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ROZDZIAŁ I 

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY 

 

 

§1 

1. Nazwa Związku brzmi: Pomorski Związek Żeglarski, (w skrócie  PoZŻ ). Pomorski Związek Żeglarski 

jest Związkiem Stowarzyszeń i osób prawnych, który zajmuje się uprawianiem, rozwojem i 

popularyzacją żeglarstwa. 

2. Obok nazwy polskiej PoZŻ używa tłumaczenia na język angielski Pomeranian Sailing Association, w 

skrócie „PSA”. 

 

§2 

1. Terenem działania PoZŻ jest województwo pomorskie a siedzibą miasto Gdynia. 

2. Dla właściwego realizowania swych celów PoZŻ może prowadzić działalność również poza  granicami 

województwa. 

 

§3 

PoZŻ posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń oraz 

Krajowego rejestru Przedsiębiorstw. 

 

§4 

1. PoZŻ jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją, o celach niezarobkowych, samodzielnie 

określającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającą akty wewnętrzne 

określające jej działalność.  

2. PoZŻ opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych. Do prowadzenia 

swych prac może zatrudniać pracowników. 

3.  Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych realizuje Biuro PoZŻ. 

 

 

§5 

1. PoZŻ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o  podobnym profilu działania. 

2. PoZŻ współpracuje z Polskim Związkiem Żeglarskim  jako Okręgowy Związek Żeglarski (w skrócie OZŻ) 

na mocy odpowiednich umów i porozumień oraz niniejszego Statutu.    
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§6 

1. PoZŻ używa bandery i godła Polskiego Związku Żeglarskiego zwanego dalej PZŻ, a także własnego 

proporca z godłem PoZŻ. 

2. Godłem PoZŻ jest kotwica, której trzon stanowi wizerunek gryfa pomorskiego, ze wzniesionymi 

skrzydłami patrzącego w prawą stronę, z wysuniętym obrysem języka  i falami, po jego obu stronach 

pomiędzy, którymi widnieje napis PoZŻ. Godło może być w kolorze białym lub niebieskim , zwanym 

białym lub niebieskim godłem. 

3.  Proporzec PoZŻ stanowi niebieski trójkąt z białym godłem PoZŻ. 

4. PoZŻ używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Pomorski Związek Żeglarski” i godłem  PoZŻ      

pośrodku. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§  7 

Celem PoZŻ jest:  

1. Zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich, wspieranie rozwoju żeglarstwa we  wszystkich jego 

formach oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim organizacji i osób, w tym : 

       a)     organizowanie i rozwijanie żeglarstwa oraz jego popularyzacja; 

       b)     popieranie działań członków w  zakresie żeglarstwa regatowego; 

       c)     upowszechnianie i wspieranie rekreacji żeglarskiej; 

       d)    upowszechnianie zainteresowań problemami gospodarki morskiej i ochrony 

              środowiska  morskiego;  

       e) propagowanie i kształtowanie w społeczeństwie potrzeby  i umiejętności racjonalnego i 

kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie. 

2.  Inicjowanie własnej działalności gospodarczej, z której zyski przeznacza się na działalność statutową 

PoZŻ. 

3. Kształtowanie i utrwalanie w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży właściwych  

zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa 

oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i  ewentualnego zwalczania 

zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe Państwa. 

4 .   Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, 

   obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.    Działanie na rzecz obrony i bezpieczeństwa kraju. 
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6.    Spełnianie - poprzez żeglarstwo - roli wychowawczej oraz kształtowanie godnej 

        postawy obywatelskiej i patriotycznej. 

   7.   Organizacja imprez żeglarskich, szkoleń i kursów. 

8.   Popieranie wszelkich form edukacji społeczeństwa w zakresie spraw żeglarskich i morskich. 

9.   Działania na rzecz integracji środowiska żeglarskiego. 

 

§  8 

PoZŻ z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów  dla osiągnięcia swych celów:  

1.  reprezentuje wobec władz państwowych i samorządowych żeglarzy stowarzyszonych w PoZŻ 

przedstawia tym władzom oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom wnioski w sprawach 

dotyczących rozwoju żeglarstwa, a także w miarę potrzeby pełni wobec nich  funkcje fachowego 

organu doradczego; 

2. reprezentuje żeglarstwo pomorskie w organizacjach krajowych i międzynarodowych;   

3. realizuje zadania - ze swego zakresu działania - zlecone przez administrację samorządową;  

4. prowadzi działalność w zakresie promocji polskiego żeglarstwa w kraju i zagranicą; 

5. prowadzi szkolenia oraz doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów sportu, instruktorów 

związkowych i sędziów; 

6. prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje regaty, odczyty itp. przyczyniające się do realizacji celów  

PoZŻ;  

7. przeprowadza egzaminy na stopnie żeglarskie w ramach otrzymanych uprawnień; 

8. koordynuje pomorski kalendarz imprez i regat; 

9. organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe w żeglarstwie w tym w żeglarstwie osób 

niepełnosprawnych; 

10. prowadzi działania zmierzające do rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa; 

11. prowadzi szkolenia żeglarskie, w tym szkolenie żeglarskie osób niepełnosprawnych, organizuje regaty, 

obozy, pokazy, kursy, odczyty itp. przyczyniające się do realizacji celów PoZŻ; 

12. popularyzuje żeglarstwo i sprawy morskie w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych; 

13. prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;  

14. prowadzi działania na rzecz integracji środowiska żeglarskiego współpracując z innymi organizacjami i 

stowarzyszeniami żeglarskimi; 

15. uczestniczy w programach związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie; 

16. organizuje i prowadzi działalność wydawniczą w zakresie realizacji celów, w tym inicjowanie i    

popieranie wydawania publikacji o tematyce żeglarskiej; 
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17. rozstrzyga spory zgodnie wniesione przez zrzeszone stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne 

Związku; 

18. może prowadzić własne ośrodki żeglarskie oraz nadawać taki status ośrodkom  prowadzonym przez 

inne jednostki organizacyjne;  

19. może prowadzić obiekty obsługujące żeglarski i wodniacki ruch turystyczny; 

20. prowadzi statystykę działalności żeglarskiej i analizuje jej wyniki; 

21.prowadzi działalność edukacyjną w zakresie żeglarstwa i szeroko rozumianych spraw morskich zarówno 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wliczając w to równie osoby niepełnosprawne; 

22.realizuje projekty z zakresu zachowania dziedzictwa historycznego pomorskiego żeglarstwa i jego 

tradycji; 

23. wspiera wyprawy żeglarskie; 

24. wspiera i prowadzi działalność kulturalną w zakresie żeglarstwa oraz spraw  morskich; 

25. organizuje, wspiera imprezy i wydarzenia żeglarskie i morskie oraz współorganizuje okolicznościowe i                              

imprezy masowe;  

26. wspiera patriotyczno - obronne i sportowo - politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swoich 

członków i uczestników  imprez, organizowanych przez PoZŻ; 

27. kultywuje i popularyzuje tradycje narodowe i oręża polskiego oraz sprawuje opiekę nad miejscami 

pamięci narodowej; 

28. kształtuje i popularyzuje obywatelskie stosunki do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby 

wojskowej; 

29. propaguje obronę cywilną oraz współudział w realizacji jej zadań; 

30. kształtuje przez członków PoZŻ poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za kraj; 

31. dba o zachowanie etyki, etykiety i ceremoniału wśród społeczności żeglarskiej; 

32. inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności, zmierzającej do  

realizacji statutowych celów PoZŻ. 

 

§ 9 

PoZŻ prowadzi działalność gospodarczą określoną odrębnymi przepisami w zakresie oznaczonym poniżej:  

a)     PKD      68.20 Z      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

b)     PKD       68.32.Z     Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

c)     PKD      70.10.Z      Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem  

                                       holdingów finansowych. 

d)    PKD      70.22.Z      Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  

                                       zarządzania. 
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e)    PKD   73.11.Z   Działalność agencji reklamowych. 

f)     PKD  73.12.B   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. 

g) PKD 73.12.C   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet). 

h)  PKD  73.12.D   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. 

i)   PKD    77.12.Z   Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli. 

j)  PKD   77.21.Z   Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

k)   PKD   77.22.Z   Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 

l)    PKD   77.29.Z   Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. 

ł)   PKD   77.34.Z   Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego. 

m)  PKD     77.39.Z   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane. 

n)  PKD    79.12.Z    Działalność organizatorów turystyki. 

o)  PKD    81.10.Z     Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w  budynkach 

p)  PKD    82.99.Z      Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności  gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

r) PKD 85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

s) PKD   85.53.Z   Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. 

t)   PKD  93.11.Z   Działalność obiektów sportowych.  

u)    PKD  93.12.Z  Działalność klubów sportowych. 

w)   PKD 93.19.Z   Pozostała działalność związana ze sportem. 

z)   PKD 93.21.Z    Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. 

ż)   PKD 93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

 

 

 

 

§ 10 

1. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, dla zapewnienia realizacji celów  

statutowych, PoZŻ prowadzić będzie: 

a) działalność odpłatną pożytku publicznego, 

b) działalność nieodpłatną pożytku publicznego.  

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego, prowadzona będzie w następującym zakresie:  
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a)      (PKD  73.20.Z)    Badanie rynku i opinii publicznej. 

 b)      (PKD 79.90.C)  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej  

                            niesklasyfikowana. 

c) (PKD  82.30.Z)   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów . 

d) (PKD  85.52.Z)   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

e) (PKD 85.59.A)  Nauka języków obcych. 

f) (PKD  85.59.B)   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

g) (PKD 86.90.A)  Działalność fizjoterapeutyczna. 

h) (PKD 86.90.D)  Działalność paramedyczna. 

i) (PKD  93.13.Z)   Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 

j)  (PKD  96.04.Z)   Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.  

 

3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, prowadzona będzie w następującym zakresie: 

a) (PKD  78.30.Z)   Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. 

b) (PKD  85.60.Z)   Działalność wspomagająca edukację. 

c) (PKD 88.99.Z)  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

d) (PKD  90.02.Z)   Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. 

e) (PKD  93.11.Z)   Działalność obiektów sportowych. 

f) (PKD  93.12.Z)   Działalność klubów sportowych. 

g)(PKD  93.13.Z)   Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 

h) (PKD 93.19.Z)  Pozostała działalność związana ze sportem . 

i) (PKD 93.21.Z)  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. 

j) (PKD 93.29.Z)  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

k) (PKD  94.11.Z)   Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców . 

l) (PKD  94.12.Z)   Działalność organizacji profesjonalnych. 

ł) (PKD  94.99.Z)   Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE POZŻ, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§11 

Członkowie PoZŻ dzielą się na : 

1)  zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3)  honorowych; 

 

§12 

1. Członkiem zwyczajnym PoZŻ może być stowarzyszenie, którego statut lub inny dokument  programowy 

przewiduje uprawianie co najmniej jednej z dyscyplin żeglarskich oraz uznaje statut PoZŻ. 

2. Członkiem wspierającym  PoZŻ mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele statutowe PoZŻ 

i udzielają mu wsparcia materialnego. 

3.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla PoZŻ lub rozwoju polskiego 

żeglarstwa. 

4.   Statuty członków zwyczajnych nie mogą być sprzeczne z § 7 statutu PoZŻ. 

 

§13 

1. Nadanie członkostwa zwyczajnego następuje decyzją Zarządu PoZŻ na pisemny wniosek 

zainteresowanego. Decyzja o przyjęciu staje się skuteczna po opłaceniu wpisowego. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego 

deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego PoZŻ i po podpisaniu porozumienia, określającego 

zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji. Decyzja o przyjęciu staje się skuteczna po 

opłaceniu składki członkowskiej. 

3. Tytuł członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Sejmik PoZŻ. 

 

§14 

Członkowie zwyczajni PoZŻ mają prawo do: 

1. delegowania na Sejmik, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym swych 

delegatów w liczbie proporcjonalnej do zrzeszonych w nich osób fizycznych; 

2.  wysuwania postulatów i wniosków wobec władz PoZŻ oraz oceny ich działalności; 

3.  otrzymywania informacji o sytuacji w PoZŻ, jego pracach i decyzjach podejmowanych przez jego 
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władze; 

4.   brania udziału we wszystkich formach działalności PoZŻ; 

5.   korzystania z pomocy i opieki PoZŻ w zakresie realizacji jego statutowych zadań;  

6. używania bandery PZŻ, odznaki PZŻ i proporca PoZŻ. Uprawnienie to przysługuje też osobom 

fizycznym w nich stowarzyszonym. 

 

§15 

Członkowie wspierający PoZŻ mają prawo do: 

1.  delegowania jednego przedstawiciela z głosem doradczym na Sejmik; 

2.  uczestniczenia z głosem doradczym w pracach pozostałych władz Związku na ich 

     zaproszenie; 

3.  wysuwania postulatów i wniosków wobec władz PoZŻ; 

4.  otrzymywania informacji o sytuacji w PoZŻ, jego pracach i decyzjach podejmowanych 

     przez jego władze; 

5.  korzystania z uprawnień określonych w §14 pkt. 4-6. 

 

§16 

Członkom honorowym   przysługuje prawo do:  

1.  uczestniczenia z głosem doradczym w Sejmiku 

2.  korzystania z uprawnień określonych w §14 pkt. 2-6. 

 

§17 

Członkowie zwyczajni i wspierający PoZŻ obowiązani są do: 

1. czynnego udziału w realizacji celów statutowych PoZŻ; 

2.  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał POZŻ; 

3. regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych świadczeń 

zadeklarowanych na rzecz PoZŻ.; 

4. działania z zachowaniem dobrych żeglarskich obyczajów i wymagania tego samego od stowarzyszonych 

w nich osób; 

5. składania corocznych informacji, dotyczących działalności, według wzorów ustalonych przez Zarząd 

PoZŻ (dotyczy tylko członków zwyczajnych). 

 

§18 

Członkostwo  zwyczajne lub wspierające ustaje wskutek: 
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1.  wystąpienia z PoZŻ zgłoszonego na piśmie przez zainteresowanego; 

2.  skreślenia z listy członków na wniosek Zarządu PoZŻ przez Sejmik; 

3.  rozwiązania PoZŻ lub podmiotu  będącego jego członkiem . 

 

§19 

Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się przez okres jednego roku z 

postanowień (§17)  niniejszego statutu, po uprzednim ostrzeżeniu dokonanym minimum półrocznym 

wyprzedzeniem. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE 

§20 

Władzami PoZŻ są: 

1. Sejmik; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna; 

4. Sąd Koleżeński.  

 

§21 

1. Kadencja władz trwa cztery lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Do władz wchodzą osoby, 

które uzyskały w głosowaniu wyborczym największą ilość głosów. 

2. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w §20  

pkt 2 - 4. 

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych 

do głosowania członków, jeżeli szczegółowe postanowienia tego statutu nie stanowią inaczej. 

4. Członkowie władz PoZŻ pełnią swe funkcje honorowo. 

5. Członkiem władz związku nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

§22 

1. Władza może odwołać ze swego grona członka, który nie wykonuje swych obowiązków w okresie 

dłuższym niż sześć miesięcy. Uchwała w tej sprawie zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów. 
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2. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje 

prawo przeprowadzenia  w głosowaniu tajnym procedury kooptacji, z tym, że liczba członków 

dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od  1/3 ilości członków (w zaokrągleniu w 

górę) Dokooptowanemu nie powierza się funkcji prezesa lub przewodniczącego.  

3.   W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego danego organu władzy jego obowiązki  

      pełni zastępca. 

4.  W przypadku wakatów przekraczających 1/3 liczby członków  danego organu, może w przewidzianym 

trybie zostać zwołany nadzwyczajny Sejmik dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

5.  Sejmik o którym mowa w ust. 4 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby 

wybrane uprzednio, w tym  na miejsca obsadzone w drodze kooptacji.. 

 

Sejmik 

§23 

1. Najwyższą władzą PoZŻ jest S e j m i k .  

2. Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i  dzielą się na nadzwyczajne oraz zwyczajne sprawozdawcze lub 

zwyczajne sprawozdawczo - wyborcze. 

3. Zwyczajny Sejmik sprawozdawczo - wyborczy winien być zwołany co cztery lata, w pierwszym kwartale 

roku. W latach, w których nie obraduje sejmik sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest sejmik 

sprawozdawczy, który zwołuje się w pierwszym kwartale roku. 

4. Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i  zwoływany jest  na skutek: 

a)    uchwały poprzedniego Sejmiku, 

b)   uchwały Zarządu PoZŻ , 

c)    wniosku Komisji Rewizyjnej PoZŻ, 

d)   wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków  PoZŻ zgłoszonego na piśmie do Zarządu PoZŻ.  

5.   Sejmik nadzwyczajny winien być zwołany przez Zarząd w ciągu  60 dni od daty wpłynięcia wniosku lub 

podjęcia uchwały o której mowa w ust. 4 pkt a. lub b. niniejszego paragrafu. 

6.  Każda z inicjatyw z ust. 5 niniejszego paragrafu musi zawierać szczegółowy porządek Sejmiku 

nadzwyczajnego i tylko te sprawy mogą być przedmiotem jego obrad. 

7.  Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa Regulamin Obrad Sejmiku uchwalony przez Sejmik.   

8. Termin, miejsce, Regulamin Obrad Sejmiku  i proponowany porządek obrad Sejmiku powinien być 

podany do wiadomości członkom  PoZŻ na piśmie lub w formie  elektronicznej nie później niż 21 dni 

przed terminem Sejmiku. 

9. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Sejmik nie może powziąć uchwały,  chyba że wszyscy 

członkowie zwyczajni   PoZŻ są reprezentowani na sejmiku, a nikt z obecnych nie  zgłosił sprzeciwu 
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dotyczącego powzięcia uchwały. 

10. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego sejmiku oraz wnioski o charakterze porządkowy  mogą być 

uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 

11. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania sejmiku, jeżeli wszyscy członkowie 

zwyczajni są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia sejmiku lub 

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

 

§24 

1. W Sejmiku uczestniczą: 

1) z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych POZŻ, w ilości proporcjonalnej do 

zarejestrowanych osób fizycznych, za które członek opłacił składkę w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

2) z głosem doradczym: przedstawiciele członków wspierających, członkowie władz PoZŻ i 

członkowie honorowi, o ile nie są delegatami oraz goście zaproszeni przez Sejmik lub Zarząd. 

2. Do udziału w Sejmiku przedstawiciele i delegaci  będą upoważnieni na piśmie. 

3. Kumulacja mandatów jest niedozwolona. 

4. Ordynację wyborczą ustala i ogłasza Zarząd PoZŻ. 

5. Do udziału w Sejmiku nadzwyczajnym ważne są mandaty z poprzedniego Sejmiku zwyczajnego.  W 

uzasadnionych przypadkach mandat ten może przejąć inna osoba wyznaczona przez tego samego 

członka  PoZŻ. 

 

§25 

Do zadań Sejmiku należy w szczególności: 

1.    uchwalanie i zmienianie statutu PoZŻ; 

2.    określanie generalnych kierunków działalności i programu działalności PoZŻ; 

3.  wybór władz, tj. Prezesa PoZŻ (w osobnym głosowaniu), Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. Wybory władz wymagają uczestnictwa co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania. Jeżeli na ostatnie miejsca, we władzach PoZŻ, taką samą ilość głosów uzyska więcej niż 

jedna osoba, to o wyborze zadecyduje dodatkowe głosowanie jawne zwykłą większością głosów ; 

4.  coroczne rozpatrywanie i przyjmowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań z działalności  

Zarządu PoZŻ oraz sprawozdania finansowego; 

5.   rozpatrywanie i przyjmowanie za okres kadencji sprawozdań władz PoZŻ oraz ocenianie działalności 

tych władz, jako całości lub poszczególnych ich członków ; 

6.   podejmowanie po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej uchwały w  sprawie 
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udzielenia absolutorium Zarządowi; 

7.   określanie uprawnień Zarządu PoZŻ w zakresie wysokości zaciągnięcia zobowiązań finansowych i    

ustalania wysokości składek członkowskich; 

8.     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

9.     uchwalanie aktów normatywnych dotyczących trybu działania władz statutowych; 

10.   podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PoZŻ; 

11.   nadawanie godności członka honorowego PoZŻ; 

12. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych do Sejmiku przez Zarząd i 

delegatów na sejmik. 

 

Zarząd 

 

§26 

1. Zarząd kieruje działalnością związku zgodnie ze Statutem, uchwałami Sejmików i  Regulaminem 

Zarządu. 

2.  Zarząd składa się z 7-9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza i 

konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez 

Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Głosownie odbywa się na 

zasadach określonych w § 21 ust. 3 Statutu. W przypadku równości ilości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa. 

3.   Do składania oświadczeń i reprezentowania PoZŻ wymagane jest zgodne współdziałanie  dwóch 

członków Zarządu w tym Prezesa.  

4.  Członkowie zarządu nie mogą być skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

§27 

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością PoZŻ pomiędzy Sejmikami, zgodnie ze 

statutem, uchwałami sejmikowymi i innymi dokumentami normatywnymi.  

W szczególności Zarząd: 

1. Reprezentuje PoZŻ w kraju i za granicą. 

2. Realizuje uchwały Sejmiku.  

3. Podejmuje wykonanie zadań zleconych przez administrację państwową lub samorządową oraz zadań 

własnych zgodnych ze statutową działalnością PoZŻ. 
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4.   Reguluje sprawy członkowskie i określa wysokość wpisowego. 

5.   Wspomaga działalność członków w zakresie zgodnym z celami statutowymi PoZŻ. 

6.   Zarządza majątkiem i funduszami PoZŻ, uchwala i realizuje budżet. 

7.   Powołuje i odwołuje komisje i zespoły celowe Zarządu oraz zatwierdza ich regulaminy działania. 

8. Zwołuje zebrania członków kolegiów i komisji specjalistycznych PoZŻ, rejestruje ich członków, 

organizuje wybory władz, nadzoruje działalność i zatwierdza ich regulaminy. 

9.    Określa  regulamin Biura PoZŻ oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników.  

10.   Zwołuje Sejmiki zwyczajne i nadzwyczajne. 

11.  Współpracuje z Komisją Rewizyjną PoZŻ. 

12.  Współpracuje z innymi organizacjami, których PoZŻ jest członkiem. 

13.  Wnioskuje do Sejmiku o nadanie godności członka honorowego. 

14. Udziela upoważnień do podpisywania oświadczeń woli oraz innych dokumentów majątkowych i 

finansowych. 

15.  Rozpatruje problemy nurtujące członków PoZŻ i stowarzyszonych w nim osób oraz podejmuje    

uchwały wskazujące sposoby ich rozwiązania. 

16. Podejmuje decyzje o przyjmowaniu do PoZŻ nowych członków. 

17.  Wykonywanie orzeczonych przez Sąd Koleżeński kar organizacyjnych i dyscyplinarnych.  

 

§28 

Prezes lub z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy  

jego obradom. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§29 

1.     Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PoZŻ 

2.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 

Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru. 

3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu PoZŻ. 

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu PoZŻ w stosunku     

pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia. 

5.  Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 



 

15 

 

skarbowe. 

6. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za poprzedni rok. 

 

 
§30 

Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest badanie zgodności działania Zarządu PoZŻ z niniejszym 

statutem. Poza tym badaniom Komisji podlegają programowe, gospodarcze jak i finansowe decyzje 

Zarządu. W tym względzie Komisja Rewizyjna uprawniona jest do: 

1. Żądania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień od Zarządu PoZŻ  i jego organów, a także od   

poszczególnych pracowników i członków tych organów. 

2. Zwracania się do władz państwowych i samorządowych o informacje niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia kontroli. 

3. Korzystania z usług biegłych i rzeczoznawców w niezbędnych przypadkach. 

4. Brania udziału w posiedzeniach Zarządu PoZŻ z własnej inicjatywy bądź na zaproszenie, z głosem 

doradczym. 

 

§31 

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do: 

1. Informowania Zarządu PoZŻ o wynikach kontroli oraz zgłaszania odpowiednich wniosków i zaleceń dla 

usunięcia stwierdzonych uchybień. 

2. Składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawiania oceny  działalnośc i  

Zarządu. 

3. Przedstawiania Sejmikowi wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządow i 

PoZŻ. 

 

§32 

Zarząd ma prawo zwracać się do Kom isji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we 

wskazanym zakresie. 
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Sąd Koleżeński 

 

§33 

1.   Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozstrzygania sporów między członkami lub innymi 

organami organizacji, w tym sporów kompetencyjnych. Ponadto: 

a) orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych; 

b) mediacja między członkami organizacji; 

c) dokonywanie wiążącej wykładni przepisów obowiązujących w PoZŻ; 

2.   Sąd  Koleżeński składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, o ile to 

możliwe z udziałem prawnika. W szczególnych przypadkach Sąd Koleżeński może korzystać z porad 

prawnych. Sąd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru.  

3.     Sąd Koleżeński rozstrzyga na wniosek, spory wynikające z: 

a) niesportowego zachowania się członków i uczestników imprez sportowych; 

b) wykroczeń dyscyplinarnych i czynów naruszających etykę sportową, dobre obyczaje w żeglarstwie;  

c) konfliktów między członkami PoZŻ; 

d) konfliktów wynikających z nieprzestrzegania postanowień Statutu PoZŻ. 

4.   Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia podjęte bezwzględną większością głosów , 

a w przypadku równości liczby głosów przy decydującym głosie Przewodniczącego, co jest zapisane 

w protokole rozprawy. 

5.   Wnioski z przeprowadzonych spraw, Sąd Koleżeński kieruje do Zarządu  PoZŻ. 

6.   Sąd Koleżeński może przejąć uprawnienia w zakresie orzekania we wszystkich sprawach określonych 

w Regulaminie Postępowania Dyscyplinarnego Polskiego Związku Żeglarskiego przyjmując 

kompetencję Okręgowego Sądu Związkowego, stosując odpowiednio przepisy i Regulamin Sądu 

Związkowego PZŻ. 

7.   Sąd Koleżeński składa roczne sprawozdanie  z działalności Sejmikowi. 

8.   Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą zasiadać w innych władzach PoZŻ.   

   

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK PoZŻ 

 

§34 

1. Majątek PoZŻ mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe, fundusze i  przyznane 

prawa. 

2. Na fundusze PoZŻ składają się składki członkowskie, darowizny i dotacje, udziały majątkowe, wpływy z 
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działalności statutowej oraz wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń. 

3. Postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego o wartości przekraczającej 

uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych wymagają akceptacji Sejmiku. 

 

§ 35 

1. Zabrania się: 

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem PoZŻ w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b) Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PoZŻ, członkowie 

jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE POZŻ 

 

§36 

1.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania PoZŻ podejmuje Sejmik większością co  najmniej 

2/3 głosów przy obecności co najmniej ½  liczby delegatów uprawnionych do głosowania. 

2. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania PoZŻ mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku 

umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Sejmiku, przesłanym członkom  PoZŻ . 

3. Uchwała o rozwiązaniu PoZŻ winna określić sposób jej realizacji i przeznaczenie majątku PoZŻ. 

 

Gdynia, dnia 12 października 2014 r.                                                                              Zarząd 


