
STATUT 

LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU 

ŻEGLARSKIEGO 

 

Rozdział I 

Nazwa, charakter, teren działania i siedziba. 

 

§ 1 

Związek Stowarzyszeń nosi nazwę: Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski w Zielonej Górze, 

w skrócie „LOZŻ”, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Związkiem ”. 

§ 2 

Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Władz Związku jest miasto 

Zielona Góra. 

 

§ 3 

Związek jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, oraz Polskiego Związku 

Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, może być członkiem związków i stowarzyszeń 

krajowych i międzynarodowych. 

 

§ 5 

Związek może używać godła, bandery i proporca Polskiego Związku Żeglarskiego, jak 

również może używać godła, bandery i proporca Polskiego związku Motorowodnego i 

Narciarstwa Wodnego oraz pieczęci i logo Związku zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami 

§ 6 

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków 
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Rozdział II 

Zadania, cele i środki działania. 

 

§ 7 

Zadaniem i celem Związku jest rozwój żeglarstwa sportowego, turystyki i rekreacji  

żeglarskiej, jak również sportów motorowodnych. 

 

§ 8 

Związek realizuje swoje zadania i cele poprzez: 

1. Jednoczenie ruchu żeglarskiego i motorowodnego na terenie działania Związku dla 

podejmowania wspólnych zadań służących rozwojowi sportów wodnych. 

2. Reprezentowanie interesów żeglarzy, motorowodniaków i narciarzy wodnych, 

klubów i sekcji oraz innych członków zrzeszonych w związku wobec Polskiego 

Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, 

władz administracyjnych oraz innych urzędów, instytucji i związków. 

3. Nadzór nad zachowaniem właściwego poziomu szkoleń i egzaminów na 

poszczególne stopnie  żeglarskie, motorowodne i innych sportów wodnych, 

odbywających się na terenie działalności Związku. 

4. Koordynowanie działań członków Związku w zakresie organizacji szkoleń, 

zawodów, rejsów, spływów oraz innych imprez związanych z żeglarstwem, sportami 

motorowodnymi i pływaniem. 

5. Nadawanie uprawnień na stopnie żeglarskie i motorowodne, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

6. Wydawanie dokumentów żeglarskich, motorowodnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

7. Opiniowanie i orzekanie w sprawach spornych dotyczących żeglarstwa, sportów 

motorowodnych i narciarstwa wodnego 

8. Przygotowanie i organizacja udziału reprezentantów Związku w zawodach 

sportowych na szczeblu centralnym 

9. Prowadzenie szkolenia kadry trenerskiej i instruktorskiej oraz innych kursów 

związanych z działalnością Związku. 

10. prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej 

11. kształtowanie u członków Związku patriotyzmu i wysokich walorów moralnych. 
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Realizacja zadań wymienionych w pkt.1) i 2) jest działalnością nieodpłatną. Ponadto Związek 

może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 

z przeznaczeniem dochodu na realizację celów statutowych. 

 

Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki. 

 

§ 9 

Członkami Związku są: 

1. Kluby i sekcje żeglarskie. 

2. Kluby i sekcje motorowodne oraz narciarstwa wodnego. 

3. Inne kluby, sekcje i stowarzyszenia. 

 

§ 10 

Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie pisemnej deklaracji, i po 

zatwierdzeniu jej przez zarząd Związku oraz opłacenia wpisowego. 

 

§ 11 

Członkowie Związku mają prawo:  

1. Uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Sejmiku z głosem stanowiącym oraz 

posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Brać czynny udział w imprezach Związku, używać jego godła, barw i logo. 

3. Poddawać ocenie działalność Związku i jego władz, a także wysuwanie postulatów i 

wniosków wobec władz Związku 

4. Korzystać z obiektów i urządzeń na zasadach określonych w regulaminie przez zarząd 

Związku 

 

§ 12 

Członkowie Związku mają obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Związku oraz decyzji i uchwał 

zarządu Związku. 

2. Brać czynny udział w działalności Związku 

3. Przestrzegania dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej 
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4. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez 

Sejmik 

5. Propagować sporty wodne oraz pozyskiwać nowych członków Związku. 

6. Chronić własność i majątek będący w posiadaniu Związku jako wspólnego dobra 

wszystkich jego członków oraz zwalczać przejawy marnotrawstwa. 

 

§ 13 

Tytuł Honorowego Członka Związku  nadaje Sejmik na wniosek Zarządu Związku, za 

wybitne zasługi położone w dziedzinie realizacji zadań Związku. Członkowie honorowi 

korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom Związku z wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego. 

 

§ 14 

1) Członkostwo w Związku ustaje na skutek. 

1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie przy równoczesnym uregulowaniu wszystkich 

należności i składek oraz ewentualnych innych opłat za okres do końca miesiąca, w 

którym ustaje członkostwo. 

2. wykluczenie ze Związku decyzją zarządu Związku, która może nastąpić w przypadku 

popełnienia czynów niegodnych członka Związku, nieprzestrzegania postanowień 

statutu, regulaminu, uchwał i decyzji władz Związku, nie opłacania składek 

członkowskich przez okres jednego roku. 

3. Rozwiązania się Związku 

2) Wykluczonym z Związku przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do 

Sejmiku. 

 

§ 15 

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w pracach Związku, 

członkowie Związków mogą być wyróżniani i nagradzani:   pochwałą, nagrodą, dyplomem. 

 

§ 16 

W przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminu, uchwał i decyzji władz 

Związku na członków Związku nakłada się następujące kary: 

upomnienie, nagana, wykluczenie ze Związku. 
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Rozdział IV 

Władze Związku. 

§ 17 

Władzami Związku są: 

1. Sejmik Związku 

2. Zarząd Związku 

3. Komisja Rewizyjna 

4. Sąd Arbitrażowy (Koleżeński) 

Sejmik Związku 

§ 18 

Najwyższą władzą Związku jest Sejmik, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

Sejmik zwyczajny i nadzwyczajny: 

1. rozpatruje i ocenia działalność Związku, uchwala wnioski, kierunki i program 

działalności Związku 

2. ustala wysokość składek i innych opłat 

3. nadaje tytuł honorowego członka Związku 

4. podejmuje decyzje w sprawach, które zostały wniesione przez władze Związku lub 

jego członków  

5. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Związku i jego władz 

6. decyduje o wstąpieniu Związku do innych związków, stowarzyszeń 

7. decyduje o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku 

8. uchwala zmiany statutu 

9. dokonuje ewentualnych wyborów uzupełniających 

§ 19 

Sejmik zwyczajny: 

1. Zwoływany jest raz na 4 lata  

2. Rozpatruje i ocenia działalność Związku i jego władz za okres kadencji,  

3. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi 

4. Dokonuje wyboru władz Związku. 

5. Wybiera delegatów na sejmik PZŻ. Ilość delegatów jest zgodna z rozdzielnikiem 

PZŻ+1 delegat zastępca. 

6. Rozpatruje wszystkie inne sprawy. 
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§ 20 

Sejmik nadzwyczajny: 

1. Zwoływany jest z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na 

wniosek ½ ogólnej liczby delegatów w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały 

lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany 

2. Dokonuje wyborów uzupełniających. 

3. W sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni sejmik 

zwyczajny 

 

§ 21 

 

1) Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej ½  ogólnej liczby delegatów , lub w drugim terminie przy 

obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów .   

2) Drugi termin zwoływany jest 30 minut po upływie pierwszego terminu.  

 

§ 22 

W sejmiku udział biorą: 

1. Z głosem stanowiącym - delegaci członków związku wg klucza wyborczego 

ustalonego przez Zarząd Związku 

2. z głosem doradczym – członkowie Władz jeżeli nie zostali wybrani delegatami, 

oraz zaproszeni goście. 

 

Zarząd Związku 

 

§ 23 

1) Zarząd Związku składa się z Prezesa, wybieranego oddzielnie, oraz 4 – 8 członków 

wybieranych na okres 4 lat przez Sejmik. 

2) Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz. 

3) Zarząd Związku zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące. 
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4) Do ważności uchwał konieczna jest obecność 1/2 członków Zarządu. Uchwały zapadają 

zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego zebrania. 

5) Do zadań Zarządu należy: 

1. Realizacja uchwał Sejmiku 

2. Ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego. 

3. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Sejmikiem. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w ramach ustalonego budżetu. 

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków. 

6. Ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej 

działalności Związku. 

7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych władz Związku. 

6) W przypadku ustąpienia któregoś z członków Zarządu Klubu albo zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Zarządu, na Zebraniu Zarządu 

można dokonać wyboru uzupełniającego lecz liczba tak wybranych członków zarządu nie 

może przekraczać 1/3 ogólnej ilości członków  pochodzących z wyborów. 

7) Członkowie władz Związku mogą być odwołani z pełnionej funkcji, jeżeli przez okres 

6ciu miesięcy nie uczestniczyli w pracach władz Związku. 

8) Do składania oświadczeń woli oraz składania podpisów za Związek wymagane jest 

działanie Prezesa i upoważnionej przez Zarząd osoby lub upoważnionej przez Zarząd 

osoby. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 24 

1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybierana jest na okres 4 lat przez 

Sejmik zwyczajny.  

2) Komisja rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. 

3) Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności Związku, a zwłaszcza gospodarki finansowej. 

2. Kontrola opłacenia wpisowego, składek członkowskich i innych opłat. 
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3. Informowanie Zarządu o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłoszenie wniosków 

wynikających z kontroli  

4. Składanie sprawozdań Sejmikowi o stanie gospodarki Związku oraz działalności 

Zarządu Związku, a także stawiania wniosków o udzielenia absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu 

Związku z głosem doradczym. 

5) W przypadku ustąpienia któregoś z członków Komisji Rewizyjnej albo zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji i dlatego ilość 

członków Komisji jest mniejsza niż 3 osoby, należy na najbliższym Sejmiku dokonać 

wyboru uzupełniającego. 

6) Tryb i zakres działań Komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin ustalony przez 

Komisję Rewizyjną. 

 

Sąd Arbitrażowy (Koleżeński) 

 

§ 25 

1) Sąd Arbitrażowy (Koleżeński) składa się z 3 – 5 członków wybieranych na okres 4 lat 

przez Sejmik. 

2) Do zadań Sądu Arbitrażowego(Koleżeńskiego) należy: 

1. Rozpatrywanie spraw spornych między członkami Związku i wydawanie orzeczeń. 

2. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i wydawanie orzeczeń. 

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Sejmikowi. 

3) Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez Sejmik 

4) Członkowie Sądu Arbitrażowego (Koleżeńskiego) mają prawo brania udziału w 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

5) Od decyzji Sądu Arbitrażowego (Koleżeńskiego) członkom przysługuje prawo odwołania 

do Sejmiku. 

6) W przypadku ustąpienia któregoś z członków Sądu Arbitrażowego (Koleżeńskiego) albo 

zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Sądu 

Arbitrażowego (Koleżeńskiego) i jeśli ilość członków Sądu jest mniejsza niż 3 osoby, 

należy na najbliższym Sejmiku dokonać wyboru uzupełniającego. 
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§ 26 

1) Wyboru Prezesa oraz członków Zarządu na Sejmiku dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2) Wyboru Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz wszystkie wybory uzupełniające 

na Sejmikach przeprowadza się w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

3) Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz 

wymienionych w § 17 pkt.2) – 4) 

4) Kadencja władz związku ustaje z chwilą wyboru nowych władz. 

5) Nowe władze mają czas jednego miesiąca na ukonstytuowanie się. 

 

Rozdział V 

Majątek Związku. 

 

§ 27 

Majątek Związku stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości. 

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku. 

 

§ 28 

1) Fundusze Związku składają się z: 

1. wpisowego 

2. Składek członkowskich 

3. innych opłat ustanowionych przez Sejmik 

4. wpływów uzyskanych z działalności statutowej 

5. wpływów uzyskanych z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie 

imprez 

6. dotacji, spadków i zapisów 

7. darowizn 

8. ofiarności publicznej oraz dochodów z majątku Związku 

9. dywidendy należnej od spółki kapitałowej, której Związek jest wspólnikiem, 

akcjonariuszem. 

2) Związek może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności 

jest przeznaczony na realizację celów statutowych Związku. 

3) Związek może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 
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§ 29 

1) Do wydatkowania sum pieniężnych, bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Związku, a 

także do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowo-

gospodarczych upoważnia się Prezesa Związku i upoważnioną przez Zarząd osobę lub 

upoważnioną przez Zarząd osobę. 

2) W trakcie gospodarowania majątkiem Związku zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku 

do jego członków, członków władz związku 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 majątku Związku na rzecz członków, członków władz Związku 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. Wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków władz Związku lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Związku. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Związku, członkowie władz Związku lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

Rozdział VI 

Likwidacja Związku 

 

§ 30 

W przypadku rozwiązania Związku Sejmik określa tryb likwidacji i decyduje o przeznaczeniu 

majątku Związku. 

 

Przewodniczący      Protokolant 


