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tekst  jednolity 
 
 
 
 

 
ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER 
PRAWNY 

 
§ 1 

 
Związek Stowarzyszeń nosi nazwę WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK 
ŻEGLARSKI, zwany dalej WOZŻ.  
 

§ 2 
 
Terenem działania WOZŻ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 3 
 
WOZŻ jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, działa 
na podstawie przepisów Ustawy o Kulturze Fizycznej, Prawa o Stowarzyszeniach, 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego  
Statutu.  
 

§ 4 
 
Siedzibą władz WOZŻ jest m. Poznań.   
 

§ 5 
 
1.WOZŻ jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej PZŻ i 

działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi. 
2.WOZŻ może być również członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji 

o podobnym profilu działania. 
 
 
 
 
 
 



§ 6  
 
1.WOZŻ używa godła PZŻ, którym jest kotwica, której trzon stanowią litery PZŻ  
2.WOZŻ używa bandery PZŻ, jaką jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej, na 

której w górnej części białego pasa, przy drzewcu, umieszczone jest godło PZŻ 
koloru szafirowego 

3.Proporzec WOZŻ stanowi biały trójkąt z napisem WOZŻ. Wzór w załączeniu. 
4.Odznaką WOZŻ jest miniatura proporca. 
5.Posługiwanie się godłem, banderą, proporcem i odznaka WOZŻ jest zastrzeżone 

dla członków WOZŻ i osób fizycznych w nich stowarzyszonych. 
6.WOZŻ używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Wielkopolski Okręgowy 

Związek Żeglarski i godłem PZŻ w środku. 
 

§ 7 
 
WOZŻ jest organizacją samorządną, z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 i opiera swą 
działalność na pracy osób w nim stowarzyszonych  
 
 
 

 
ROZDZIAŁ II 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§ 8 
 
Celem WOZŻ jest:  
1.Zrzeszanie stowarzyszeń żeglarskich,  
2.Popieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach i reprezentowanie 

interesów stowarzyszonych w nim osób 
3.Podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego  
4.Prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania 

problemami gospodarki morskiej i wodnej  
5.Umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie 

wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego 
czasu  

6.Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne 
wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe i 
samorządowe  

7.Koordynowanie działań stowarzyszonych w WOZŻ organizacji żeglarskich. 
8.Pomoc organizacjom zrzeszonym w WOZŻ w wypełnianiu ich statutowych 

obowiązków zakresie uprawiania żeglarstwa we wszystkich jego aspektach 
9.Działanie na rzecz usprawniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
10.Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji 

życiowej, 



11.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami, 

12.Działania na rzecz organizacji wolontariatu, 
13.Działanie na rzecz zapobiegania patologiom społecznym, a w szczególności 

narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowiskom 
młodzieży uczącej się. 

14.Działanie na rzecz upowszechniana żeglarstwa skierowanego do seniorów, 
     aktywizacja społeczna osób starszych. 
 
 

§ 9 
 
WOZŻ, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów, dla osiągnięcia swych 
celów samodzielnie lub przez swoich członków: 
 
1.Przedstawia władzom państwowym i samorządowym, Polskiemu Związkowi 

Żeglarskiemu oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom społecznym wnioski w 
sprawach popierania rozwoju żeglarstwa, pełni wobec nich funkcję fachowego 
organu doradczego oraz występuje do nich w sprawach żeglarzy zrzeszonych w 
WOZŻ  

2.Zrzesza kluby, sekcje i organizacje skupiające żeglarzy, jak również inne osoby 
prawne 

3.Popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie  
4.Ustala okręgowy kalendarz imprez żeglarskich 
5.Wyznacza reprezentację żeglarstwa okręgowego na zawody krajowe i 

międzynarodowe  
6.Prowadzi i nadzoruje szkolenie żeglarskie, organizuje regaty, obozy, pokazy, 

odczyty, kursy itp. a także własne ośrodki żeglarskie 
7.Inicjuje, popiera i prowadzi działalność wydawniczą oraz wszelkie inne formy 

popularyzacji żeglarstwa, w tym też marynistykę  
8.Szczególnie troszczy się i popiera rozwój żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży  
9.Ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich  
10.Realizuje zadania - ze swego zakresu działania - zlecone przez administrację 
państwową i samorządową oraz PZŻ a w szczególności:  

a. przeprowadza odpłatnie egzaminy na stopnie żeglarskie w zakresie i za 
wynagrodzeniem określonym przez właściwe przepisy oraz wytyczne PZŻ 

b. organizuje odpłatnie wydawanie patentów na stopnie żeglarskie w zakresie 
i za wynagrodzeniem określonym przez właściwe przepisy oraz wytyczne 
PZŻ 

c. wydaje odpłatnie książeczki żeglarskie za wynagrodzeniem określonym 
przez właściwe przepisy oraz wytyczne PZŻ 

d. przeprowadza przeglądy techniczne jachtów w zakresie oraz za 
wynagrodzenie określonym przez właściwe przepisy oraz wytyczne PZŻ 

e. prowadzi rejestr statków używanych do uprawiania sportu i rekreacji.  
11.Prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania 
żeglarstwa poprzez: 



a. prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich – PKD 85.51.Z 
b. organizację obozów szkoleniowych PKD 85.51.Z 
c. organizację regat sportowych i turystycznych – PKD 93.11.Z 
d. wynajem jachtów oraz innego sprzętu pływającego – PKD 77.21.Z 
e. organizację rejsów szkoleniowych  - PKD 85.51.Z 
f. organizacja konkursów, festiwali – PKD 90.02.Z 

 
 
 
 
12.Prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania żeglarstwa poprzez: 
a. organizację festynów sportowych, wycieczek jachtami dla dzieci i 

młodzieży, szczególnie tej, która jest zagrożona wykluczeniem 
społecznym – PKD 50.10.Z 

b. wydawanie informatorów o żeglarstwie - PKD 58.14.Z 
13.Prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych, w szczególności : 

a. w zakresie reklamy – PKD 73.11 
b. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania – PKD 70.22.Z  
c. w zakresie organizacji targów, wystaw, kongresów - PKD 82.30.Z 

14.Prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
15.Tworzy warunki dla zaspokojenia i rozszerzenia zainteresowań  żeglarzy oraz 
umożliwia im uczestniczenie we wszystkich formach działalności WOZŻ  
16.Ustala wymogi regatowe i techniczne 
17.Ustala zasady szkoleniowe i organizacyjne 
18.Prowadzi szkolenie i doskonalenie kadr żeglarskich oraz nadaje uprawnienia w 
tym zakresie 
19.Wydaje dokumenty jachtowe zgodnie z obowiązującymi przepisami  
20.Czuwa nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej  
21.Stosuje inne środki zmierzające do rozwoju i bezpiecznego uprawiania 
żeglarstwa. 
 
 
                                                       

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

ROZDZIAŁ III 

 
 

§ 10 
Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez WOZŻ jest  działalność 
społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.96 z 2003 roku) z późniejszymi zmianami.  
 



§ 11 
Statutowa działalność WOZŻ w części obejmującej działalność pożytku publicznego 
nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności 
gospodarczej i może być świadczona odpłatnie i nieodpłatnie na rzecz ogółu 
społeczności albo członków WOZŻ. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje w 
drodze uchwały Zarząd WOZŻ.  
 

 
 
 

§ 12 
1.Wynagrodzenie WOZŻ w odniesieniu do danego rodzaju działalności pożytku 
publicznego nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji kosztów 
bezpośrednich tej działalności.  
2.Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu 
działalności pożytku publicznego nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa 
GUS-u. 

 
§ 13 

Cały dochód z działalności pożytku publicznego służyć może wyłącznie realizacji 
celów statutowych WOZŻ.  
 

§ 14 
Prowadzona przez WOZŻ działalności pożytku publicznego jest odrębnie 
ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o 
rachunkowości.  
 

§ 15 
Działalność pożytku publicznego prowadzoną przez WOZŻ kieruje Prezes WOZŻ.  
 

§ 16 
Nadzór nad działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez WOZŻ sprawuje 
Komisja Rewizyjna, która jest niezależna w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej.  
 

§ 17 
Zabrania się:  
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem WOZŻ w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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”,  
2.Przekazywania ich majątku na rzecz 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,  
3.Wykorzystywaniu majątku WOZŻ na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,  
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  
 
 
  

 
ROZDZIAŁ IV 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
                                      

§ 18 
 
Członkowie WOZŻ dzielą się na: 
1.zwyczajnych  
2.wspierających  
3.honorowych  
 

§ 19  
 
1.Członkami zwyczajnymi mogą być:  

1)kluby żeglarskie, zarejestrowane jako stowarzyszenia  
2)inne kluby sportowe, zarejestrowane jako stowarzyszenia lub sekcje żeglarskie 

takich klubów 
2.Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne. 
3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla 

WOZŻ  
 

§ 20 
 
1.Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia i po 

opłaceniu wpisowego  
2.Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia, 

zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego WOZŻ  
3.Godność członka honorowego nadaje okręgowe zgromadzenie delegatów członków 

WOZŻ, zwane dalej Sejmikiem, na wniosek Zarządu WOZŻ  
 

§ 21  
 
1.Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:  



1)desygnowania na Sejmik swych delegatów w liczbie wynikającej z norm 
przedstawicielstwa 

2)zgłaszania wniosków i postulatów do władz WOZŻ  
3)otrzymywania informacji o sytuacji w WOZŻ, jego pracach i podejmowanych 

decyzjach przez jego władze  
4)korzystania z pomocy i porad WOZŻ i jego organów pomocniczych oraz do 

korzystania z obiektów i urządzeń WOZŻ, zgodnie z ich regulaminami 
5)brania udziału w organizowanych przez WOZŻ imprezach żeglarskich, zgodnie 

z ich regulaminem  
2.Członkom wspierającym przysługuje prawo do:  

1)delegowania na Sejmik - z głosem doradczym - jednego delegata  
2)korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2 - 5  

3.Członkom honorowym przysługuje prawo do: 
1)uczestniczenia ˙- o ile nie są delegatami na Sejmik - w jego obradach z głosem 

doradczym  
2)biernego prawa wyborczego do władz WOZŻ  
3)korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2 - 5  
 

§ 22  
 
Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi mają obowiązek:  
1.aktywnej działalności na rzecz WOZŻ  
2.przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał PZŻ i władz WOZŻ  
3.5 w swej działalności dobrych obyczajów żeglarskich oraz wymaganie tego od 

stowarzyszonych w nim osób 
4.regularnego opłacania składek na rzecz WOZŻ oraz wywiązywania się z innych 

świadczeń zadeklarowanych na rzecz WOZŻ  
5.postanowienia pkt 4 nie dotyczą członków honorowych 
 

§ 23 
 
Członkostwo zwyczajne WOZŻ oraz członkostwo wspierające osoby prawnej, ustaje 
w przypadku: 
1.rozwiązania się WOZŻ  
2.likwidacji stowarzyszenia lub innej osoby prawnej  
3.zadeklarowania na piśmie wystąpienia z WOZŻ  
4.skreślenia z listy członków WOZŻ uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie 

wniosku Sądu Koleżeńskiego, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
wymienionych w § 14 pkt 1-3  

5.skreślenia z listy członków WOZŻ uchwałą Zarządu w przypadku nie 
wywiązywania się przez okres 1 ( jednego) roku z obowiązków wymienionych w § 
14 pkt. 4, po uprzednim ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym 
wyprzedzeniem  

 
 

 
ROZDZIAŁ  V 



WŁADZE WOZŻ 
 

§ 24 
 
1.Władzami WOZŻ są:  

1)Sejmik  
2)Zarząd 
3)Komisja Rewizyjna  
4)Sąd Koleżeński  

2.Kadencja władz WOZŻ trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych władz.  
3.Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz WOZŻ  zapadają zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego obrad. 

4.Dla ważności uchwał każdej z władz WOZŻ, wymagane jest uczestnictwo w jej 
podejmowaniu co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, 
w tym  przewodniczącego danego organu lub jego zastępcy, a uchwały zapadają 
zwykłą większością głosów  

5.Dla ważności wyborów i uchwał Sejmiku WOZŻ w pierwszym terminie, 
wymagane jest uczestnictwo co najmniej 1/2 ogólnej ilości delegatów z głosem 
stanowiącym. Jeżeli w przeciągu jednej godziny od oznaczonej pory rozpoczęcia 
obrad Sejmiku, nie zgromadzi się oznaczona wyżej liczba delegatów, ogłasza się 
przeprowadzenie Sejmiku w drugim terminie, w którym do ważności wyborów i 
uchwał Sejmiku WOZŻ, wystarcza liczba zgromadzonych delegatów. 

 
§ 25  

  
1.Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz,     
wymienionych w § 24  ust.1 pkt 2-4” 
2.Członkowie władz WOZŻ, o których mowa w ust. 1: 

1)nie mogą być w czasie swej kadencji, z wyjątkiem jednego urzędującego 
członka zarządu, zatrudnieni przez WOZŻ lub jego agendy, na podstawie 
umowy o pracę 

2)w przypadku nie uczestniczenia w pracach danego organu WOZŻ przez okres co 
najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władz 
WOZŻ, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie 
podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 

3)nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach WOZŻ - pełnić innych 
funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności 
z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenie o ich 
stronniczość lub interesowność  

4) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

3.Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy osób wyznaczonych do pełnienia 
tych funkcji, jako przedstawicieli interesów WOZŻ  

 



SEJMIK 
 

§ 26 
 
1.Najwyższą władzą WOZŻ jest Sejmik  
2.Sejmiki zwoływane są przez Zarząd WOZŻ i mogą być one zwyczajne lub 

nadzwyczajne oraz sprawozdawczo- wyborcze lub sprawozdawcze  
3.Sejmiki zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są co cztery lata, a 

sprawozdawcze powinny być zwoływane w połowie kadencji  
4.Sejmik sprawozdawczy może być - uchwałą delegatów - przekształcony w Sejmik 

sprawozdawczo-wyborczy  
 
 
5.Sejmik nadzwyczajny może odbyć się w dowolnym czasie i winien być zwołany:  

1)z inicjatywy Zarządu WOZŻ 
2)na wniosek Komisji Rewizyjnej  
3)na pisemny wniosek, zgłoszony przez co najmniej 1/5 liczby delegatów na 

Sejmik z głosem stanowiącym 
6.Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winny 

zawierać wykaz spraw, które mają być przedmiotem obrad  
7.Sejmik nadzwyczajny rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których został zwołany i 

powinien odbyć się w terminie określonym w uchwale lub wniosku, o których 
mowa w ust. 5 pkt 1 albo przed upływem 3 ( trzech) miesięcy od daty złożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3.  

8.Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez 
Sejmik  

9.Termin, miejsce, projekt regulaminu obrad i proponowany porządek obrad 
Sejmiku, powinien być podany do wiadomości członkom WOZŻ na piśmie, nie 
później niż na 21 dni przed terminem Sejmiku  

 
§27 

 
1.W Sejmikach zwyczajnych sprawozdawczo-wyborczych udział biorą:  

1)z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym - delegaci 
członków zwyczajnych WOZŻ desygnowani przez nich, zgodnie z zasadami 
określonymi w ich statutach, w liczbach wynikających z norm 
przedstawicielstwa  

2)z głosem doradczym:  
a)delegaci członków wspierających  
b)członkowie władz WOZŻ i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami  
c)goście zaproszeni przez Zarząd WOZŻ  

2.Podstawą do ustalania norm przedstawicielstwa członka zwyczajnego w składzie 
delegatów na Sejmik, jest suma osób fizycznych przez nich zrzeszonych, za które 
opłaciły one składki  

3.W Sejmikach sprawozdawczych i nadzwyczajnych biorą udział delegaci 
desygnowani na ostatni Sejmik lub 



nowodesygnowani, stosownie do postanowień statutów członków WOZŻ 
 

§ 28  
 
Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:  
1.uchwalanie kierunków i programu działania WOZŻ  
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie działalności władz 

WOZŻ jako całości lub też    poszczególnych ich członków 
3.podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz sprawozdania i 

wniosków Komisji Rewizyjnej –  
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  

4.wybór Prezesa oraz odrębnie pozostałych członków Zarządu  
5.wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  
6.wybór delegatów na Sejmik PZŻ 
7.uchwalanie statutu WOZŻ i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany  
8.nadawanie godności członka honorowego WOZŻ  
9.uchwalanie wysokości składek członkowskich, w oparciu o ustalony parytet  
10.podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się WOZŻ  
11.rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu WOZŻ  
12.podejmowanie - na podstawie wniosków Sądu Koleżeńskiego - uchwał w sprawie 

skreślenia z listy członków      WOZŻ, w przypadkach określonych w § 15 pkt 4  
13.zatwierdzanie regulaminów pracy władz WOZŻ 
14.określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem WOZŻ  
15.podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze 

i członków WOZŻ oraz      delegatów na Sejmik  
16.ustalanie liczby członków Zarządu. 

 
ZARZĄD  WOZŻ  

 
§ 29 

 
1.Zarząd WOZŻ składa się z 9-15 członków. Ich liczbę i funkcje każdorazowo 

określa Sejmik. 
2.Członkowie Zarządu wybierani są przez Sejmik na funkcje określone przez Sejmik. 
3.Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu.  
 

§ 30 
 
1.Zarząd WOZŻ kieruje pracami WOZŻ między Sejmikami, stosownie do statutu, 

uchwał Sejmików oraz regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Sejmik  
2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden 

raz w kwartale, natomiast Prezydium Zarządu nie rzadziej niż jeden raz w 
miesiącu  

 
§ 31 

 



Do zakresu działania Zarządu należy:  
1.realizowanie statutowych celów WOZŻ  
2.realizowanie uchwał Sejmiku  
3.kierowanie bieżącą działalnością WOZŻ  
4.zarządzanie majątkiem i funduszami WOZŻ - w granicach udzielonych przez 

Sejmik upoważnień  
5.reprezentowanie WOZŻ  
6.bieżące kierowanie realizacją przez WOZŻ zadań zleconych przez administrację 

państwową i samorządową  
7.uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych  
8.wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności członka honorowego WOZŻ 
  
9.podejmowanie decyzji o przyjmowaniu w poczet członków WOZŻ członków 

zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających oraz o skreśleniu ich z listy 
członków WOZŻ, w przypadkach określonych w § 15 pkt 5, a także nakładanie na 
nich - na wniosek Sądu Koleżeńskiego - kar organizacyjnych w postaci 
upomnienia lub zawieszenia w prawach członka  

10.realizowanie zadań i uprawnień wynikających z przynależności WOZŻ do innych 
stowarzyszeń i organizacji  

11.powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, a także zatwierdzanie ich 
regulaminów oraz określanie kierunków ich działania  

12.podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa WOZŻ w innych organizacjach 
krajowych i zagranicznych  

13.udzielanie upoważnień do podpisywania oświadczeń woli oraz innych 
dokumentów finansowych  

14.zwoływanie i organizowanie Sejmików WOZŻ oraz innych narad 
środowiskowych  

15.uchwalanie norm przedstawicielstwa na Sejmik WOZŻ 
16.powoływanie Rzeczników Dyscyplinarnych 
17.podejmowanie uchwał we wszystkich pozostałych sprawach, niezastrzeżonych do 

kompetencji innych władz WOZŻ  
18.określa zadania i kompetencje Prezydium  
 

§32 
 
Zarząd WOZŻ może - jeżeli uzna to za stosowne - przelać część swoich uprawnień 
lub obowiązków na niektórych członków WOZŻ.  
 

§ 33 
 
Prezes Zarządu WOZŻ a pod jego nieobecność jeden z wiceprezesów zwołuje 
posiedzenia Zarządu lub jego Prezydium, przewodniczy jego obradom i kieruje jego 
pracą.  
 

§ 34 
 



Członkowie Zarządu, będący przewodniczącymi komisji WOZŻ, kierują pracami 
tych komisji, zwołują ich posiedzenia i referują ich zagadnienia na posiedzeniach 
Zarządu WOZŻ lub jego Prezydium. 
 

§ 35 
 
1.Do wykonywania czynności biurowych, technicznych i organizacyjnych, Zarząd 

WOZŻ może powołać Biuro WOZŻ.  
2.Regulamin Biura oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników 

określa każdorazowo Zarząd.  
 

 
§ 36 

 
1.WOZŻ reprezentowany jest na zewnątrz przez jego Prezesa, wiceprezesów lub 

innych, delegowanych przez Zarząd jego członków,  
2.Korespondencję WOZŻ podpisują: Prezes jednoosobowo lub dwóch innych, 

upoważnionych przez Zarząd jego członków łącznie, 
3.Korespondencję w sprawach finansowych i inne dokumenty o tym charakterze 

podpisują: Prezes i skarbnik lub wyjątkowo inni upoważnieni przez Zarząd jego 
członkowie,  

4.Zarząd może - w określonym zakresie - upoważnić do wykonywania niektórych 
czynności, o których mowa w pkt 2 pracownika Biura WOZŻ.  

 
                                                                      

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 37 
 
1.Komisja Rewizyjna składa się z 5 (pięciu) osób wybranych przez Sejmik 
2.Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą: 

a. być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, 
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu 

b. być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe 

3.Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w   
tajnym głosowaniu, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

 
§ 38  

 
1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, należy:  

1)kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej 
WOZŻ pod względem celowości, rzetelności i gospodarności  

2)kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej agend gospodarczych 
WOZŻ oraz zgodności ich działania z celami statutowymi WOZŻ  

2.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Sejmik.  



 
§ 39 

 
Dla wykonania swych zadań, Komisja Rewizyjna jest upoważniona do:  
1.żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od Zarządu, pracowników 

Biura i poszczególnych Komisji 
2.korzystania z usług biegłych i rzeczoznawców, gdy sama Komisja nie jest w stanie 

wypracować jednolitego stanowiska.  
 

 
 
 
 

§ 40  
 
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:  
1.informowania Zarządu i w uzasadnionych przypadkach Sądu Koleżeńskiego, o 

wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i 
zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień  

2.składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności i przedstawianie ocen z 
całokształtu działalności Zarządu oraz ocen organizacyjnej działalności Sądu 
Koleżeńskiego  

3.przedstawiania Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego 
Zarządu oraz oceny jego pracy jako całości lub też poszczególnych jego członków. 

 
§ 41  

 
Zarząd ma prawo zwracać się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o 
przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie  
 

§ 42  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie 
Komisji, mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium, z 
głosem doradczym. 
 
 

SĄD KOLEŻEŃSKI 
 

§ 43 
 
1.Sąd Koleżeński składa się z 5 ( pięciu) osób wybranych przez Sejmik  
2.Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona - w 

głosowaniu tajnym - przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza  
3.Sąd Koleżeński jest upoważniony do powoływania do zespołów orzekających osób 

kompetentnych dla rozpoznania danego rodzaju sprawy 



 
§ 44 

 
1.Sąd Koleżeński orzeka jako:  

1)sąd organizacyjny - w sprawach:  
a)stowarzyszeń nie wywiązujących się z obowiązków, określonych w § 14 pkt 1 

- 3  
b)osób stowarzyszonych, w sprawach, gdy zachodzi zagrożenie 14 pozbawienia 

uprawnień żeglarskich nadawanych przez Zarząd  
2)sąd honorowy - w sprawach dotyczących członków honorowych i członków 

władz WOZŻ 
 
 

3)sąd polubowny - w sprawach zgodnie wniesionych przez członków WOZŻ  
2.Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim, 

określa regulamin zatwierdzony przez Sejmik  
 

§ 45 
 
Sąd Koleżeński składa Sejmikowi sprawozdanie ze swej działalności  
 

§ 46 
 
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważnieni przez niego członkowie Sądu, 
mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium oraz 
poszczególnych jego agend, z głosem doradczym.  
 
 

WYBORY I UZUPEŁNIENIE SKŁADU WŁADZ ZWIĄZKU 
 

§ 47 
 
1.Czynne prawo wyborcze posiadają tylko delegaci delegowani na Sejmik WOZŻ 

przez członków zwyczajnych. 
2.Bierne prawo wyborcze mają delegaci członków zwyczajnych, honorowi 

członkowie WOZŻ oraz inne osoby fizyczne zrzeszone przez członków 
zwyczajnych WOZŻ. 

3.Prezes WOZŻ wybierany jest w tajnych wyborach bezpośrednich i do wyboru 
wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, tj. 
50 % plus jeden 

4.Wybory do władz wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2 – 4 odbywają się w sposób 
tajny. 
1)Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały największe ilości głosów 
2)W przypadku otrzymania przez kandydatów równej ilości głosów, powodującej 

brak rozstrzygnięcia, przeprowadza się II turę głosowania dla tych kandydatów. 



5.Do władz WOZŻ następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące 
uprzednio członkami władz, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, które nie 
uzyskały absolutorium lub, których działalność nie została przez Sejmik oceniona 
pozytywnie 

 
 

§ 48 
 
1.W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu 

Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba 
członków dokooptowanych do danej władzy, nie może być większa od 1/3 składu 
( w zaokrągleniu w górę).  

2.Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego 
organu władzy. W przypadku powstania vacatu na stanowisku przewodniczącego 
danego organu władzy, jego obowiązki pełni zastępca.  

3.Ubycie ze składu władz WOZŻ, o których mowa w ust. 1, liczby członków 
większej od 1/3, powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego 
Sejmiku, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

4.Sejmik, o którym mowa w ust. 3, wybiera nowych członków na wszystkie miejsca 
zwolnione przez osoby uprzednio wybrane, w tym również na miejsca obsadzone 
w drodze kooptacji 

 
 

 
 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE WOZŻ 
 

§ 49 
 
1.Majątek WOZŻ stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i 

fundusze.  
2.Na fundusze WOZŻ składają się:  

1)składki członkowskie  
2)darowizny i dotacje  
3)wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń  
4)wpływy z działalności statutowej  
5)udziały majątkowe  
6)inne wpływy  

3.Postanowienia Zarządu WOZŻ zmierzające do uszczupleni majątku trwałego, 
przekraczające udzielone przez 
Sejmik upoważnienia, wymagają akceptacji Sejmiku  

 
 

 
ROZDZIAŁ VII 



ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE 
 

§ 50 
 
1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania WOZŻ podejmuje Sejmik 

większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby 
delegatów z głosem stanowiącym  

2.Wnioski w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania WOZŻ, mogą być 
rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o 
Sejmiku  

3.Uchwała o likwidacji WOZŻ określi sposób jej przeprowadzenia oraz ustali 
przeznaczenie majątku WOZŻ.  

 
 

 
ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 51 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują przepisy ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. „ Prawo  
o stowarzyszeniach " ( Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm. ).  
 
  
 
Zamiany do statutu zatwierdzone Uchwałą Sejmiku Nadzwyczajnego WOZŻ 
dnia 15.03.2015 r. 
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