ktdre je 6pbieraĘ B

tąjnym gŁosąwanlu ]_uh pewąłąływ sposdb prze!!tdrtarryl ginleiszsn

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego

-

fekst obowiązujący od dn,

31

.05.1957 r. do dn. 28,04,1965

r.

*6st atute rp,*
Kaaer,c ja wtad,z

ja
trtia dwa lata
4l Jeże11 statut nle stanovll, inacze$ n wszystr,rie uch.liały rłład,z
PZZ zape.daj ą zwilĘŁą wię}:szośc!.'ągłosóu ł pruy cż,TE d,la lctl
prąwo,.nećg"clsci l§Ji|nagana jest obe cnośdca nąJrs.leJ peŁowy Lll)rawniorg cb-

d_o 5łosalr

anla,

Ęoze'].alaŁ

VI.

t9j.3iE_E13

§ 2Ęł

,-

Sejraik TZ,Ż jest n*Jń_veszą wŁadzą?7,Ż i łd.bywa slę co dwa lata

luty$ 1u6

w

marcu|

§ a5.
t. },Ta podstawie ueŁwaĘ poprzedeiegc §ejrłlku Zayządu J.ub h:ez7dirrm
Zayządur Ba żądanie Konisj1 liewizy"ineJ ?ZŻ, parisi-flolleJ władzry
kultrrry ii-ąl czneJ Lllb 1/1 ?-Tzeszon3,clt kl"rbów, selicJ1 i orgaFtzac ji iasz€ ł,JbyC się na dzw;,lc za jny ł§e jm.lk ?ZŻ w d*w o1nYą terminle.
2. }iadzr6_vczaJng §ejmik iąi:lsl być ziłoŁan1; 11 ciągu 5 ti;god,nl c,{ przed
stamienia nlse*rneg;* żąC.ania trrb irch,łałyH sprawie Jege z$oła-

nia.

-Ł Zą,§arie z,wożania §ejniku nirsi zaqi erąĆ propozllcJę poTządku
1n
obręd.ł iTa §t"inłikr naC.z,ł.r'czajn3iir. |nc8ą b*vC rczpatrglrilane tizlko
te s prally , d] a 1rt ór1- cir zosi aŁ gn zrłołany ,
§ ao.
De kom,pete ncJi

§e

jpi}:u należy i

ł zątwierclzanie ogóln;,rga i racb-unlccvl-vch sprawczrlań Zar,ządlł
i l.orli§isj i H-vlżry J r:j,
2,| uC z ie la ni e ab s o lui or i rrn.,l ła z§if, TZ,Z,
}} viybór k.e-esa, Zar_,re,dt_t_ i Pyez3diarl Z&yzĘdti, iiollisJ1 3*wi*
w jneJ i Główngj 3,orrrisJi Dysc_vpll_nerne i EZŻ}
1

e'i

tw1erdzanie .!§*jżĘ czn3zch d,ziała]-ncsci ?Z,7,
5ł podej nowanie de cyzJi we wsĘystkic-b. snr*vłach. wnies;ionych
p":.ez wŁadze 1ub cz]:o*kćw T'ZZł

+)
-

za

\

6l

?}

^,

-_

--1-1__J

-

!

zlrłiap"a statuiu PZZ ,

pod

jęcie ucŁviaĘ o enientualneJ li}tłldec 1I

T7,Ż,
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§ ..a?.

Xł W se jniku EZT uczeetnżezą z pra$;em gŁoscwarlia t
1ł delegaci czŁonkćł TZŻ
?ł delegaci lp}/braai prz'ez okręgame koża wyborcze
2ł Yf seJaikrr TZŻ ączestnicz.ą 7 Ełosea dcgaćlcz§tsł jeś1-1nie §ą
d,elegatarni, całoekowie ZarzĘduł Kcaj.s,ii "e,,Ę izyjneJ, GłćwneJ
}iorriis ji Pyscypltnarne 3 TZŻ,orsz po t ,.ie 1e gacle z lc*zde5a okręgu*
§ 28.
1* CzŁe;nęk TZŻ wa prawo celegować ea §ejnlk po .iednvm, de'legiacie
na każdych 1!-tu sternikćw zar?je st::o\[ailye?r we władzaeh FZZ,
I)§sj]/ż§ j 15 ste rr.ikóu d,łóch. de legatdw } iowyżel }O-tul trzecb- itd.
CzłorJcou,,ie nie ,ł*j ący a::i jł,ine6o stclri}la łcle5ują jtirego
delegata.
j ące tenlt czŁonkowi\i PZŻ nendaty

§

"

2,9"

Prze& §ejmikieng. PZZ zncŁane będą n o}ręgecb. kaŁa nl,borcze zŁażł.
n'c u czŁonkdtł }ilabóvt , selrcJi i organizacji zarejestrot,.;anlrch,
w darryn o1rr€sur którzy mają upramnienie sęd,zlÓtlo ipst::nktorów i trenelów zeglar,stvła* fac?rovjcćiĄ techniczrlych /niernicz*veh,
ltonstr:ukiorów, iu,spa},,tor,dw te c]:-nrc z,lĘl c!r/ , c:;:ez z \:a łitarróm
żeglugi jacbtoweJ. lila iiazr]y3,-'1 5_ciu obe:lcycb_ na Ł-ole vł5borcąlra
sędziół,ł, ir:ist:ruk,ieró.ł 1 t::enerówn faci,:.cwcĆw tec!:*i,-lznl'cir
oiaz kapltanów wytltera §ię 1 fr.elegata na §sjnik,
żł Hybrani w polnyższy sl]o§ób d"el*gact nB,Ją pra\§o kumlrlo,łłuia
rsrandatów tylko w ranach s,łojej epec"ialn_osci.
H,egulania kóŁ w;/borcrycŁ olsreślaZa:rząd TZTa
1o,

'

§ JU*
W $ejmlk* Pf,Z inaJą c3e9J§ Lrcz§stniczyó osoiąl z3.pi,oszoee pTl.ęz,
Fre zy cliu_ą Z,a,rz_e,lrw ĘZŻ aT a?. 1/]jsą'§cf,l członko,n ie kluhdg zrz es,zon_vch,
\ółqgaol
?ą lq 6.'rosol,,l aniu,
jednak be Z prawa{udzia
1

§ i1,
bpoSÓb zrpoĘiv!a]].ia §eJniku YZL, i,egu'la,nin obred i do}i*ayrłania rnybo.,-,ów właCz okreśLaucŁnaŁą §ejmikrrr

-
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& 5a,
}ia czŁos,kdł§ wŁadz X?,Ż nagą by.i wi:bterane pT7"ez §eJrprk cs*by będącs członka.m"i klrrbów, sekc j1 1 iŁrganizacji zTz,ęszonyeh w TZŻ,
Osoby te rie al-§zą byC qelegatarri na oejaik,

Eozdziaż TII"
3z"-?*ź-E??

3 i3,
Ząłząd FZE sk?aCa się z Ere zesa TZŻ, L 3O ca}cnkór,l nybraĘrch. nrzez
§ejmi}i r:e d,ła tala aTaz ż- \Tzł\f,aiai:ząSł,cŁlub zastępców p:,zewadaicząc],,aŁ Załządćw o]*ręgóvł, J,elep;atdvl PZŻ w okręgecb,rGłówne j KorcisJi,.
Ęsc3,plinan:ae

j

o::az

J

płze,4sta.nicie

li

iio']egiu_rn §ę,j.ztów

Ze

glersklcb

YL'bl

§ 3*Do kcnne t enc j t Łarz. :§ u FZł nn le ą- ;
l
'1J zatviierclzanie preliiiii::erz8 -,1yclatkórł i xpĘ,łóu ?ZL,
el zatwierdzanie plaau rocun€ ł tzie}alncsci zg,r$.nie z §:/tyczn;imi
mika EZZ;,
--l Qccna
5}
!-r:acal Ttezyd.l,i,rm Za-:z::rdrr_ 3!iZ i- Zr,z:lądów O,kl,ęgóvł TZŻ
/!J, zaŁat.xtanie §nT*w przeli+zanllcir T)Tzez Tręz}friirra 'iq.rząd.ll ?lż
be j

lub innc l";lłize ,
,*s
t a La n j. e ol,ti ę8ćw TZ7 ,
5L
OJ rozstrzliganle spo::ów miąlizy
\

cz]_onl."a

nL

PZł*,

,C
=E
a J)ł

1, Za::zi;a EZZ zbiera się ło :ł.jmie j *.,.a i€lzy d_o rokrr r rj€rcĘ
i i;:rudaiu?. Zarzą§ zl,; ory'-.vr;aay jest pTZ€ z Ey,rsz*::61.!ilę1 lerządrr TZŻ,
§ŁozóziaŁ

Ę,:

=ł

TIII

i r ** _aż:?3 1,* -EZ_l

§ 56"
3rezyaium ZatząCu EZZ skłłćiasię z prezId,iui:r ścls}e5ow s}tład,zie:
Prezes P?,Ż, dwóeh wlce prczęsdw 1 sekr;:tarz, sl.,:arbąl,k a?az, p-,zeitodnj-cz;;c3r }ioiegir_r.m" SęCziółv Ee glsrsl:icb'PZZ, oL.3,7, z rilvóch zespołdw
prezyd,ialnycb- dla ze 5Larstrła norskiego 1 śród?ądcweso Sziałaj ących
poą p::zevlodtrićtwern

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego

-

,,tice p:e zcg.jw.

feksf obowiązujący od dn. 31.05,1957 r. do dn. 28.04.1965

r,

9

R=n
Jl

1r
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ł

}Ia wuio§ek Prezlrd,iunr Zaxze;drr lub z ,;liłasnej in:.c jaW,ły Zatza§
EZZ rnoże dokocptol,łpfiaC do sj:ladu Prszl,iium Zarzą,iu. B, ok.i,esie
§.,1e j kiąłl jenc j i członków Zarządu FZŻ.

arż3§8 !§$io§ek Głórłnej Koralsji Ę§ę..,pJ.lrianre$ Za.rząd TZZ r*or-e zawie*
s.iĆ w czyl}no§ciacb, ezZoaka Zarząd.u lub c zŁank-a h,ezydiu-e Zarząd,u TZZ*

§ ,e,
De konpetenc ji Frezydiun Za::ządu ETZ r,ależy !
1} reDrezentorłanie PZŻ ne zewnątrz,
?} wvkoi:}wanie uchlu;aŁ §e Jnaiktr * Zarze;du P&Ż,
3I kterowaaie całeksstałterpdztaŁaląosci lZŻ zgodnie zc statuten
1,

przentsanłt PZŻt

+| zarządztete nraJątkiem., d,gcbodaral t wyd_atkarąl PZL,,
t
5L anag,ażowaaie ,p?ecowników PZŻ, zwaląiaple ich ż, usta]_anie

iclr prac1,,
al porłoływanie staĘch i
warunków

czasowyc'tr ko:aisji,
r,egulacrj-nów i lnstrukeJl sportol.rych oraz

} *vdawe.nte, Frz€plsów,
organizacy jryebn
\
8}, załatwtante !9§z€lkicb- tnnycll sT_,3a\ij riie pT,r,eY.aza,nych innym
władzon PZZ,
9L powoĘ,,vlante ć"*legatćw TZL ,n o1:ręgaeb,, ćla ]!,iiór;,gh *i* :]rzelĘid,rje
się utv.; o},zenia tł Lałuz o1::: e;gotrp ell TZZ.
\
1O} wl}lonyvnanie r:adzoru riad d.ziaŁąlnosciei vlżalz oi::,ęgowych i -i.;le'6atów TZZ w o}=,ę5acą.
?

I

§

39,

Or6;anizację łreryd irulra Zarzl;d* PZZł po{ ziaŁ placy nięd,zy p_rezp§.ir,m ŚclsŁe
i respoĘ preż:;,dialne, tistłltriie sta:rych kolrisJi, icŁ o::ganizację
i zah:es,łzj-aŁaieia okreŚla r,e;gir'le.ni:r Ti:ez7-j.iirrr Zarz:id,r lljiia.iie}r}
przg?.. Larz.;d, ELL i iat.łierizol§ pJ,u€z §eJm.ik,

§ 40r
Do lny}i,on}l4ąrria czy:inosci ac.rainis,t t,Ąc:,jł.;icTrn technicznych., rachąnkov,lyc'lr, zeTząd,u aśr,od,kamlitpł F:*ez3z"Ąiunt .arze;f,i,l ?FJ7. n*że powoł],,,wać
. biura oTąz kcniórki łiil::liaist,i,ac;;Jne ż pŁetnytn pcl,sr]]1ćlełi.
1*

i

+t.

iane łTze a TZZ poclpisu je Prezes aTal.
§e}ire tarz.Fisnaa za,.nJla.ra j a.ce zobowl ązania L*b d ecyz j e rlta.i ątkov;e
,?raz rachunki podpi_sL:je :lóvrniea giiaj:,bniką
,i]§zT

ętkie

ć okrrlne

nty

y;_vstell

._
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2ł Elrąwe podpl.su niektdrycb dgkumentów i* racbunków Prez;,di.um
''' Zatządu maże zLęęIó pisemeie in.r3iń członkan Preąt,§.irrro @r&a
pr,ac

ownlkołr TZ7l
Rezd
§* rytu- j.t

zLaŁ IX

"Łg,Łl§.Łg§_Eil
§ lĘ,ł

Ko,rrisję Rewizv jną FZŻ w składzie 5-ciu cz,aonkćw i Z-cb_ zastQlcó1g
6ybi*ra Se jnik na C^wą Ietao

§ +}"

Kgilnis

ja i;ertizyjrra PZZ jest

CIr3a[€01

psTJełąlsm. do

tr Badąnle caŁpkształtrr i.ziałaLaosci i ielorłeŚct

3

,łq-r'datków

6raz

p1ewicłowośeigospodarki. finan§owej Za-rzł"du, Frez-;idium Ząrz*"du
FZŻ orąz Za::ządów ekręgów T7,?).o
2ł sDrav;dzar.ia bilansóv,v i splai.vna6eń rechunkanych i s}:iadania
spl€(wczdąń rra §ejruikr.r ?ZZ-ł

}. składanią wrlios}ców 6 u{zielenie absolutorlu-m Zarząd,awt Y7,Ż
4* -bao,arria spfa.!! -qzczeesłeuycŁ.Z tila:sne j lrric jatyrł§ ł ZLecenl"ch
p1zg3 §e jnńk łTaz na wąlosek Zarządrrł Tr,ezYdiunr Zarzyrd,u
Łu-lr wŁadz nadzorcz]iBbł

§

P;&Ż

+Ął

KomisJa Ęeu1.ąrJna ma prawa karzystać 7, poijl€gy Tzeczezrr.awcón PrzV
baoałiu ra cb-unli9woścl, Lub celnwościwT,d,atków a],be racJonalr,ości
gos poć. arkl

"

.

jną konstytuuje §iQ i dziaŁa zgoĆ.:rle z r,e€ularainer*
" zątrłlerdzo§la przez §ejndk.

iieaisja

Rew1z}

Oliręgoiłe korłis je rewi_zy

§,+ó,

jne

vJy}ior:.uJ

i;

sr,.T

ą pI',=c ę z6,odnie Z instruic-

cjami },itiriis;l Rewiz_vjue j TL], L pori.Lep;ają jei srgan_izac:iJaier
Seguląmią lch pracy ,.rcb.wal.a l,1onis ja ',ey;izyJaa T'iV.
Bezd

ział X

§gięŁ*Ł§ gtŁi
f

9t

-i9§lptEi:Ł

}1olegtum sędaiów Zeglarsi.r]l'r--* or ganera zr z esaaj,ąe.-in 6szgstkie
nsob3t pes i*idaJ ące uFIaBjni enla s ędzioiłskie rł żeg,larstwle ariators*
kiac,, pol,mŁan]tn de ztrŁatlłtenia y\i§aelklch spaaw zw1ązarryeh
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Organl zacJę Kelegiura §ęc'lzlćw Żeglarskich lia § zezeblu oentraLn]rm,
i w okręgac}l ustalą csobny regulam.in zatwierdz6a3l pyzez §ejmik
§

4E

El:b ł

§gą{gl*Ł-Ę
g!1

n
g:_ p
} i! fl g
-s::
-§E 1
§ 49,
}iomi§je
.}łówr.rą
Ęscyp]-lnarne skła,da się z 5 człgnkóvl orau P.*ch
zastQ§ców v;r;bra::!ch przez sejrąik TZZ na ć"wa lętao Tzupe }nlenie
skłądu Głćrnne j 1i6aisJ i Ęsc;lplinacreJ dokolĘn& j est przea nią
U
sąeą vl ck::esle kedenc ji i T!]7na8aSą
zatlłt_erdzerri* pr.zóz Zatzs,d, pZZ,
,i_

91it*g

-rjg

J,3

o

§

5Q,
ji
toraPetere
D6*
Głdrnne J liołnl§ J 1 *!yscl, pllnarnej nateŁy rezpatry9i;6*
nie spraw d;ce:r.!lii".a.rn;lch p::żę}azirą;c": ?T7ez Tteąldtum Zal.ziidu,
Zarza.d,. §e j mik EZ7,, Tlenis j ę Ee rłi 4 jp.:* lr-rb ,ł?ad ze nac]z aTlze sraz
oliłłoŁańod dec;,lzji Cl.rr ęgo_wllch i"oni sj i Dl sc;,plinarn;;c]l*

§ 51ł

;3V-n lia]'ania
i Ę,scl,pliner,ne
i- rąinov;e k*ry ustalą regulamLa- zatvile rdzony

3ł-r. *_cj I,_cnis j

,j

j, n-.Iz::.k.T ccz3Ę].a
yzeż Se jnik TZŻo

§ 5?,

ja Ęs;;l ptin.3.T,na Ęoze l,tr-rs: orłać };ar}l za p::zekrocze ni.*
*-:
p,'Zżpisćw T7.7 przez kluby, se} cJe, i r,rrganlzacJe urze§żor:e lt puż
oraz p-f zez cz?onkćw t..ic.t klubówo sekcji i, or8anizaeji*

GŁÓwną };rl,nis

i 5i,

Orzec zenle C-łórłne J ]irnlis j 1 Dy sc-.,, plinarne
ekzeiiwuj s Fleąrćiurn Ząt,z:;du pZZl

j i rLał*żcne ]:ary

Iiozdalał Xlr

26;i:cnsl",

lub
Do

zenie

6ru-C"nluł

i:c.nF,e te nc j

!ąigret nŁ i9 _ !Eł 9g9g9 -ivv
§
§ 54,

01ir.qgo,łe

PZŻ o,1blu-.61ą

slę cLlToczni€

r,l 11stor,p,izie

§ 55,
i 26r,onraC zsnia Okręgoorcgo FZZ naleĘ;

tł oc§na C.ziałalrrosci w
terenie okręgu.
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wYbór Płzewod,nicząceg,e , Zatządu OltrQgul Okręgowe j KomlsJi
Jlswtżł/"rŁeJ i Okręgorrej }iomrsj1 Wsc.vplina:rne$ /
3. ucb.tsalanie \fiyt]lcznybb, dziażalnosct Zarządu OkrQgur z8odpych
7,ę statutem. i, orzeplsarci PZZ oyaa wnio,sków okręgu na §eJm,ik
' F€Ż, na ?,ayząd,n lub do Prezpdiunr Zatząd_w PZZ odpasząeycb
§ię de ogólnych §Dra!! zeglarskicb.+
l+| pTz:ji no,:ga&ie do ,atadonrosci snTawBBClań Zarza,du Okrę§u
i uCzle lanie ąbsolutgrttrĘ,
5r Fode.imewanle uchwaŁ ę sprawach rnzekaaarrych zgodnie ze statutera prżea Prezyditrar.Zarza§u, Ecraąd,, §eJ§tk l'ub Zarząd,
Okręgu EZŻł

2i

§ 5o,

tł § Zgronadzen"iu okręgaw3lllt ucuestuiczeo z pTąwep głosewanta :
" t} §§zy§cy zalejestrawąp.i na terenie clanege ekręg,u sternte5
' kapitąaowie"i,nstruktorz3r i trener13 zeglarstwa, sędziowie
żeglarsc5r i fachoncy tech:*,iczni. /mierr,icaow ie 1 1renstruhtorz,y
arz! teehnicz:nL/ ł
organizaejt+' delegąei lz'i:.e§Eorycb_ w FZZ klubówn sekcji, i
inspe,r,lt

,
|.*

zarejest::oąa:r1,-cb. w darym okrQgĘ vł liczblei
1. deLegat d,ta jednostek liczs"cych dą 50 czŁoaków
2ł d.elegatdw dla jednostek liel.ącycb do 100 czŁenków
3 delegatdw ala jedno*tek liczł:pych C.e żQĘ czł-onków ,,
+ delegaŁóu dla jednelstek licząc;,,ch_ pD!!yż.ej 200 członków
-# z8roroądząrłżu okręgow§a vc:zestnlc l^8: z,8łgseni aaradezysl"

Szłgnkowie Ząraądu Okręg,uo Okręgowej
€Scręgo,łnej Kecłls jt

D§

sci;

plir:ellnej

§,r&E

iion:.is j i" Rewiz3 j neJ
C

ele ga

ci

te::enovrl

i

ł

ekr ę8ur

R
rrr *
U J{
H,egulamia Zgrontadzeń Okręgowycb" TLI* Lictl,ł*]a Zatząt T["b*

§g={zląŁ_łIIIr
!ąi131-9Łrgg**łŁŁ
a
ć.

LH

-^
8 -/U|

}ł Zaraąd Okręąu F&Ż w skŁadzie od 5-'11 osób w;,hiera na dwa late
Zg.ronad.Ee.ni8 Okręgowe. Tak wybra.ry Zarząd, Okręgu, F§ Zare$estrawa:aiu pr,g€z lrezBd.ium Zaraąd. TZŻ, staje się viŁad.aą gd,dziaŁą

?ł
'

terenomeseł Jąkin jest akrłe PZĘł
Za3'.za"d Skręgu msze na swyfir terante pomoł,ytsaó del.egatów iĘ ariej§c_&*
weściach,§ ktdrj:cb. uŻna to za potrzebge gbeŚLająo j ed"aoczeŚ*ie
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Ukręgu
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TZ?, płv;łłanyjest de :
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klego lnłe,snggo te :.e nun
k;żerolrani& cł?oliształteu..C.zie.rił'l.ncsciŁe5'!6i13;*u anatłrskiege
"} w o1::qgu z5,c,:nie z cTzl:lsclii T7,Ż.
żJ ręprł-aelltgtłaala ok::ęgir ,;,.cbe e Ząrz-iu, ?rc:-y1-1,iu.ft La:ząC,u
ae6;1arstł.ria ani&te;r,s
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^-_
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?aZ,
. 4J aqn].iiist::o,,lania iilidzielonl. p:l_,lcz Trl: zl,dliim Zayz;;dLl }'ZZ
częŚcią i1€."i:i-bku TZZ yl §],anJ- m e;1=,ę5u aTlz ;3]]oT]ądze::ia gs§ncdarki a}:ręgu zgałlnie 7 j-t.stru}:c jarni P::e zl,Ciu_m_ Zar'ząd* PZŻ 1 pod
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,-1

]..s:i;r,aJ-ą Ci;r,ęs,:xe j Iic:l:s ji I,"c,i,jżzyjnę j r
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wyd,ąv!ania z?Tl:,C.zerl r,Łłrr:-.,zuj

r::ie clr ęgu,
"ci,ci:
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Tre zyclirrm Zarz$Lr, Za:ząd.o lub §e
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l]L

5c.
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Orpianizację p].,ecy La:,z.;C.u C}_;,15ii, .llc rgś}c.;y złkres j e6o }:onpeteacji cl,ez tok zalatrianl"a s§]:a!_! usiala regulam.in Za,i,z,,Cu
0kr-Ę8ur zai,wl;rdzany ]:a v,;nicsek i:s6nż 7.?|-!zJ_i.L]- ?l, zez Tyęzl,iiue
Zatzłrltl TZZ*
§ ó1 .
łV okrę6lacb." rł iitdrych nie p.o,ĄołLrje §ię Zayz.§u 0},=Ęgur Ce 'l-egat
EZZ róa kclpe.t*acJe pr,,Ęiun3n€ gtatlitłtiio ol:1,1;go,nej r:laCzy zeglarclp-i
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re6tiiarr.iiie n uc]trrłJ-org; g p]]ze a Ji,ltli sJe; Iieniź;v, jaą TZZ,
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