STATUT
TORUŃSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
W TORUNIU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§l
Stowarzyszenie zwane dalej Związkiem nosi nazwę Toruński Okręgowy Związek Żeglarski
w Toruniu w skrócie TOZŻ. W kontaktach zagranicznych obok polskiej nazwy Związek
używa nazwy Yachting Association of Toruń.
§2
Terenem działania Związku jest obszar powiatów: brodnickiego, chełmińskiego,
golubsko - dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego, wąbrzeskiego oraz miast
Toruń i Grudziądz a siedzibą władz jest miasto Toruń.
§3
Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o Stowarzyszeniach, oraz
niniejszym Statutem.
§4
Związek jest Stowarzyszeniem wpisanym do Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
§5
1.Związek może być członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, który zgodnie ze swoim Statutem
może powierzyć wykonywanie określonych swoich zadań
Toruńskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu. Powierzenie następuje na zasadzie
porozumienia między Związkami.
2.Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym
profilu działania o ile dopuszczają to statuty tych organizacji, pozostające w zgodzie z
mniejszym statutem i umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita jest stroną.
3.O przystąpieniu do organizacji o których mowa w pkt. 2 decyduje Walne Zebranie.
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§6

1.Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z emblematem TOZŻ koloru szafirowego.
2.Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski w Toruniu.
§7
l.Związek jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność przede wszystkim na
pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych jednakże do prowadzenia swoich spraw
Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
I Celem Związku jest :
1.Zrzeszanie, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach.
2. Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków.
3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia, kultury, dobrych obyczajów żeglarskich
i bezpieczeństwa pływania.
4. Podnoszenie poziomu żeglarstwa regatowego.

II Związek realizuje cele poprzez :
1.Organizację, prowadzenie i nadzór szkolenia żeglarskiego.
2. Szkolenie i doskonalenie kadr instruktorskich i technicznych.
3. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych (jak: regaty, obozy,
pokazy, konkursy, odczyty, itp.)
4.Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska.
5. Troskę o rozwój żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.
6. Popularyzowanie historii i osiągnięć żeglarstwa toruńskiego, polskiego i światowego.
7. Nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pływania , etyki i etykiety żeglarskiej.
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8.Realizowanie zadań zleconych przez PZŻ , administrację rządową i samorządową.

9. Realizację innych zadań zgodnych z profilem działania Związku.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1.Członkowie Związku dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2.Członkami zwyczajnymi Związku są kluby żeglarskie oraz organizacje prowadzące
działalność żeglarską, posiadające osobowość prawną i działające na zasadzie
stowarzyszeń.
3.Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne
które deklarują wspieranie i współdziałanie w realizacji celów statutowych Związku.
4.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Związku
i żeglarstwa.
5.Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez
Zarząd Związku.
6.Osoby fizyczne będące członkami stowarzyszeń, o których mowa w ust.2. są
uważane za stowarzyszone w Związku.

§ 10
I Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Związku zwanym dalej
Sejmikiem.
2. Brać czynny udział w imprezach Związku, używać jego godła i barw.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku.
4. Otrzymywać od władz Związku pomoc w zakresie realizacji jego zadań statutowych.
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5. Korzystać z obiektów i urządzeń Związku.
6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Związku.
7. Osobom stowarzyszonym w Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do
władz Związku.
II. Członkowie Wspierający mają prawo:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
2. Brać czynny udział w imprezach Związku.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku.
III. Członkowie Honorowi mają prawo:
1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.
2. Korzystać z uprawnień określonych w pkt. I punkty 2, 3, 5.

§ 11
Członkowie Związku mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku.
2. Czynnego udziału w działalności Związku.
3. Przestrzegania zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
4. Regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 12
Członkostwo ustaje na skutek :
1. Wystąpienie członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań
finansowych.
2. Rozwiązania się członka Związku.
3. Skreślenia z listy członków Związku.
4. Rozwiązania się Związku.
§ 13
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W razie naruszenia przez członka Związku postanowień niniejszego Statutu Zarządowi
przysługuje prawo:
1. Zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia.
2. Żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i ich uchylenia.
3.

Zawieszenie członka Związku w uprawnieniach członkowskich do czasu rozpatrzenia
sprawy przez Komisję Dyscyplinarną Związku.

Rozdział IV

WŁADZE ZWIĄZKU
§ 14
I. Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisje Rewizyjne
1.Kandydatury do władz Związku mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Związku
i delegaci na Sejmik.
2.Kadencja władz Związku trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.Wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej
liczby głosów, rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.
4. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Związku władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania członków, z tym, że liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z
wyboru.
IV. Przy Związku działa jako organ niezależny Okręgowe Kolegium Sędziów wybierane
przez Sejmik Sędziów. Kolegium działa w oparciu o uchwalony przez Sejmik Sędziów
regulamin.
§ 15
Walne Zebranie:
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l.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Związku może być Zwyczajne lub
nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na 4 lata przez Zarząd Związku.
3. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest na wniosek zgłoszony na piśmie
przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów na Sejmik, z inicjatywy Zarządu
Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku w terminie dwóch miesięcy od
daty złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 16
1.O terminie miejscu i porządku obrad Sejmiku , Zarząd Związku zawiadamia
delegatów nie później niż na 14 dni przed terminem Sejmiku.
2.Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez Sejmik.
§ 17
Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2
ogólnej liczby delegatów z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 34.
§ 18
Do kompetencji Sejmiku Związku należy :
1.Uchwalanie generalnych kierunków i programów działania Związku.
2.Przyjmowanie i ocena sprawozdań z działalności władz Związku oraz Okręgowego
Kolegium Sędziów.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4. Wybór Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
5. Uchwalanie zmian Statutu Związku.
6Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku.
7.Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku.
8.Nadawanie tytułu Honorowego Członka Związku i Honorowego Prezesa Związku.
9.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku i Komisji Dyscyplinarnej Związku.

§ 19
W Sejmiku udział biorą:
1.Delegaci członków zwyczajnych w liczbie proporcjonalnej do ilości członków Zarząd w
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uzasadnionych przypadkach może przyjąć inne kryteria reprezentacji. Zasady wyłaniania
delegatów określa Zarząd w ordynacji wyborczej.
2.Honorowi członkowie z głosem doradczym. Członkowi honorowemu może być
przyznany przez Zarząd mandat.
3. Delegaci członków wspierających z głosem doradczym.
4. Zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 20
Zarząd Związku.
1.Zarząd Związku składa się z 5-11 osób wybranych przez Sejmik Związku
w głosowaniu tajnym.
2.Zarząd wybiera w głosowaniu tajnym Prezydium Zarządu w tym: Prezesa,
Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
3.Prezydium organizuje pracę Zarządu. W przypadkach uzasadnionych koniecznością
niezwłocznego działania Zarząd może upoważnić Prezydium do podejmowania
konkretnych decyzji , które wymagają zatwierdzenia przez Zarząd na najbliższym
posiedzeniu.
§ 21
Zakres działania Zarządu Związku:
1.Realizowanie uchwał Sejmiku Związku.
2. Uchwalanie budżetu i planów pracy.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
4. Kierowanie działalnością Związku.
5. Przyjmowanie i skreślanie członków oraz ustalanie wysokości składki członkowskiej.
6. Powoływanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów pracy.
7. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i prasowego.
8. Wydawanie regulaminów wewnętrznych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
10.Wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności Członka Honorowego Toruńskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego.
11.Nadawanie odznaki Zasłużony dla TOZŻ.
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12.Wnioskowanie do PZŻ o nadanie odznaczeń związkowych.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów.

§ 22

Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 23

1.Szczegółowy zakres pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd
Związku.
2.Obsługę biurową i finansową Związku, realizuje Biuro Związku.
3. Kierownika Biura powołuje Zarząd.

§ 24
Komisja Rewizyjna Związku:
Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób w tym: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz.
§ 25
Zakres obowiązków Komisji Rewizyjnej:
1.Kontrola całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności
statutowej i gospodarki finansowej.
2.Informowanie Zarządu Związku o zauważonych uchybieniach oraz zgłaszanie
wniosków wynikających z kontroli.
3.Składanie Sejmikowi Związku sprawozdania ze swojej pracy oraz stawianie wniosku
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wytypowany członek komisji może brać udział
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5.Komisja działa zgodne z regulaminem uchwalonym przez siebie
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§ 26
Komisja Dyscyplinarna Związku.
Komisja Dyscyplinarna Związku składa się z 3 - 5 osób w tym: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz.

§ 27

Zakres obowiązków Komisji Dyscyplinarnej:
1.Rozpatruje sprawy dotyczące nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał TOZŻ.
2. Rozpatruje sprawy działania na szkodę Związku.
3. Naruszania zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
4.Komisja dyscyplinarna działa w oparciu o regulamin opracowany przez siebie.

§ 28
Komisja Dyscyplinarna Związku orzeka:
1.W sprawach członków nie wywiązujących się z obowiązków statutowych.
2. W sprawach osób stowarzyszonych w przypadkach zagrożenia pozbawienia
uprawnień żeglarskich.
3.Jako Sąd honorowy w sprawach dotyczących członków Związku.
4.Jako Sąd polubowny w sprawach wniesionych przez stowarzyszenia lub osoby
stowarzyszone.
§ 29

Komisja Dyscyplinarna Związku może stosować kary:
1.Upomnienie
2.Nagana
3.Wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu o pozbawienie funkcji pełnionej
w Związku.
4. Wystąpienie z wnioskiem do właściwych organów o cofnięcie uprawnień żeglarskich.
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§ 30
Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Związku służy odwołanie do Sejmiku TOZŻ w terminie
30 dni od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.
§ 31
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Związku lub upoważniony przez niego członek komisji
może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 32
1.Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1) składki członkowskie,
2)darowizny i dotacje oraz udziały majątkowe a także spadki i zapisy oraz środki
z ofiarności publicznej,
3) wpływy z działalności gospodarczej prowadzone na podstawie obowiązujących
przepisów,
4) wpływy z działalności statutowej.

§ 33

1.Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Związku
wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa i jednego członka Zarządu.
Świadczenia o charakterze pieniężnym wymagają kontrasygnaty skarbnika Związku.
2. Uchwały władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają stosownej
uchwały Sejmiku.

Rozdział VI

10

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 34

l.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Sejmik Związku
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 porządku obrad Sejmiku.

§ 35

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Związku. Uchwałę podejmuje Walne Zebranie.

Tekst jednolity z dnia 29.11.2008r.
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