
1/8 

STATUT
TARNOBRZESKIEGO  

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
Tekst jednolity na dzień 09 maja 2018 r.

z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 4/S/2018 Sejmiku TBG OZŻ  
z dnia 22 kwietnia 2018 r. 

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski, w skrócie Tbg 

OZŻ, zwany dalej Związkiem.

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar powiatów: Nisko, Sandomierz, Stalowa Wola, 

Staszów, Tarnobrzeg. Dla właściwej realizacji celów Związek może prowadzić działalność 
poza granicami województwa i Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą władz Związku jest Tarnobrzeg.

§ 4
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5
Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego zwanego dalej PZŻ i działa 

zgodnie z jego Statutem, uchwałami i wytycznymi.

§ 6
Związek używa godła PZŻ, którym jest kotwica koloru szafirowego, a jej trzon stanowią 

litery PZŻ.
Związek używa bandery PZŻ, którą jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej, na któ-

rej w części białego pasa przy drzewcu umieszczone jest godło PZŻ.
Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z napisem Tarnobrzeski Okręgowy Związek 

Żeglarski i godłem PZŻ w środku.
Związek używa pieczęci okrągłej z kotwicą PZŻ i napisem Tarnobrzeski Okręgowy 

Związek Żeglarski.

§ 7
Związek jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność głównie na pracy spo-

łecznej osób w nim stowarzyszonych.
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ROZDZIAŁ 2
Cel i środki działania

§ 8
Związek, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów, określa swoje cele:

 1. organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,
 2. podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,
 3. upowszechniania wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego.

§ 9
Związek, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów, dla osiągnięcia swoich 

celów:
 1.  tworzy warunki dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy oraz umożli-

wia im uczestnictwo we wszystkich formach działalności Związku;
 2.  współdziała z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami oraz 

organizacjami społecznymi w zakresie działalności Związku;
 3.  prowadzi szkolenia żeglarskie sportowe i techniczne, organizację regat, obozów, kur-

sów, odczytów itp., w tym także dla osób z niepełnosprawnością;
 4.  kontroluje przebieg szkolenia i ustala tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej;
 5.  wydaje dokumenty jachtowe i rejestracyjne jachtów w ramach obowiązujących 

norm prawnych i przepisów Polskiego Związku Żeglarskiego; 
 6.  wydaje inne dokumenty żeglarskie, w tym świadectwa i oświadczenia potwierdza-

jące zdobyte kwalifikacje w ramach ujętych porozumieniem z Polskim Związkiem 
Żeglarskim;

 7.  czuwa nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej, popularyzuje do-
bre obyczaje żeglarskie;

 8.  popiera wszelkie formy działalności kulturalnej, organizuje lub współorganizuje fe-
stiwale i przeglądy piosenki żeglarskiej, przeglądy filmowe, prowadzi działalność wy-
dawniczą itp.;

 9. może prowadzić obiekty obsługujące żeglarski i wodniacki ruch turystyczny;
 10. może prowadzić własne ośrodki żeglarskie;
 11. ustala związkowy kalendarz imprez;
 12. szczególnie troszczy się i popiera rozwój żeglarstwa wśród młodzieży;
 13.  inicjuje i popiera rozwój budownictwa jachtowego oraz opiniuje inwestycje żeglarskie;
 14. ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich;
 15.  rozstrzyga spory wniesione pomiędzy zrzeszonymi stowarzyszeniami oraz jednost-

kami organizacyjnymi Związku;
 16. stosuje inne środki zmierzające do rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa.”

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
 1. Członkowie Związku dzielą się na:

1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
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 2. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby i sekcje żeglarskie.
 3.  Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, 

których celem jest działalność w dziedzinie żeglarstwa.
 4.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Związku 

lub rozwoju polskiego żeglarstwa.
 5.  Osoby fizyczne, będące członkami stowarzyszeń o których mowa w ust. 2 i 3 są uwa-

żane za stowarzyszone w Związku.
 6.  Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających w poczet Tbg OZŻ następuje na 

podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Tbg OZŻ.
 7.  Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu , zgromadzenie delega-

tów członków , zwane dalej Sejmikiem.

§ 11
 1.  Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć poprzez swych delegatów w Sejmiku 

z głosem stanowiącym, z czynnym i biernym prawem wyborczym. Członkowie indy-
widualni są reprezentowani na Sejmiku zgodnie z obowiązującym kluczem wybor-
czym.

 2.  Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć poprzez swych przedstawicieli, 
z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

 3.  Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć – o ile nie są delegatami na Sejmik – 
w jego obradach z głosem doradczym oraz z biernym prawem wyborczym do władz 
Związku.

 4.  Członkowie Związku mają prawo:
1) brać czynny udział w imprezach Związku, używać jego godła i barw,
2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,
3) otrzymywać od władz Związku pomoc w realizacji jego zadań statutowych,
4) korzystać z obiektów i urządzeń Związku,
5) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Związku.

§ 12
Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

 1.  aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku,
 2.  przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
 3.  przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich oraz wymagania 

tego od stowarzyszonych w nich osób,
 4.  regularnego płacenia składek na rzecz Związku oraz wywiązywania się z innych 

świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

§ 13
Członkostwo ustaje wskutek:

 1.  rozwiązania Związku,
 2.  likwidacji stowarzyszenia lub wyrejestrowania osoby prawnej,
 3.  zadeklarowania na piśmie wystąpienia ze Związku,
 4.  skreślenia z listy członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie wniosku 

Zarządu, w przypadku nie wywiązania się z obowiązków wymienionych w § 12 pkt 
1-3,

 5.  skreślenia z listy członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywa-
nia się przez okres 1 ( jednego) roku z obowiązków wymienionych w § 12 pkt 4, po 
uprzednim ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.
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§ 14
W razie naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Związku – 

Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:
 1.  zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym 

terminie,
 2.  odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
 3.  żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenia,
 4.  zawieszenia członka władz klubu lub sekcji w pełnieniu funkcji w Związku do czasu 

rozpoznania sprawy przez Okręgowy Sąd Związkowy,
 5.  wystąpienie do władzy rejestracyjnej o zawieszenie działalności klubu lub sekcji po-

siadających osobowość prawną.

ROZDZIAŁ 4
Władze i Rzecznik Dyscyplinarny Związku

§ 15
 1.  Władzami Związku są:

1) Sejmik Związku,
2) Zarząd związku,
3) Komisja Rewizyjna Związku,
4) Okręgowy Sąd Związkowy,

 2.  Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
lub tajnym, w zależności od uchwały Sejmiku.

 3.  Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób upoważnionych do gło-
sowania.

§ 16
W przypadku zaistnienia wakujących miejsc w Prezydium, Zarządzie, Komisji 

Rewizyjnej lub Okręgowym Sądzie Związkowym władzom tym przysługuje prawo ko-
optacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może przekra-
czać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Sejmik Związku 

§ 17
 1.  Najwyższą władzą jest Sejmik Związku, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2.  Sejmik zwyczajny zwołany jest przez Zarząd Związku raz na 4 lata.

§ 18
O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Związku Zarząd Związku zawiadamia 

delegatów nie później niż na 14 dni przez terminem Sejmiku.

§ 19
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością gło-

sów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie, 
w drugim terminie – przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
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§ 20
 1.  Sejmik nadzwyczajny może być zwołany:

1) na żądanie Zarządu Głównego PZŻ,
2) z inicjatywy Zarządu Związku,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,
4) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 2.  Sejmik nadzwyczajny zwołany jest przez Zarząd Związku w terminie do 3 miesięcy 
od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 3.  W Sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sejmik zwyczajny.

§ 21
Do kompetencji Sejmiku Związku należy:

 1.  uchwalanie kierunków i programu działania Związku,
 2.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz 

Związku,
 3.  udzielanie absolutorium Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4.  gdy brak jest przedstawiciela Komisji Rewizyjnej podczas posiedzenia Sejmiku 

Wyborczego – akceptacja nadzwyczajnego trybu udzielania absolutorium dla Zarządu 
Związku: wniosek o udzielenie absolutorium stawia przewodniczący zebrania,

 5.  wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Związkowego i Rzecznika 
Dyscyplinarnego Związku,

 6.  uchwalanie zmian Statutu Związku,
 7.  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenie jego ma-

jątku,
 8.  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku,
 9.  ustalenie wysokości składki członkowskiej.

§ 22
W Sejmiku Związku biorą udział:

 1.  z głosem stanowiącym – delegaci i członkowie wg klucza wyborczego ustalonego każ-
dorazowo przez Zarząd Związku,

 2.  z głosem doradczym – członkowie władz Związku, jeżeli nie zostali wybrani delegatami 
oraz zaproszeni goście.

Zarząd Związku

§ 23
Zarząd Związku składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Sejmik Związku, w tym pre-

zesa, skarbnika i sekretarza.

§ 24
Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

 1.  realizowanie uchwał Sejmiku Związku,
 2.  kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie ze statutem Związku 

i uchwałami PZŻ,
 3.  reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 4.  uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 5.  zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
 6.  rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku,
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 7.  przyjmowanie członków,
 8.  nadzorowanie i kontrola działalności członków Związku,
 9.  powoływanie , nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwier-

dzanie ich regulaminów,
 10.  wydawanie regulaminów wewnętrznych,
 11.  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Związku.

§ 25
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak , niż raz na 

dwa miesiące.

§ 26
Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu Związku oraz komisji 

określa regulamin wydany przez Zarząd Związku.

Komisja Rewizyjna Związku

§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, spośród których wybiera przewodniczą-

cego, zastępcę i sekretarza.

§ 28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  kontrola całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospo-
darki finansowej,

 2.  informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wnio-
sków wynikających z kontroli,

 3.  składanie Sejmikowi Zarządu sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie 
wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać 
udział w posiedzeniu Zarządu Związku z głosem doradczym.

Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin 
ustalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

Okręgowy Sąd Związkowy

§ 29
Okręgowy Sąd Związkowy składa się z od 2 do 3 osób, spośród których wybiera prze-

wodniczącego i sekretarza.

§ 30
Okręgowy Sąd Związkowy rozpatruje sprawy dotyczące:

 1.  nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał PZŻ,
 2.  naruszania zasad współżycia społecznego.

§ 31
Okręgowy Sąd Związkowy rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.
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§ 32
Okręgowy Sąd Związkowy stosuje następujące kary:

 1.  upomnienie,
 2.  nagana,
 3.  wystąpienie z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionej we władzach Związku.

§ 33
Od orzeczeń Okręgowego Sądu Związkowego służy odwołanie do Sądu Związkowego 

PZŻ w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

§ 34
Sprawy dotyczące członków władz PZŻ rozpatruje w I instancji Sąd Związkowy PZŻ.

§ 35
Tryb postępowania przed Okręgowym Sądem Związkowym oraz stosowanie kar że-

glarskich określa regulamin uchwalony przez Sąd Związkowy PZŻ.

§ 36
Przewodniczący Okręgowego Sądu Związkowego lub upoważniony przez niego czło-

nek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Rzecznik Dyscyplinarny

§ 37
Rzecznik Dyscyplinarny:

 1.  reprezentuje prawa osób stowarzyszonych w Związku w sporach z władzami 
Związku i klubami,

 2.  prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach rozpatrywanych przez Okręgowy 
Sąd Związkowy.

ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze Związku

§ 38
 1.  Majątek i fundusze Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2.  Na fundusze Związku składają się:

1) składki członkowskie,
2) darowizny i dotacje,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) inne wpływy.

§ 39
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku 

wymagane jest współdziałanie prezesa i skarbnika lub dwóch upoważnionych przez 
Zarząd członków Zarządu.
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Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 40
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku podejmuje Sejmik Związku większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

§ 41
 1.  Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia przez Sejmik uchwały 

o rozwiązaniu Związku. Uchwała taka może być podjęta większością 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

 2.  Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku mogą być rozpatrywane 
jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Sejmiku.

§ 42
 1.  Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Związku.
 2.  Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez 

władzę rejestracyjną


