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§1

nąewę Po]_ski Zvłiązek Żeglarski,
v,r skróci ą PZŻ, zwany dalej
''Związki€iltl.

§too*arzyszenie

2. ili koniaktach z ze$ranicą, obok naul,'Tr polskiej, Zvłżązekuzywa
nazv{F w Języku angielskim Po].i§h Yachting Association.

§2
Terenem dzia}ania Zwżązku jesi obszar Polskiej Rzeczy;:ospolitej
LuC.owej, a siedzibą w?adz m, st. tiarszawa.

§3

Związćk jest storłarzyszeniem zarejestrowanym

i posiada

osobowośćprawną.

§Ę
Związek moze być cz}onklen krajoi,4ych

organizacji o

tyfr} §anylil 1ub podobny&

i międ,zyr"rarodowych
profilu dziaŁania.

§5

1. Godłern Związku jest kotwica, której trzon stanowią liter3, ?ZZ.
2. Banderę Związku stanowi bandera Polskiej Marlmarki }{andlowejl
na której vl górnej częścibiaŁego pa§a przy drzewcu unieszczone jest god.1o Związku koloru szafirowegor
3. Froporzec Związku stanowi blały trójkąt z godłem Ztrrliązku
koloru szafirow€so.
4. Związeb. uzyirra pieczęci okrąg}ej z napisena w otoFg: "Polslri
Związek Żeglarski't i god}en Związliu w środku.

§6

1. Zvłlązek jest organizacją sanorządną i opiera
na pracy spoZecznej.
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2,, Decyzje nerytoryczne w zakre§że działalności
na}eżą do Władz Związku.
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Celełn Związku jest:

1/ popularyzacja, organizovłąnie i roevłiJanie żeglarstwa we
wszysikich jego fomach,
2/ osiąganj.e wysokiego poziomu żeglarstwa regatowego,
}/ rozvłijanie i upowszechnianie turysiyki że6lars}tj.ej,
Ą/ prowadzenźe dziażalnościwyc}rowavłczej oraz rozbudząnie
zainteresovłania proble:uami gospodarki rnorsklej 5. wodnej,
5/ umażliwianie szerokim rzeszom spo},eczeństrłla w3poczytlku
na vłodzie, ksztażtowanie vlzorców ,spo3,ecznych v,, zakresie
racjonalnego i ku]-turalnego spedzania czasu wolnego,
6/ podejrrowanie dziaŁań na rzecz ochrony środov,liskanaturalnegon

§8
Zwżązek realizuje swoje

1/ tvłorzenie rvaruri]róvi

cele poprżez:
dla zaspokojenia i Tozszenzania zalnte-

resowań żeglarzy oraz uraozlilvienia in uczestniczenia
vłszystkich forfiac}: działalnościZwiązku,

l{e

2/ tvłorzenie warunków do uzyskivrania wysokich wlmików v,l regatach igrzysk olinpijskich, nistrzostwach śvdatai kontyrentów,

3/ obJęcie żeg}arsiwem regatow},B szerokich rzesz ntodzież3,
1 zapeltnienie warunkóvł rozwo$u zayfodniczegc najzColn:iejszychn
Ą/ rtspóżdziałanj.e z organami adninistracji państvłowej, instytucjami i organizacjani spoŁecznyn}i w zakresie dzialąlności
Związku, oTaz ręprezentgwanie wobec nlch inieresów czlonitów

Zlłiązku i społecznościżeglarskiejl

5/

ustalanie

w3rrnogów
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ustalanie zasad szkoleniol{ych i orsanizacyjnych,'4
$§rłr^
kadr't*fi?"^
7/ szko}enie 1 doskona]-enie sportovqych i technicznych
r,

l

żeg}arskich oraz nadawanie uprawnień w

t3rro

zakresie,

U;ł;:;!rr,

s/ vłydawanie dokurnentów żeglarskich zgodnie z obowiązu;ący- '9

ni przepisani.,

9/ prowadzenie nad.zonr technicznego, klasyfikacji, inspekcji
óTaz rejestracji śródlądor,rych i norskich statków sportovłych
w zakresie upoważnień, udzielonych przez odpowiednie organa adminżstracji państtntowej,
10/ organizorłanie irnprez sportow3,ch, turystycznych i wypoczynku
na woCzie,

11/ inicjowanie i planovłanie rozwoJu budovmictwa jachtovłe5o
oTa,z opiniovrarri e invrestycji żeglarskich,

12/ otganizowanie i prowadzenie dzia?alności wydavrniczejl

13f czuvłanie nad przestrzeganlem etyki, dysclpliny i eiyklety
żegl arskiej,
14/ współpracę z z,a1narricznynl
zeglarshimi,

1J/

i

międz3rnarodowjrni organizacjami

kootC.ynołvanie i kontrolowanie działalnoścls,wych czŁonitów
w zakresie wynikaJącyur z ich przynależnoścido Związku,

16/ zarząd.zanie w?asnlrm i powierzonw sprzętem, obiektani
i urządzeniani służącyniżeglarstwu,

17/ żnżcjowaniei podejmo,wanie z zachovłarrien obovliązujących
przepisórv inneJ d.ziałainości, zaierzającej C.o roalizacjl
statutowych celów Związku.
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Cz}onkovrże Zrłiązku

dzielą się

na:

1/ zwyczajnych l
2/ nadzwyczajnych,
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2, czlonkiem zwyczajnyn Związku jest o1łręgowy związek
żeglarski posladający osobowośćprawną

ł?":"?łą^

\!ł;?,J*r,^
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Członkiern naozv4yczajnym może być organizacja spoŁeczna,
posladająca osobov,lgść prawną, zainteresowana d,zia?a'l nościąZwiązkul.

l,

Członkiem honorowyln łrożebyć osoba fżzyczna, szczegó3_nie
ząsłużonadla rozvloju polskiego żeglarstwa.

ą

Członkostłvo zwyczajne }ub nad_zvryczajne Związku nie
naru§za samodzielności i sanorządności członkóvł.

-a

ła

6. Członków zwcza;'nych i nadzvryczajnych przyjmu 7e Zarząd
Główny na podstal,vie pisemnego zgZ,oszenia. God.nośćcz}onka
!:,onorovłe6o nadaje Sejnrlk na rynlosek Zarządu Głównego.
(l

1o

1". Członkowżeewyczajni mają pravo do:
1 / czytmego i biernego prawa viyborczego
ęzwne prawo wyborcze przJr§3uguje delegato}n na Sejni}i,
bierne prawo vłyborcze przystuguje wszystkim czŁonkom
1

k]_ubów

i żnnych jednosiek organizacyjnychn zrzeszonydn

ti okęgowych zvłżązkachzegl_ar.skich,

i posiulatółł wobec
korzystania z pomoc}, i opie}ii Zvłiązku,

2/ zgżaszu,ia umiosków
3/

vłżadzZvłżązku,

4/ brania udzia3u ł'i organizorvanych przez Zrviązek imprezach
żeglarskich vł kra;u i za granicą,

i

wydawania dokuneniór,v żeglarskich
zgodnie z delegacją upra}mień Związku, dokonaną pTzez
jego wł.adze oraż zgodnie z obowlązującynl przepisami,

5/ nadawania uprattrier':.

6/ uż3nlłaniabandery onaż pieczęci

z

goCłem Związku,

7/ użyvłaniav,,}asnej oCznaki, proporca

i godla.

1. Czlonko,1vie nadzł,ryczajni mąją prawa członków zwyczajnych
z łuyjątkiem biernego pra}ia wyborczego oTaz uprawnień
zawarŁychwust.1 pkt 5 i 6.

). Cr?onek honorowy !0a upralr:iienia ząvłarte w u§t.
i 4 oraz bierne prawo wyborcze.
Z,
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/ przestrzegania postanovłień Statutu,
uchtła1 yłŁadz Związku,

2/

ł":\ !,%
ź %**'o

ł3ą

Członkotłie Związku eają obowiązek;
1

,ł-ffi

','!r*'ł ,5ż^''r,

}ou%n

Ę

regulaminól,v oraz

aktlrvrneJ d.ziałalnościna Tzecz rozwoju
poziorcu zeglarsiwa,

i

podnoszenla

J/ przestrzegania zasad d"yscypllny, et3lki i etykiety że6larskiej
4/ regularne§o p?ąęenia skladek cztonkowskich i
cułonkowle honorowi skżadek nie placą.

§12
Cz?onkostwo z,ł_vcaajne i nadzwyczajne ustaje v/ przypadku:

1/ rozlłiązanla się Związku,
2/ rozwiązania się cz}onka zr,vyczajnego J-ub nadzwyczajnego,
3/ aobroworrre$?"ystąpienia cz?onkal zgŁaszonego na piśrnie
do Zarządu Główn€sol

ą/ podjęcia przez, §ejnik Związku prĘwonocnej uc}rvlały o skreśleniu
z listy cz3onkóvl Zwżązlr.u, po uprzednin ostrzezeniu, z powodu
nie pżace}?ia składek prz,ez okresco najnniej jednego roku,
2/

podjęcie przez Sejnik Zwląz}<u prawomocnej uchr"laly o w5,kiuczeniu ze Związku z powoC.u nie przestrzegania postanowj.efi
statutu.

§13
1.

prz3padku naruszenia pTzez Okręgowy Związek Żeglarski
postanowień §iatutu lub uchT",ał władz Zvrżąeku, Zatządavłż
Głól,vnelou przysluguje stosownle do okollczności pre$io:
1/ zvrńcenia uvragi na dostrzeżone uchybienia i żąd.anla
usunięcia ich w określon]ra terminie,
ir/

2/

organizacyjnej lub innego poparcia
do cza§u usunlęcla uclrybień,
oornówżenia pomocy

3/ żądanżazwożanźanadzwyczajnego

zgronradzenia okręsowego
zvliązku żeglarskiego w oelu rozpatrzenia dostrzeżonych
ushybień,
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zawieszenia okręeowego
z określonychstatutowych praw członka Zwlązku do czE5tlr;o^,o!lą,
podjęcia decyzjt pr?,Qz, najbliższy sejnik.
Włd'd
2,0d decyzJ! Zareą&u Głólłnrego rvymienionych w ust, 1r Okręgo- '9
wemu Zrviązkowi Żeglarskiemu przysługuje prawo odwołania się
do §ejniku. }fnieslenle odwol,anla nie wstrz3rauje w3,konania

iych decyzji.

Rozd.ziat IV
tr,/Zadze

Związku

------

§14
1'.

lłRadzargi zrviązku są:

ć's

1/ se;nik,
2/ Zarząd Glóvrny,
3/ Główna KoroisJa Rewizyjna ,
4/ Główna Komisja Dyscyplinarna.
Kadencja vłŁa&z Związku trtra 4 lata, a ieh q,bór

)l

się w głoso1,1aniu tajn3m.
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej,

odb3nra

uchvła?y włacrz Związ"xu
zapadają zwykłą większościągżosów w obecnoścżco najnni.ej
1/? ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a }r preypad.ku
róvłnościglosów xozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§15
1. Ta sama osoba nie nnoże być rćvrnocześnieczŁonkien więcej
niż jednej z lvlad.z, w3rrłienionyci: w § 1Ą, ust. 1 pkt. ż, 3
2'.

Członkowie vl?adz Związku pełnią swe funkcje honoro}to.
Wyjątek Inogą stanowić najwyzej d:waj urzęd.ujący czionkor,lie
Zarządu Gtównego.

)ł CzŁonkawie Zarządu Główn€gor Głóvłnej Komżsji Rewiayjnej
i GłórĄ&ej Komisji Dyscyplinarnej nle mogą rówrocześnie być
zatrudnienl przez Zwlązek na stanowj.skach etatorrryckl"
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powyższe nie dotyę7,y urzędujących członkóvr Zaruądu
o których mo}ła w ust. 2,

4.

e&§gŚł_**

'%?łłj{ką

Zarząd Główny, G}ówna Komisja Rewizyjna i G?óuna Kourisja ""r*
ĘscyplinarTra mają prawo odvłołania z peŁnionej fr.irrkc;r
po§zcuegól_nych członków jedyrie w przypadku uchylarria się
od wypeżnianla przyjętych obowiązkór,,ł przez okres co najrorriej

6 miesięcył

§ejei§_3giągŁg

lr

2,
)a

§16
Najwyższą wŁaCzą Związku jesi §ejmilr,
§ejnrkl dzie3.ą się na ewyczajne i nadzwyczajne, a §ejuiiki
zwyczajne na sprawozdawęzo - wyborcze i spravłozd"avrcze,
Zvqyczajne Sejniki sprawoedawczo - wyborcze zwołyrane §ą
przez Zarząd. Główny co 4 lata, a zwczajne Sejniki §pra-

połotłiekadencji trżad.z.
l,Iiejsca i terminy z\ryaz,ajnych §ejrnikórł ustala Zarząd Główny
z tyr., że powirury się one odb3nrać w pienĄr§z}nn kwar-bale
wozd,avrcze w

d"anego roku.

4". Nadzlryczajne §ejmiki złvo?y,wane są przez Zarząd G3óvrny
na pod.stawie;
1/ uchwa3y popreednlego §ejniku,
2/ ucirważy Zarządu Główn€gor
3/ wniosku Gżównej Koraisj5, Revlizyjnej,
Ą/ vłniosku zgżoszonego na piśmiepraez co najmniej 1/Z
ogól_nej liczby członkól,/ z,łłyczajnych.

§ejmiki obradują nad sprawani, dla których
zostaż.y zvłotane i powinny odblnvać slę w tenninie do j niesięcy od uchl.uaŁ:,r Zarządu Głóvmego w tej sprawie 1ub od zło*
zenia wniosków, o których mowa w u§t. 4 pkt. 3 i 4.
6. !I Sejmikaci:. spravlozdawczych i nad.zwyczajnych biorą ud.ział
dele6aci wybrani ną ostatni SeJnik sprawozdawczo - wyborczy
Ę

},{adzvlyczajne

1ub w_vbrani vl nowych vąyborach.
n*"yrję w tej sprawle pod.ejmuje zgromadzenie okręgowe
odpowledniego czlonka Zwi.ązku.
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kompetencji Sejmiku należy w szęzę3ólności;

DO

1/ uchwalanie genera}nych kierunków dzia}alności

Związ,.u,

i

2/ rozpatryranie

przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie
dzia?alności pozostałych władz zvłiązku,

3/ podejmorvanie uchvraż w sprawie absolutorium oTaz. votum
zaufania d].a Zarządu Głównego lub poszczególnych jego
czŁon}rów,
t+/ ,łł"vbór Zarządu

Głóv,nrej Komis

Głównego, G?ównej

ji Dysclplinarnej,

Konisji Rewizyjnej i

5/ uchwalanie zmian Statutu Związku,
6/ nadawanie godnościcz3onką honorow€gol
f

/

8/

uch,ła]-anie r,vysokościskładki członkowskiej,
pod,e;norvąnie uchwa}_ w sprawie rozwiązaaia

i przeznaczenia jego

się Złłlązkłl

majątku,

9/ uchwalania regulaininów vlładz Zvłtąz}tu oraz regu}aninu
I{olegióvł SęCziów i działalnościsędziotłskiej Złłiązixu,
1O/ uchwalanie Żeglarskich Przepisóvł Dyscyplżnarnych,

11/ uchwalanie ordynacjl wyborczych j" norm przedstavlicie]st1.1a
na Sejmi}<,

12/ rozpatr3rvranie odwołąń oC Cecyzji Zarząć,u. G3ównego,
13/ pod.eJnorłanie uchważ vJ §pravlie zastosovjan],ą prawa 1as}ęi
vr stosunku do osób ukaranych pralvomocn3m orzeczenient
odpovliednie

j

komis

ji dyscyplinarrej

wszystkich innych sprawach vłriesionycir pTzez w}adze i członkóvł Zl,łrązku oraz delegatólf na

1t+/ podejnowanie uchiva} }/e

Sejrnik.

{i
1.

'rJ
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Sejmiku biorą ud.ział:

1/

ż, głosem stanowiącpll

- d.elegaci czlonkóvł

zwyczajnych,
wybrani w tajnych łyborach przez zgromadzenia okręgowe
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oTa?. delegacl członkóvł nadzwyczajnych. I{ażdy członek ął:7?r*,
nadzrvyczajny jest reprezentowany prze.- jednego delegaia?
ł:§Ś
2/ z. głoseiłdorad,cz3nn - członko",łie wŁad,z Zrviązku i członkowi" ĘE
honorovri, jeżeJ_i nie zosta]_i rvybrani delegatani oTaz
gościezaproszeni przez zarząd, Gżóvncy i przez sejnik.
vi

liczbach, v4rnikają"r";

2-. Podsiarłą do ustalenia nofln preed,stawicielstwa człon}<a zviyczajnego vl sk3ao,zie sejmiku, jest §uma osób fizycznych,
posiadających stopnie żeglarskie, zraesz,onych w klubach
i sekcjach, będących czł.onkani okrę§oyłyc]n z,łłiązków zeg-

ląrskich.

§19
0 termlniermieJscu i proponolranym porządku obrad §ejniku
zarząd Główny powiaoania nie później, niż na 30 dni przed"
terrrinen, czżonków zułyczajnych i nadzwyczajnych zuliązku.
zarzad Głównv

----d---r-rr4

§2a

Zarząd Głóvłry s}ełada się

Sejnik.

z 2? - 31

czżonkóvł vłybranych przez

§21
Do zakresu

Czialania Zarządu

Głórłnego aależy:

/ realizovranie statutolvych celóvr
2/ realizowanie ucŁr.,,va1 Sejniku,
1

Zvliąaku,

3/ kierovłanie caiohszta3tec, daia}alności Z,łiązku,
4/ programo,,vanie rozwo.,iu zeglarstwa,
5/ uchwalanie budzetu i zatlvierdzanie sprawozcań finansowych
dzia?alnoścl Związku,
6/ zarządzanie majątkiern i funduszauri Zv;iązku,

7/ reprezentowanie Zvliązku na ze.lvllątrz,
8/ rozpatryr.vanle odwoł,ań od uchvła? prezydiu.n,
}/ rozpatryrxanie sporóvl poniędzy czżonkamżzvłiązku,
Statut Polskiego Związku Zeglarskiego
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1o

1a/ przyjmor.ranie cz}onków zvłyczajnyg}i
11/ apiniowanie statutów i ocenianie
zvłiązków żeglarskich pod l,,rzględem
§ lS, ust, 1 Staiuiu Zwżązku,
12/ Pod,ejmowanie uchl,vał lv spravrie cz}onkosivra Związku

vr

in*

1J/ nadzorowanie i kontrolovranie cz}onkólv

i

nad"-

nych organizacjach,

zwyczajni,rch

zwyczajnych w za-ltresie statuto,*reJ dzia?a]-ności Zvłiązku,

14/ koord3rnowanie działalnościżeglarshlej prowadzonej przez
inne organizacje społeczne,
15/ powołyłlanie urzęduJących czlonkóvł Zarządu Głóvrnego, o
którl,ch movia w § 15 ust. 2,
16/ pował-rnnlanie ż rozwiązp.łanie komisJi prob3,emowych oraz

ustalanie ich

17

/

regulaminów,

d,ziałalnośclkornisji problenowych oTa:.
organlzowanie konsultacji w pcstaci konferencji w pionach
nad.zorororanie

1ub śroCowiskach,

18/ ustalanie regularninu clziałania Frezyd,iunr oTaz d,okonył.anie
oceny jego pmcyr

9/ usialanie organizacji i regulaninó}ł lre,,.,rj:lętrznych,
20/ powo}3ł,,rani e i odr^roż3nł,anie rzeczrrikór,l dyscyplinarnyci:
1

Zvłiązku,

21/ udzielanie upo},taznień oo podpis3n*ania oświadczeńwoli
vI §Pravłach nająt}toviych oraz określon3rch d,ol;r;meniów finansovłych o których raowa w § 37 ust. 1 i 2,
22/ poó.ejmowanie stoso,,rrrl:.e do potrzeb uchwal w sprawac}: nie
zastrzeżonych do korłpetencji ir:rrych lvładz związku.

§22

posiedzenia zarząd.u Gzównego odbyuają się w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż 2 ra?,y vr ro}tu.

§23

1. Zarząd G?óvrny wybiera ze §wego trona g - 11 członków, w tyf.l
preze§a,
- 5 wj.ceprezesów, sekretarza 8eneralnego i skarb"
nika, którzy tworzą Prezydium Zarządu Głól,rne8o.
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2,

z chwilą
Głóiłny w

ic},r

podjęcia i nogą być ztnienione

trybie § zt pkt.

B.

3. Prezydium Zarządu
uchwa].ony

przez

pTZeZ, Zarząd

Gtó,,łnego dzia},a w
Zarząd Głóvnry.

oparclu o regulamin,

ą. Posiedzenia PrezyC.ium Zarządu Cłównego odbywają się w rniarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w niesiącu.
5. Uchwaiy prezydium Zarządl:, Głóvrnego zapadają zwyikłą vliększoŚcią
głosór,i, przy obecnościco najnniej po}ov.ly członkóvr, w ty§l
prezesa lub jednego z l,łiceprezesÓw" }i przypadku ńwnoŚci
glosów rozsirzyga gtros przewodniczące6o obrad,.

§*śgg-§9gi gj3-Eg gi3yjlg

§24
Komisja Rewizyjna składa się z 9 - 11 osób, spośród.
których wybiera p:,zewodniczącego, wiceprzer,yodniczącego
Gtróvł"na

i

se}<retarza.

§zr

1.

ji Rewizi.rjnej na}eży:
1/ kontrolowanie caloksztal,tu dzialalności statutoviej,
gospodarczej i finansowej Związ}ru pod względerł celowoŚcl,
rzetelnoścj.i gospodarności,
2/ kontrolowanie działalnościgospodarczej i finansowej agend
gospodarczych Z+llązku oraz zgoCności ich dziaż,alnościz ce-

Do zakresu Czialdrria Głórrnej Konis

lami statutovryni Zwżązku,
3/ koord3rnowanie dziaŁalności komisji rewżzyjnyc}r okręgorłllch
związków Żeglarskich.
?, Gżówna Korais;a Rervizyjna działa w oparciu o regulanin
uchwalony przez Sejmi}t.

§z0

Dla reallzacji swych zadań Głółna Komisja ft.eivizyjna jest

uprawniona d.oi
1/ żądania niezbędnych qyjaśnieńod Zarządu Glól,rnego Związltu
1 jego Prgz.ycrium, Fod]egłych Zarządovłl GŁÓwnerłu !(oarisii
_
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w

oraz innyci: organóvi a także od io}r czŁonkóvł i pra
2/ zwracanie się do wżadz państwowychl organólv adlainlst
1 kontroli o infonmacje, nJ.ezbędne dla pravłid?ovłego p
pror"ładzenia

kontroli i

opracowania

ich

'Wł"

vqn:ikóvł.

§zr

Głóvłna Komisja Rewizyjna zoboł,li ą?,arra jest do:
1/ inforroo"wania Zarządu Głównego o wyrlkach kontroli i stwierdzon-rrch uchybieniach oTaz zgłaszania wniosków i zaleceń

dotyczących usunięcia tych uchybień,
?/ skżadania Sejnłikovii sprawozd ań ze swej dzia?a]-ności oTaz
przedstawlanie ocen dzia?alności Zarzącu GŁóvnrego oTaz .]e8o
Biura ze szc-zegÓlnyrr uwzględnieniem reat_izacji uchwał Sejniku,
3/ Przed,stavriania Sejnikowi wnlosków vł spralłiie absolutorium
dla ustępującego zarządu Glównego }ub poszczególnych jego
członków.

§za
Przewodn_iczący G?óvł-nej lionnisji Rel,vizyjnej aTaz upowaznieni
przez niego czŁonkowie mają prawo brać udzial w posiedzeniach
Zareądu Głóvnrego i je8o Prezydiunn z głosem dorad.cz3nn.
QrÓ'ora Konrisja
--_----_ Dvscwlinarna
--------

§zg
Giówna Komisja Dyscaplinarna sk}ad,a

się z 11 - 15

osób,
sPoŚród których wybiera przewodniczącego, wiceprzevlod::iczącego

i sekretaTza.

§:o

1. Do ząkresu dziaZania Głólłnej Konisji Dysc3rplinarnej należy;
1/ orzekairie w sprawach d3łsclplinarnych na zasadach i rł trybie
określonyn w Zeglarskich Przepisach Dyscypllnarnych,
2/ nadzorowąnle i kontrolowanie działalnoścląokręgowych
konisji dyscarplinarnych Okrę govly ch zvliązt<ów zeglarski ch,
3/ uchwalanie - w razie potrzeby - vlytycznych orzecznictwa
}.v, spf,&wach dyscyplinarnych,
Ą/ ustalanie wykład,ni autentycznej żeglarsklch Przepisów
i
Dysclplinarn3rchi
od wyk3adni dokonanej przez Główną
konisję Ęscyplinarną przysługuje odr,iołanie do sejniku,
5/ podejnowanie dzia3ań d}a ugruntowaaia po§zanovrania
prżez osoby legitymujące się dokunrentami wl,danymi przez
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Zvł3-ązek przepisów, zasad,

,kk^

ety}ii i Cyscapliny zeg

zasad współzycia spo?ecznego w dzlałalnościżeglarsk i#Ę",:"O,
oraz zasad wynika;ących ze zvłyczajów i prawldeł dobrej "€#:";ęra
praktykl zeglarsklej, jak Swniez dzia3ań zapobiegającyci,
Ę
czyixom wyrządzającpl w innlr sposób szkod"ę d,obremu imieniu
zeglarstvła polski ego,

6/ składanie sejmikowi

2,

słówna Komisja Dyscyplinarna
uchvla]-ony

3.

sprawozd,ań

przez Sejnik.

ze swojej działainości.

działa vł oparciu o

regu}arnin

G}Ówna Konis.ia,Dyscyplinarna może pełnió funkcje arbitrażowe
w §pra,Jvacir dotyczących roszczeń rąaterialnych pomiędzy człon-

kani a Zarząden

GłólłłnyrłZwżązkr.l, pomięclzy

członkani Związ}iu

oTaz ponięd,zy k]-ubar,ni żeg]-arskini nalezącjrmi d"o rćznych
0krę6orłych Związków Żeg]_arskic}r. Postęporrranre taki e 1frszczynane jest na zgodny vrnlosek stronn a tryb iego postępovłania
określa odpowiednia uchwata Głównej Komlsji Dysclplinarnej.

§31
Przewodniczący GłóuneJ l(onisjl Dyscyplina::nej

oTaz upowaznieni

przęz niego członkov,lie mają pravJo brać udział w posieczeniach
Zarządu Głóvnego i je8o Frezyc.ium z g?osem doradcz;m.
uzupełnienie składu władz

1.

§32

}l przypadku powsiania vacaiu -łr Zarząd"zle Głórvn3rn, G}óvgnej

Komisji Rewlzyjnej 1ub Głównej Korrisji Dysc;rpiinarnej ry?adzom tyn przysługuje prawo kooptacjż z tym, że liceba
czżonkóvr dokooptowanych do danej v&ad"zy nie może przekraczać 1/3 l! icaby piervłotnie l,,rybranyc}r przez Sejnnik. 0 powstaniu vacatu hr ich sk}edzie w ąrmiltu ubycia lub skreślenia
członkóvl orze}<ają odpovłiednio po,*3ższe władze,

2. członkovlie władz pochodzący z kooptacji nie no8ą pełnić
funkcji przewodniczących G3ównej Komisji fi.ewiayjnej i Głównej
I{omisji Dyscypllnarne;.

3, }i skladzie Frezy-dium Zarządu
dokooptolrianych d.o zarządu

GŁóv,ne§o liczba członków
Głó,*rrego nie może przekraczać

1/l ogólneJ 1iczby członków.
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g;rya

1ą

ubycie ze skżaąu zarządu Głównego, GŁóvrnej Komis;
lub Głównej Korrrisji Dyscypllnarnej 3_iczby członkÓw'-3ńłńką
przę
v.,

5,

celu dokonanla

r,vj'borów

uzupelniających.

Sejnnik nadzwyczajny, o któryrn aowa w ust. Ąrwybiera nowych
cz}onków w?aCz na wszystkie miejsca zvłolnione przez wybranych uprzed_z:io, to jest nriejsca obsaozone vr drodze kooptacji
zostają ob;ęte,niyborami.

Bgr9gieŁ_I
G?ół,rne K919§i9**§g

Ą
la

dziólł

§33

Związku dziala Głóvnre Kolegium
Sęd,ziów povrołane do prov;aCzenia spraw zw7a.z,ffiryęin z sęd.zio-

Przy Zarządzle

Gżównym

vłanlem regat żeglarskic!:.

2. Główne Kolegium §iędziów działa vr oparciu o miedzl,narodowe
przepisy regatowe żeglarstwa sporiov.re6o oTaz regulaninn
uchwa]-ony przez Sejmik.
Regulamin ten oicreś].aw szczegÓlności skład i sposób powo?yrania Kolegiunr, k3"asy sędziól^l żeglarskich, tryb ich
uzys}tiłvania oraz związane z ninni upravrnienia.
)s

G3Óvłne Ko1egium
1

Sędziów

jesi niezawlsż,e r,l zakresie;

/ in,Łerpreiacji niędz3znarodolvych przepisóvr regatowych
i vlirdavlania decyzji w §pravrach odrłoławczych. 0d tych
lnterpretacji i decyzji przllg}uguje pratło ołll.rołania się

do TYRU /International Yacht Racrng iJnion/,
2/ łłyznaczania konisji sędzżowskżchregat centralnychl
3/ zatwierd,zania wlaików regat centralnych.

Rozdział VT
9§gg§ggs_3yi gg§j

1.

-ise}c§Eis
§

3l+

żeglarskie posiadają osobowośćprawną
i działają w zasądzie na terenie rłąci€rzygf,ggo lł;ojełuódziwa,

Oirręgowe Związkj.
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2.

9,:.:ź:ą^
'zo}v'*,?-

łi przypadkach wyjąikowych Okręgov;y ZvłżązekZeglarsk' ĘŁ "%
dziaŁać na ierenie większyrl nLż jedno wojetiódz,tvlo, za z$f.-ł,|74+
dą zainteresowanych w?adz stopnia

wojeviódzkiego.

B

9;

§35

Statuty Okręgorvych Z,wiązków Zeglarskich 1 uchwały ich
vłżad,znie mogą być §przeczne ze Statutem Związku.

4la

1, Povłołanie Okręgow€go Związku Zeglarskiego w3r§}aga zgody
Zarządu Głównego 7ęiązlnu.

RozdziaZ VTI
l,1a.iatek
--------

1

i fundusze

Zwiazku

lłrrrrJłrr

. Majątek Związku stanowią

§36

r,u.chomości, nieruchomości i

funciusze.

2.

itTa

fundusze Zlviązku składaJą się:

1/ składki czZonkowskle,

2/ Carovłizny i doiacje,
J/ vłpż^lwyz działalnościprowadzonej na podstawźe odrębnych
zezwoleńl

4/

wpŁylłły z

dzia?_alności staiutowej.

§37

1. Dla waźnościoświadczeńwoli w zakresie pral,v i obowiązkórv
majątkowych wyrłagane jest współdeiałanie preze§a lub jednego z wicepi,ezesów, upoważnionego uch.vlalą Zarządu Glóv;"nego
lub sekretarza §eneralnego i skarbnika lub głółnrego księ801^i€8o.

2,

Pravło podpis1+lania dokumentów finąnsowych o}treślonych
pTzęz Załząd. Główrry mają r.Ćt"łnreżinne osoby upo,"taznione
uclrr.nłą Zarządu Głóvłnego.

§38

]liszeltrie postanowienia vłŁadz Zwlązku, zmierzaJące do uszczup_
lenia rnająt}",u §to}iarzyszenla, zgodnie z art, 37 pralra o stowarzyszeniach vlplagają zgooy władzy rejestracyjnej.
Statut Polskiego Związku Żeglarskiego

-

tekst obowiązujący od dn. 28.05.1985 r. do dn. 29.05.1994

Yo^"o.-/,^

nł§;r#,a

r.

16

"

k'r*r^
-ł*:łu

?,ozdziaż- VTII

"ą-ł:::f:;:&

a§i3*3*§!e!g!g-i -I9?§i333łis-si -igi e3§3

Ę;

9,

1.

§39

znian §tatutu lub rozr"łiązania się
Zvłiązku podeJmuje Sejnik większościąco naJmniej Z/l
głosów, przy obecności eo najmniej 1/2 ogólnej liczby

UchwaŁę w §prawie

delegąióv,I uprawnlonycir do s?osotva.nia.

2.
3.

Uchwała o rozwiązaniu

się Związku określisposób

likwidacji orau przeznaozenie

jego

nnajątku Zwiąeku.

ijchwa3a o pruezĘaczenj.u maJątku wyna§a

dla s:rojej

nościzaiwierdzeria pnzez władeę rejestracyjną.

wąż-

No podslowic orL 28 rozparządrenlq kęłVdenk
§zeczvpospolilei z d.i., }? Bo*dxierniko 1982 r. -

o

t x. tJ. ł.łł9{, pez. 808
mii o śtgł}. ó1 u.;[ r Ph l
uglovry z dtłł'<r 3 lipco tg8{ rr o ku§urłe filyernet
(l;z, U. }łr 34. pe:. 1S.n} eo|wierdeonr |adnollły hkst
slolulu slowo,zyseenic pocl nolwg: .-..-Pę.ąP_"ąI*
Provno

z

§totłrcref..t*-łtł'łr.-oir

pt źnir.isłynri trniqn.

,ż4/ĄZ/!@

eEG4€RJłłl

wpisonef,o do reiestru siowr:rzysaeń l<ultury llrycrne|
i ich zwigzków Głównego Komilełu Kuhury Fixveme|
l Sporlu pod Nr
W § rszawo, dnia _;L!,;_9*ź_.. _ t l ..Ę,

DNlczĄc
tslll lfult§rl

Gqbincfu

Statut

thililsii

Pzłoddczrycgg

PZZ uchwalony przez XXX\ Sejmik PZŻ w

dn.

24.03.1985 r., zatwierdzony przez Głowny Komitet Kultury
Fizycznej i Sportu - decyzja z dn. 28.05.1985 r.
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