REGULAMIN
PRZYZNAWANIA, ZAWIESZANIA I POZBAWIANIA LICENCJI
KLUBU SPORTOWEGO W ŻEGLARSTWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1463, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ,
ustanawia niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania, zawieszania i pozbawiania
licencji klubu sportowego w żeglarstwie, zwanej dalej licencją, uprawniającej kluby sportowe do
udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez PZŻ.
§2
Regulamin niniejszy ma zastosowanie do klubów sportowych w rozumieniu ustawy, o której mowa
w § 1, zwanych dalej klubami sportowymi, biorących udział we współzawodnictwie sportowym
organizowanym i prowadzonym przez PZŻ.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA, ZAWIESZANIA I POZBAWIANIA LICENCJI
§3
Licencję może uzyskać klub, który:
1) jest członkiem zwyczajnym PZŻ lub członkiem wspierającym PZŻ,
2) posiada osobowość prawną.
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§4
Wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać:
1) nazwę klubu,
2) dane rejestrowe i kontaktowe klubu,
3) zakres działalności klubu,
4) wykaz kadry szkoleniowej klubu,
5) zobowiązanie do przestrzegania Statutu, regulaminów, przepisów i uchwał władz PZŻ oraz
przepisów międzynarodowych organizacji żeglarskich (w formie podpisu osoby
upoważnionej do reprezentacji klubu na wniosku).
Do wniosku o przyznanie licencji wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) kserokopię odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopię wypisu
z innego rejestru/ewidencji potwierdzającego rejestrację klubu i wskazującego osoby
upoważnione do działania w imieniu klubu,
2) kserokopię aktualnego statutu/regulaminu klubu,
3) potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji zgodnie z obowiązującym cennikiem
zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ.
§5
Licencja przyznawana jest na pisemny wniosek po stwierdzeniu spełnienia wymagań
określonych w § 3 niniejszego regulaminu i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Sportu PZŻ.
Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony, zastrzeżeniem ust. 3.
Licencja traci ważność w przypadku utraty przez klub statusu członka zwyczajnego lub
wspierającego PZŻ.
Wzór licencji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§6
Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania,
zawieszeniu lub pozbawieniu licencji jest Zarząd PZŻ.
Zarząd PZŻ może odmówić przyznania licencji w następujących przypadkach:
1) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych,
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niespełnienia wymagań określonych w § 3 niniejszego regulaminu,
nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 niniejszego
regulaminu,
4) braku pozytywnej opinii Komisji Sportu PZŻ.
Decyzje, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 2, jest Sejmik PZŻ.
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§7
Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Sportu PZŻ może zawiesić lub pozbawić licencji w przypadku
zaniechania udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez
PZŻ.
Zarząd PZŻ zawiesza lub pozbawia licencji w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia
Statutu, regulaminów, przepisów PZŻ oraz międzynarodowych organizacji żeglarskich przez
posiadacza licencji stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Związkowego PZŻ.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego uzasadnienia.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 1, jest Sejmik PZŻ.

§8
Rejestr klubów sportowych w żeglarstwie i wydanych licencji oraz decyzji o odmowie przyznania,
zawieszeniu i pozbawieniu licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro PZŻ.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§9
Licencje przyznane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów zachowują ważność
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Licencje klubów niespełniających wymagań określonych w § 3 niniejszego regulaminu
zachowują ważność do dn. 31 grudnia 2018 r.
W przypadku spełnienia przez kluby, o których mowa w ust. 2, w terminie do dn. 31 grudnia
2018 r. wymagań określonych w §3 niniejszego regulaminu, przyznane im licencje zachowują
ważność.

§ 10
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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