
 
REGULAMIN  KOMISJI  ds. SPORTU AMATORSKIEGO 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO  OKRĘGOWEGO  ZWIĄZKU 
ŻEGLARSKIEGO (ZOZŻ) W SZCZECINIE 

 
§ 1 

1. Komisja ds. Sportu Amatorskiego, zwana dalej Komisją jest organem opiniodawczym i 
wykonawczym ZOZŻ. 
2. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Komisji oraz zatwierdzenie jej regulaminu 
wymaga uchwały Zarządu ZOZŻ.  
3. Kadencja Komisji pokrywa się z kadencją Zarządu ZOZŻ.  
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja jest związana Statutem ZOZŻ oraz niniejszym 
Regulaminem.  
5. Obsługę techniczną i organizacyjną Komisji zapewnia Biuro Zarządu ZOZŻ.  
 

§ 2 
Zakres działania Komisji obejmuje wszystkie sprawy dotyczące amatorskiego żeglarstwa 
regatowego.  
Zadaniem Komisji w szczególności jest:  
1. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i postanowień Zarządu ZOZŻ 
dotyczących sportu amatorskiego;  
2. przedstawianie Zarządowi ZOZŻ wniosków w sprawach regat amatorskich, postulatów 
organizacji żeglarskich i środowiska żeglarzy klas amatorskich;  
3. pełnienie wobec Zarządu ZOZŻ funkcji fachowego organu doradczego;  
4. inicjowanie, opiniowanie, promowanie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju, 
upowszechniania i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa;  
5. prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska żeglarskiego;  
6. koordynowanie procesu tworzenia corocznego kalendarza regat ZOZŻ 
7. ustalanie standardów organizacyjnych obowiązujących w regatach z kalendarza ZOZŻ;  
8. koordynowanie, organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa w 
żeglarstwie;  
9. popularyzowanie dobrych obyczajów żeglarskich i działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego;  
10. współpraca z innymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów i programów Komisji.  
 

§ 3 
1. Przewodniczącego Komisji wybiera Zarząd ZOZŻ.  
2. W skład Komisji obok Przewodniczącego wchodzi od 6 do8 członków powołanych przez 
Zarząd ZOZŻ, na wniosek Przewodniczącego Komisji.  
3. Udział w pracach i posiedzeniach Komisji jest dobrowolnym zobowiązaniem jej członków.  
4. Członek Komisji może być odwołany przez Zarząd ZOZŻ, jedynie na wniosek 
Przewodniczącego Komisji.  
5. Członek Komisji nie biorący udziału w jej pracach i nie uczestniczący w posiedzeniach 
może być odwołany z jej składu na wniosek Przewodniczącego, zwykłą większością głosów.  
6. W razie potrzeby Komisja może korzystać z pomocy specjalistów.  
 



§ 4 
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek 
Komisji.  
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.  
3. Przewodniczący kieruje jej pracami, a w szczególności:  
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,  
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,  
3) kieruje obradami Komisji.  
4. Członkowie Zarządu ZOZŻ nie będący członkami Komisji mogą uczestniczyć w jej 
posiedzeniach z głosem doradczym.  
5. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Komisji inne osoby, których obecność jest 
uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.  
6. Wnioski i uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy członków Komisji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego.  
7. Wnioski i uchwały Komisji mogą być podejmowane bez konieczności zwoływania 
posiedzenia Komisji, w drodze głosowania elektronicznego zarządzonego przez 
Przewodniczącego Komisji, pod warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu co najmniej 
połowy członków Komisji.  
8. Z przebiegu posiedzeń Komisji sporządza się protokoły.  
 

§ 5 
Merytoryczne decyzje w sprawie uruchomienia wydatków w ramach uchwalonego planu 
finansowego Komisji podejmuje Przewodniczący Komisji.  
 

§ 6 
1. Regulamin oraz wprowadzone do niego zmiany wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.  
 
 

 
Opracował: 

 
Wojciech Denderski 

Przewodniczący Komisji ds. Sportu Amatorskiego ZOZŻ 
 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu ZOZŻ uchwałą nr......................................, 
w dn. ……………………….2020 roku 
Decyzją Zarządu ZOZŻ Przewodniczącym Komisji na kadencję 2020-2024 wybrany został 
Wojciech Denderski, Członek Zarządu ZOZŻ. 

 
 
 
                               

Sekretarz ZOZŻ       Prezes ZOZŻ 


