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Załącznik nr 33 
do protokołu XLIV Sejmiku PZŻ 

 
 

U C H W A Ł A  NR  8/XLIV  
XLIV Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego 

z dnia 21 kwietnia 2012 r. 
 
 
w sprawie:    ewidencji członków Związku i osób w nim stowarzyszonych, niektórych ich 

obowiązków oraz wysokości składek członkowskich. 
 
Działając na podstawie § 8 pkt 17, § 13 pkt 2 i 4, § 14 pkt 5, § 18 ust. 3 oraz 
§ 19 pkt 9 Statutu PZŻ, XLIV Sejmik PZŻ uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zobowiązuje się Zarząd PZŻ do: 
1. prowadzenia ewidencji członków Związku z podziałem na: 

1/ członków zwyczajnych, w tym: 
1)   okręgowe związki żeglarskie, 
2)  kluby i sekcje żeglarskie, 
3)  inne osoby prawne. 

2/ członków wspierających. 
3/ członków honorowych. 

2. bieżącego kontrolowania wywiązywania się przez członków Związku z ich obowiązków, a 
w szczególności: 
1/ członków zwyczajnych, w tym: 

1) okręgowe związki żeglarskie z obowiązku corocznego, w terminie do końca lutego: 
a) przesyłania do Związku ankiet okręgowych z danymi za rok ubiegły, z 

dołączoną listą zrzeszonych w nich klubów i sekcji żeglarskich oraz innych 
osób prawnych, zawierającą liczby osób stowarzyszonych w Związku, tzn. 
osób, które podpisały deklarację członkowską i opłacają składkę członkowską 
na rzecz Związku, 

b) wpłacania, na konto Związku składki członkowskiej za rok ubiegły, w 
wysokości 100,- zł,. naliczanej od każdego, ustalonego uchwałą Zarządu na 
okres danej kadencji, mandatu na Sejmik Związku; 

2) kluby i sekcje żeglarskie:oraz inne osoby prawne z obowiązku corocznego, w 
terminie do końca lutego: 

a) przesyłania do Związku ankiet klubowych z danymi za rok ubiegły, z podaniem 
liczby ich członków stowarzyszonych w Związku tzn. osób, które podpisały 
deklarację członkowską i opłacają składkę członkowską na rzecz Związku, 

b) wpłacania na konto Związku, składki członkowskiej za rok ubiegły w 
wysokości: 

- 1,00 zł od każdej pełnoletniej osoby stowarzyszonej w Związku, 
- 0,50 zł od każdej osoby stowarzyszonej w Związku w wieku do 18 lat,  

z dołączoną listą imienną osób dokonujących w/w wpłat, 
2/ członków wspierających z wywiązywania się z zadeklarowanego przez nich, w 

podpisanym porozumieniu, rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Związkowi, 
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3/ w przypadku nie wywiązywania się członków Związku przez okres 1 (jednego) roku z 
obowiązków, o których mowa w pkt 1/ i 2/ do skreślania ich z listy członków, po 
uprzednim ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia za wyjątkiem § 1 ust. 2/ pkt 2) lit.b) którego 
postanowienia wchodzą w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 
 

§ 3 
Z chwilą podjęcia tej uchwały traci moc Uchwała nr 18/XLIII XLIII Sejmiku Polskiego 
Zwiazku Żeglarskiego z dnia 28 marca 2009 r. w sprawie ewidencji członków Związku i osób 
w nim stowarzyszonych i niektórych ich obowiązków. 
 
 
 
 

SEKRETARZ XLIV SEJMIKU PZŻ PRZEWODNICZĄCY XLIV SEJMIKU PZŻ 

  
Zbigniew STOSIO Wiesław KACZMAREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


