
REGULAMIN 
Jachtklubu PTTK PSZCZYNA 

 
Rozdział I 

Nazwa i siedziba 
 

§1 
Klub nosi nazwę: Jachtklub PTTK Pszczyna.  
Siedzibą władz Klubu jest Miasto Pszczyna. Ośrodkiem działalności są śląskie akweny 
żeglarskie oraz pozostałe akweny śródlądowe i morskie. 
 

§2. 
Jachtklubowi PTTK Pszczyna przysługuje prawo używania: 

a) Bandery PZŻ i PTTK 
b) Proporca klubowego 
c) Pieczęci klubowej 
d) Legitymacji członkowskiej 
e) Odznak oraz przyjętych powszechnie ubiorów żeglarskich 
 

§3 
Jachtklub PTTK Pszczyna jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej. 
Może za zgodą Zarządu Oddziału należeć do innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i 
działalności. 
 

Rozdział II 
Stosunek Klubu do władz Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej 

 
§ 4 

Jachtklub PTTK Pszczyna jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, 
który stanowi zwierzchnią władzę Klubu. Klub zrzesza członków zwyczajnych Oddziału, 
opłacających w nich składkę członkowską PTTK 
 

§ 5 
Zarząd Klubu odpowiedzialny jest przed Zarządem Oddziału za całokształt działalności 
programowej, gospodarczej i finansowej Klubu. 
 

§ 6 
Zarząd Klubu przedstawia Zarządowi Oddziału plany pracy oraz składa sprawozdania ze 
swej działalności. 
 

§ 7 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad Komisją 
Rewizyjną Klubu, a przedstawiciele Zarządu Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem 
doradczym we wszelkich zebraniach Klubu i jego Zarządu. 
 

§ 8 
Do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z finansami PTTK, Zarząd Klubu 
powinien uzyskać akceptację Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.



§ 9 
Klub korzysta z opieki Zarządu Oddziału, który w miarę swych możliwości zapewni Klubowi 
odpowiednie warunki, konieczne do realizacji jego zadań. 

 
§ 10 

Zarząd Klubu może zwrócić się do Zarządu Oddziału o informację na temat efektów finansowych 
wynikających z pracy i działalności członków oraz Zarządu Klubu. 
 

 
Rozdział III 

 Cele i środki działania 
 

§ 11 
Celem działalności Jachtklubu PTTK Pszczyna jest: 

a) uprawianie turystyki żeglarskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa na wodach 
śródlądowych i morskich w kraju i za granicą 

b) krzewienie praktycznej wiedzy żeglarskiej 
c) propagowanie żeglarstwa wśród młodzieży oraz szkolenie nowych żeglarzy 
d) popieranie i rozwój budownictwa łodzi żaglowych oraz ich remontów i modernizacji wraz z 

infrastrukturą żeglarską. 
e) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i klubami w kraju i za 

granicą oraz organizowanie wymiany turystycznej 
f) propagowanie i kontynuowanie tradycji oraz zwyczajów żeglarskich 
g) organizowanie życia kulturalnego i społecznego członków oraz sympatyków Klubu. 
h) kształtowanie wśród braci żeglarskiej świadomości ekologicznej oraz organizowanie działań 

na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego 
 

§ 12 
W celu osiągnięcia powyższych zamierzeń Jachtklub PTTK Pszczyna ma prawo z zachowaniem 
obowiązujących przepisów do: 

a) tworzenia sekcji 
b) organizowania rejsów krajowych i zagranicznych 
c) organizowania kursów, obozów, wykładów i ćwiczeń praktycznych ze wszystkich dziedzin 

wiedzy żeglarskiej 
d) zakupu i budowania łodzi żaglowych dla Klubu oraz ułatwianie członkom Klubu nabywania 

względnie budowania łodzi 
e) zakładania maszoperii celem nabycia i utrzymania jachtów morskich lub śródlądowych 
f) zakładania i utrzymania przystani żeglarskich i lokali klubowych 
g) zakładania i prowadzenia wydawnictw oraz bibliotek w zakresie żeglarstwa i turystyki 
h) nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami, mającymi pokrewne cele 
i) zakładania i prowadzenia warsztatów dla budowy i remontu sprzętu żeglarskiego 
j)  urządzania obozów, wycieczek i wędrówek z innych dziedzin turystyki kwalifikowanej 
k) organizowania imprez kulturalnych i innych form życia towarzyskiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział IV 

Fundusze 
 

§ 13. 
Fundusze Jachtklubu PTTK Pszczyna powstają z: 

a) wpisowego i składek członkowskich 
b) wpłat uczestników rejsów i innych imprez organizowanych przez Klub 
c) dochodów z majątku Klubu 
d) dotacji PTTK i innych organizacji 
e) darowizn 
f) innych źródeł 
 

§ 14. 
Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków Klubu, które 
upoważnia Zarząd Klubu do stosowania indywidualnych ulg. 
Wszelkie sprawy dotyczące korzystania ze sprzętu i urządzeń klubowych reguluje Regulamin Ośrodka 
w Wiśle Wielkiej oraz cennik portu, zatwierdzony przez Zarząd Jachtklubu. 
 

§ 15. 
Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 
 

 
 

Rozdział V 
Członkowie 

 
§ 16. 

Członkiem Jachtklubu PTTK może być każdy członek PTTK. 
 

§ 17. 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) honorowych 
b) zwyczajnych 
d) kandydatów 

§ 18. 
a) Członkiem honorowym Klubu może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju 

żeglarstwa oraz dobra Klubu. 
b) Członków honorowych powołuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu. 
c) Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego bez obowiązku płacenia składek. 
 
 

§ 19 
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy kandydat odpowiadający warunkom 

wymienionym w §16 regulaminu  po rocznym okresie kandydackim. 
2. W okresie kandydackim klubowiczowi nie przysługują ulgi finansowe stosowane dla 

członków zwyczajnych. 
3. O przyjęciu po okresie kandydackim decyduje Zarząd Klubu na podstawie oceny pracy i 

postawy moralnej kandydata. 
4. Zarząd Klubu ma prawo, w przypadkach uzasadnionych, skrócić lub uchylić okres 

kandydacki. 
 



 
§ 20. 

Osoby niepełnoletnie dodatkowo przedkładają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na 
przystąpienie do Klubu. 
 

§ 21. 
Kandydat na członka Klubu powinien złożyć deklarację, opłacić wpisowe oraz składki klubowe i 
przedłożyć ważną legitymację PTTK.  
 

§ 22. 
Członkostwo w Jachtklubie ustaje na mocy uchwały Zarządu Jachtklubu powziętej: 

a) na pisemny wniosek członka. 
b) w razie zalegania w płaceniu składek względnie innych opłat powyżej sześciu miesięcy. 
c) w przypadku działalności na szkodę Klubu, lub zachowania niegodnego żeglarza klubowicza. 
Ocenę tego przypadku dokonuje Zarząd Jachtklubu wraz z Komisją Rewizyjną w składzie 

minimum 3/4 składu i w obecności Komandora. 
 

§ 23. 
Członkowie, którzy wystąpili dobrowolnie lub zostali skreśleni z listy członków z powodu zalegania 
ze składkami, mogą być przyjęci ponownie do Klubu na podstawie uchwały Zarządu Klubu, po 
opłaceniu wszystkich zaległości, nie wcześniej jednak jak po opłaceniu składek za ostatnie dwa lata. 
W innym przypadku członek przechodzi procedurę, jaka obowiązuje dla kandydatów. 
 

Rozdział VI 
 Prawa i obowiązki członków 

 
§ 24 

Członkowie honorowi i zwyczajni Jachtklubu PTTK Pszczyna mają prawo do: 
a) korzystania z wszelkich urządzeń Jachtklubu w granicach obowiązujących regulaminów 
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, jeżeli mają wpłaconą pełną składkę 

(100 %) za ostatni rok kalendarzowy z uwzględnieniem §18c 
c) brania udziału w rejsach i innych imprezach organizowanych przez Klub 
d) korzystania z pomocy Klubu przy budowie własnego sprzętu żeglarskiego z wyjątkiem 

pomocy finansowej i materialnej 
e) brania udziału w zebraniach Klubu 
f) noszenia odznak i ubioru klubowego. 
g) korzystania z ulg w opłatach przewidzianych w Regulaminie Ośrodka w Wiśle Wielkiej oraz 

cenniku portu. 
 
 
 

§ 25. 
Kandydaci mają prawo do: 

a) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu w granicach obowiązujących regulaminów. 
b) brania udziału w rejsach i innych imprezach organizowanych przez Klub. 
c) korzystania z pomocy Klubu przy budowie własnego sprzętu żeglarskiego z wyjątkiem 

pomocy finansowej i materialnej. 
d) brania udziału w zebraniach Klubu z głosem doradczym. 
 
 
 
 



§ 26. 
Członkowie Klubu są zobowiązani: 

a) brać udział we wszelkich pracach Klubu 
b) stale podnosić swe umiejętności żeglarskie i turystyczne 
c) przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej 
d) troszczyć się o rozwój i dobro Klubu 
e) przestrzegać zasad koleżeńskości i dyscypliny klubowej 
f) przestrzegać ściśle regulaminów i zarządzeń Władz Klubu 
g) chronić własność Klubu i dbać o jego stan techniczny 
h) regularnie opłacać składki członkowskie i inne opłaty ustalone przez Władze Klubu. 
i)  do odpracowania min. 12 godzin rocznie na rzecz klubu. 
j) W przypadku braku obowiązkowych godzin wymagana jest dodatkowa składka za każdą 

brakującą godzinę w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu i zatwierdzonej przez Walne 
Zebranie. 

 
§ 27. 

Za przekroczenia i nieprzestrzeganie przez członków Klubu postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
zarządzeń Władz Klubu przewiduje się następujące sankcje: 

a) upomnienie 
b) czasowe zawieszenie w prawach członka 
c) wykluczenie. 
 

§ 28. 
Każdy członek uprawia żeglarstwo na własną odpowiedzialność. Klub nie przyjmuje na siebie żadnej 
odpowiedzialności za członków oraz gości przebywających na terenie klubowym w czasie szkoleń, 
korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu. Każdy członek jest zobowiązany ubezpieczyć się na koszt 
własny od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

Rozdział VII 
Władze 

 
§ 29. 

Władzami Jachtklubu PTTK Pszczyna są: 
a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna 
 

Rozdział VIII 
 Walne Zebranie Członków 

 
§ 30. 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu 
 

§ 31. 
Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność, co najmniej połowy 
wszystkich członków. W razie braku przepisowego kworum, następne zebranie odbywa się piętnaście 
minut później i uchwały tego zebrania są prawomocne, bez względu na ilość obecnych członków. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości ilości głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego Zebrania. 
 
 
 



§ 32. 
Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne. Przewodniczy im każdorazowo wybrany 
Przewodniczący. 
 

§ 33. 
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu w razie potrzeby oraz co cztery lata przed 
 wyborami do Zarządu Oddziału PTTK Pszczyna jako Walne Zebranie Sprawozdawczo-
 Wyborcze. 
 
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 

a) rozpatrywanie wniosków członków 
b) uchwalenie Regulaminu Klubu 
c) uchwalenie zmian w Regulaminie Klubu większością 2/3 głosów. 
d) ustalenie wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat 
e) mianowanie członków honorowych Klubu większością 2/3głosów 
f) rozpatrywanie odwołań członków klubu od decyzji zarządu Klubu 
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu większością 2/3 głosów 

 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego oprócz kompetencji 
 Zwyczajnego należy: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu przedstawionych przez 
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną za okres ubiegły. 

b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. Nie 
udzielenie absolutorium wyklucza kandydata z możliwości kandydowania do władz następnej 
kadencji 

c) wybór członków Zarządu 
d) wybór członków Komisji Rewizyjnej 

 
 

§ 34. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w miarę potrzeby Zarząd Klubu: 

a) z własnej inicjatywy 
b) na skutek umotywowanego pisemnego wniosku 50% członków Klubu 
c) na pisemny wniosek Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej 
d) na pisemny, umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu 

Zebranie musi odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty złożenia wniosku. Uchwały 
zapadają wyłącznie w tych sprawach, dla których zostało ono zwołane. 
 

§ 35. 
O terminie i porządku obrad Walnych Zebrań Członków Zarząd zawiadamia klubowiczów na piśmie 
albo za pomocą ogłoszenia na klubowej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 
dni przed terminem ich odbycia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział IX 

 Zarząd 
 

§ 36. 
Zarząd jest wykonawcą uchwał Walnych Zebrań i stoi na straży postanowień niniejszego Regulaminu 
w okresie między Walnymi Zebraniami. 
 

§ 37. 
Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata. Wybory władz Klubu odbywają się każdorazowo przed Zjazdem 
Wyborczym Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej. 
 

§ 38. 
 

1. W skład Zarządu wchodzi pięć osób wybranych w wyborach tajnych na Walnym  Zebraniu  Członków. 
2. Zarząd spośród siebie wybiera Komandora, Vice - Komandora, Bosmana, Sekretarza i Skarbnika. 
3. Pracami Zarządu kieruje Komandor Klubu 
4. Szczegółowy zakres działania poszczególnych członków Zarządu zostaje ustalony przez Zarząd 

 Klubu na jego pierwszym zebraniu. 
5. W razie ustąpienia od jednego do dwóch członków Zarządu, oprócz Komandora, przysługuje 

 Zarządowi prawo dokooptowania powołania do pełnego składu, członków Klubu wyłonionych 
 w wyborach uzupełniających. 

6.W razie większego zdekompletowania Zarządu lub ustąpienia Komandora, Zarząd Klubu zwołuje 
 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia nowych wyborów. 
 

§ 39. 
W zakres działalności Zarządu wchodzi: 

a) realizacja planów i zadań Klubu 
b) reprezentowanie klubu na zewnątrz 
c) zarządzanie funduszami i majątkiem klubu 
d) nabywanie oraz pozbywanie jachtów oraz sprzętu żeglarskiego stanowiącego własność klubu. 
e) zakładanie i utrzymywanie urządzeń klubowych 
f) przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków 
g) przygotowanie sprawozdań i wniosków dla Walnych Zebrań oraz nadrzędnych ogniw PTTK 
h) załatwianie bieżących spraw organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych 
i) zwalnianie członków z opłacania składek i innych opłat  

    j) powoływanie do życia komisji do specjalnych celów oraz ustalenie dla nich regulaminu 
 

§ 40. 
  1. Do powzięcia prawomocnych uchwał Zarządu potrzebna jest obecność Komandora oraz co   najmniej 

dwóch członków Zarządu. 
  2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich równości rozstrzyga głos Komandora.  
  3. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Wszystkie pisma i dokumenty Klubu podpisuje Komandor i Sekretarz, a o ile dotyczą spraw    
finansowych Skarbnik zamiast Sekretarza z zachowaniem wymogów § 8. 

 
   
 

 
 
 
 



§ 41. 
Postanowienia Zarządu Klubu obowiązują wszystkich członków Klubu. 
Od decyzji Zarządu członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 42. 
Oprócz Zarządu. Klub może być reprezentowany przez delegatów wybranych przez Walne Zebranie 
Członków. 
 
 

§ 43. 
W wypadkach uzasadnionych Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej ma prawo zawiesić Zarząd 
Klubu zgodnie z § 43 Statutu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej. 
 

Rozdział X 
 Komisja Rewizyjna 

 
§ 44. 

Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 4 lata. Wybory komisji odbywają się każdorazowo przed 
Zjazdem Wyborczym Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej. 
 

§ 45. 
W skład Komisji wchodzą 3 osoby wybrane w głosowaniu tajnym na Walnym Sprawozdawczo - 
Wyborczym Zebraniu Członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
 

§ 46. 
W zakres działalności Komisji Rewizyjnej wchodzi: 

a) kontrola działalności Zarządu Klubu i jego jednostek z uwzględnieniem działalności 
finansowo-gospodarczej pod względem zgodności z przepisami prawa. Regulaminem Klubu 
oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków 

b) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków informacji o wynikach przeprowadzonych 
kontroli 

c) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków swojej opinii w sprawie rocznego sprawozdania 
finansowego oraz budżetu i jego wykonania 

d) złożenie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

 
§ 47. 

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach 
Zarządu Klubu z głosem doradczym. 
 

§ 48. 
W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może wystąpić z pisemnym wnioskiem do 
Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział XI 
 Zmiana Regulaminu i Rozwiązanie Klubu 

 
§ 49. 

1. Wnioski o zmianę niniejszego Regulaminu winny być złożone na piśmie do Zarządu Klubu w 
 terminie na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Zmiana Regulaminu musi być przewidziana w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 
3. Uchwały w sprawie zmian zapadają większością 2/3 głosów. 
 

§ 50. 
Rozwiązanie Klubu wymaga takiej samej procedury jak zmiana regulaminu. 
 
 

§ 51. 
Dla realizowania uchwały o rozwiązaniu Klubu wybiera się Komisję Likwidacyjną, która po 
likwidacji wszystkich zobowiązań pozostały majątek przekazuje, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania 
Członków na krzewienie turystyki żeglarskiej w ramach Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej. 
 

Rozdział XII 
 Postanowienia końcowe i specjalne 

 
§ 52. 

We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Zarząd Klubu. 
 

§ 53. 
Każdy członek, a szczególnie wstępujący, powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 

 § 54. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi 
Pszczyńskiej. 
 
 
 
 


