
 

STATUT 
KONI ŃSKIEGO OKR ĘGOWEGO ZWI ĄZKU śEGLARSKIEGO 

 
Rozdział 1 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY 
 

§ 1 
 

Koniński Okręgowy Związek śeglarski w skrócie KnOZś, zwany dalej Związkiem jest 
związkiem stowarzyszeń Ŝeglarskich i innych osób prawnych popierających Ŝeglarstwo. 
 

§ 2 
 

1. Terenem działania Związku jest województwo wielkopolskie. Dla właściwego 
realizowania swoich celów Związek moŜe prowadzić działalność na terenie kraju. 

 
2. Siedzibą władz Związku jest miasto Konin. 
 

§ 3 
 

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
 

Związek moŜe być członkiem Polskiego Związku śeglarskiego, zwanego dalej PZś. 
  

§ 5 
 

1. Związek będąc członkiem PZś uŜywa godła i bandery PZś. 
 
2. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z napisem „Koniński OZś”. 
 
3. Związek uŜywa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Koniński Okręgowy Związek 
śeglarski” i stylizowaną kotwicą w środku. 

 
§ 6 

 
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych 
spraw moŜe zatrudniać pracowników. 
 

Rozdział 2 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 7 

 
Celem Związku jest zrzeszanie klubów i stowarzyszeń Ŝeglarskich, 
popieranie  rozwoju Ŝeglarstwa we wszystkich jego formach oraz 

reprezentowanie  interesów stowarzyszonych w nim osób. 
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§ 8 

 
Związek dla osiągnięcia swych celów: 
1) prowadzi szkolenia Ŝeglarskie, organizuje regaty, obozy, pokazy, kursy, odczyty itp. 
2) popularyzuje dobre obyczaje Ŝeglarskie, 
3) ustala związkowy kalendarz imprez, 
4) moŜe prowadzić obiekty obsługujące Ŝeglarski i wodniacki ruch turystyczny, 
5) popiera wszelkie formy działalności kulturalnej związanej z Ŝeglarstwem, 
6) współdziała z organami administracji  samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie 

działalności Związku, 
7) prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Związku i jego członków, 
8) wykonuje uprawnienia PZś w ramach zawartych porozumień, 
9) prowadzi statystykę działalności Ŝeglarskiej i analizuje jej wyniki, 
10) ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń Ŝeglarskich, 
11) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
12) rozstrzyga spory zgodnie wniesione pomiędzy członkami Związku. 

 
Rozdział 3 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  
 

§ 9 
 

1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby i sekcje prowadzące działalność Ŝeglarską 
oraz inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych. 

 
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. 
 
3. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi Związku. 

Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia 
zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Związkowi i podpisaniu 
porozumienia określającego zakres wzajemnych praw i obowiązków. 

 
§ 10 

 
Członkowie mają prawo: 
1) uczestniczyć poprzez swych delegatów w Sejmiku z głosem stanowiącym oraz biernym 

prawem wyborczym, z wyłączeniem członków wspierających, 
2) brać udział w organizowanych przez Związek imprezach Ŝeglarskich, 
3) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Związku, 
4) korzystać z pomocy i porad Związku w zakresie realizacji zadań statutowych, 
5) otrzymywać informacje o sytuacji Związku, jego pracach i podejmowanych decyzjach 

przez jego władze, 
6) korzystać z obiektów i urządzeń Związku, 
7) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Związku. 
 

§ 11 
 

Członkowie mają obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Związku, 
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2) czynnego udziału w działalności Związku, 
3) przestrzegania zasad dyscypliny, etyki i etykiety Ŝeglarskiej, 
4) regularnego opłacania składki członkowskiej. 

 
§ 12 

 
Członkostwo ustaje w przypadku: 
1) zadeklarowanego na piśmie wystąpienia ze Związku, 
2) rozwiązania się Związku, 
3) rozwiązania się klubu lub sekcji,  
4) wykluczenia członka ze Związku, z powodu nie wywiązywania się ze swoich statutowych 

obowiązków. 
 

Rozdział 4 
WŁADZE ZWIĄZKU 

 
§ 13 

 
1. Władzami Związku są: 
1) Sejmik, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Komisja Dyscyplinarna. 
 
2. Kadencja władz Związku trwa cztery lata. Decyzją Sejmiku kadencja moŜe wydłuŜona do 

lat sześciu. 
 
3. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, Ŝe Sejmik 

zadecyduje inaczej. Prezes Zarządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich i tajnych. 
 
4. JeŜeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania. 
 
5. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Związku, władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji z tym, Ŝe liczba członków dokooptowanych nie moŜe 
przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. W innym przypadku, a 
takŜe w przypadku wakatu na stanowisku Prezesa, naleŜy zwołać Sejmik nadzwyczajny w 
celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

 
6. Ta sama osoba nie moŜe być członkiem więcej niŜ jednej z władz wymienionych w 

punkcie 1. podpunkty 2) do 4). 
 

Sejmik  
§ 14 

 
1. NajwyŜszą władzą Związku jest Sejmik, który moŜe być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
2. Sejmik zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd raz na cztery lata, w terminie do końca 

marca. 
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§ 15 

 
1. W sejmiku biorą udział delegaci wybrani przez poszczególnych 

członków Związku  w ilości proporcjonalnej do posiadanych 
członków wg klucza ustalonego przez Zarząd Związku. 

 
2. W Sejmiku mogą brać takŜe udział z głosem doradczym 

członkowie władz Związku nie będący delegatami , osoby 
zaproszone przez Zarząd oraz przedstawiciele członków 

wspierających. 
 

§ 16 
 

O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Związku Zarząd zawiadamia delegatów nie 
później niŜ na 14 dni przed terminem Sejmiku. 
 

§ 17 
 

Uchwały Sejmiku w sprawach nie dotyczących zmian w statucie i rozwiązania się Związku 
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby 
uprawnionych w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę zebranych. 
Drugi termin moŜe być wyznaczony na inną godzinę tego samego dnia, pod warunkiem 
zmieszczenia takiej informacji w zawiadomieniu o zwołaniu Sejmiku. 
 

§ 18  
 

1. Sejmik nadzwyczajny jest zwoływany: 
1) z inicjatywy Zarządu, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 
4) uchwałą ostatniego Sejmiku zwyczajnego. 
 
2. Sejmik nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie do trzech 

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. 
 

§ 19 
 

Do kompetencji Sejmiku naleŜy: 
1) uchwalanie kierunków i programu działania Związku, 
2) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium, 
3) wybór Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

Komisji Dyscyplinarnej Związku, 
4) wybór delegatów na Sejmik Polskiego Związku śeglarskiego, 
5) uchwalanie zmian statutu Związku, 
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6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku, 
7) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
8) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i 

członków Związku. 
 

Zarząd Związku 
§ 20 

 
1. Zarząd Związku składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Sejmik. Liczbę członków 

Zarządu ustala kaŜdorazowo Sejmik. 
 
2. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza na swoim pierwszym 

posiedzeniu. 
 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na 

kwartał. 
 
4. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin  pracy 

Zarządu. 
 

§ 21 
 

Do zakresu działania Zarządu w szczególności naleŜy: 
1) realizowanie statutowych celów Związku, 
2) realizowanie uchwał Sejmiku, 
3) kierowanie całokształtem działalności Związku, 
4) reprezentowanie Związku na zewnątrz, 
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 
6) przyjmowanie i wykluczanie członków, 
7) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie 

ich regulaminów, 
8) wydawanie regulaminów wewnętrznych, 
9) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku, 
10) podejmowanie uchwał nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz Związku. 

 
Komisja Rewizyjna 

§ 22 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Sejmik. Komisja wybiera 
ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek moŜe brać 
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
3. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin pracy 

Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 23 
 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 



 6 

1) kontrola  całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej, 

2) informowanie Zarządu o stwierdzonych  uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków 
wynikających z kontroli, 

3) składanie Sejmikowi sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie wniosków w 
sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 
Komisja Dyscyplinarna 

§ 24 
 

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków wybranych przez Sejmik. Komisja 
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 
2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej lub upowaŜniony przez niego członek moŜe 

brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 
3. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Dyscyplinarnej określa Regulamin pracy 

Komisji Dyscyplinarnej. 
 

§ 25 
 

Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy dotyczące: 
1) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał KnOZś, 
2) działania na szkodę Związku, 
3) naruszenia zasad etyki Ŝeglarskiej. 
 

§ 26 
 

Komisja Dyscyplinarna Związku stosuje następujące kary: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) wystąpienie z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionej we władzach Związku, 
4) wystąpienie z wnioskiem o wykluczenie ze Związku. 
 

Rozdział 5 
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU 

 
§ 27 

 
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
 
2. Na fundusz Związku składają się: 
1) składki członkowskie, 
2) darowizny i dotacje, 
3) wpływy z działalności statutowej. 
4) Inne wpływy. 
 

§ 28 
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1. Dla waŜności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku 
wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa oraz upowaŜnionego członka 
Zarządu. 

 
2. Uchwały Zarządu Związku zmierzające do uszczuplenia składników majątku trwałego, 

które zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą być 
amortyzowane jednorazowo, wymagają akceptacji Sejmiku. 

Rozdział 6 
ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE ZWIĄZKU 

 
§ 29 

 
1. Zmiany statutu oraz rozwiązanie się Związku wymagają uchwały Sejmiku podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 
 
2. Wszystkie wnioski i propozycje odnośnie zmian statutu powinny wpłynąć do Zarządu 

Zwiazku najpóźniej na jeden tydzień przed Sejmikiem. 
 
3. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa jednocześnie tryb jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Związku. 
 

Rozdział 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 30 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. Ustaw Nr 20, poz. 104 z dnia 
10.04.1989r.) z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
Konin, dnia 24.10.2001r. 
 
 
 
 
 
 


