
Wrocław, 05 marzec 2019r. 

 

Regulamin 
Wrocławskiego Klubu Wodniaków „Wiadrus” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu 

§ 1. Regulamin Wrocławskiego Klubu Wodniaków „Wiadrus”, zwanego dalej Klubem określa 

szczegółowe zadania i zasady działania Klubu PTTK oraz kompetencje i tryb pracy jego 

władz. 

§ 2. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu i działa 

jako Koło Terenowe nr 3 pod wspólnym Zarządem. Klub posiada uprawnienia 

Oddziałowej Komisji Turystyki Kajakowej. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa 

w ramach osobowości prawnej Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu 

§ 3. Za zgodą Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu, Klub może należeć do innych 

stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach i działalności. 

§ 4. Klub ma prawo używać emblematów, odznak i legitymacji klubowych w treści i formie 

zatwierdzonej przez Zarząd Klubu wg zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału. 

§ 5. Klub używa pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o 

następującej treści: 

Oddział Wrocławski 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawcze 

Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” 
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Rozdział II. Cele i zadania Klubu 

§ 6. Klub realizuje cele i zadania PTTK określone w rozdziale II Statutu PTTK oraz w 

Statucie Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu. 

§ 7. Zadaniem Klubu jest: 

7.1 Organizowanie i prowadzenie, a także propagowanie turystyki kajakowej, a w 

szczególności: 

1/ Organizowanie i ułatwienie uprawiania różnych form turystyki kajakowej i 

związanej z nią działalności krajoznawczej. 

2/ Prowadzenie szkolenia w dziedzinie turystyki kajakowej i pomoc w 

uzyskiwaniu przez członków Klubu stopni przodowników PTTK lub 

instruktorów PZKaj. 

3/ Propagowanie turystyki  kajakowej  i  krajoznawstwa  poprzez 

popularyzowanie w mediach działalności Klubu i PTTK, organizowanie 

seminariów oraz wymianę doświadczeń międzyklubowych. 

4/ Upowszechnienie i umożliwienie zdobywania odznak turystycznych  w  

zakresie turystyki kajakowej. 

7.2 Szczególnym zadaniem powinno być popieranie wszelkiej działalności mającej na 

celu zagospodarowanie turystyczne rzeki Odry i rzek przepływających przez 

Wrocław lub w pobliżu naszego miasta. 



Rozdział III. Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki 

§ 8. Członkiem zwyczajnym Klubu może być  każdy  zwyczajny  członek  PTTK 

zainteresowany uprawianiem turystyki kajakowej mający powyżej 18 lat lub małoletni 

powyżej 13 roku życia za zgodą jego opiekunów. 

§ 9. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu uwarunkowane jest: 

1/ Okazaniem legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską.  

2/ Złożeniem deklaracji członkowskiej do Klubu. 

3/ Opłaceniem rocznej składki klubowej w wysokości uchwalonej przez Walne 

Zebranie lub z jego upoważnienia przez Zarząd Klubu. 

§10. Członek zwyczajny Klubu ma wszelkie prawa wynikające z członkostwa w PTTK 

określone „Kartą Praw i Obowiązków Członka PTTK” uchwalaną przez Zarząd Główny 

PTTK oraz: 

1/ Korzystać bezpłatnie z klubowego sprzętu pływającego i biwakowego na 

imprezach organizowanych przez Klub, lub w których Klub uczestniczy. 

2/ W miarę możliwości korzystać z mniejszej odpłatności w otwartych imprezach 

klubowych. 

3/ Pierwszeństwo w zapisach na spływy organizowane przez Klub. 

§11. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu mają pełnoletni członkowie Oddziału 

Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu. Uprawnienia te posiadają również niepełnoletni 

członkowie w wieku od 16 – 18-tu lat z zastrzeżeniem, że w składzie władz klubu 

większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

§12. Członek Klubu ma następujące obowiązki; 

1/ Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK.  

2/ Aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK. 

3/ Regularnie opłacać składkę członkowska PTTK i klubową.  

4/ Dbać o sprzęt klubowy, przystań i jej otoczenie. 

5/ W miarę możliwości starać się o pozyskiwanie sponsorów dla Klubu i PTTK.  

6/ Reprezentować godnie imię turysty polskiego. 

7/ Przestrzegać regulaminu spływów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa na wodzie i ochrony środowiska. 

§13. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: 

1/ Dobrowolnego wystąpienia. 

2/ Skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu na skutek zalegania w opłacaniu 

składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

3/ Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

§14. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału 

Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

Zarządu Klubu o skreśleniu. 

§15. Niezależnie od członków zwyczajnych Klub zrzesza również członków wspierających. 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje 

Regulamin Klubu nie będąca członkiem PTTK, która: 



1/ Aktywnie udziela się na rzecz Klubu, wykonując min prace przystaniowe i 

szkutnicze oraz organizacyjne. 

2/ Wnosi trwały wkład materialny do dorobku Klubu. 

3/ Opłaca składkę klubową w wysokości nie niższej niż roczna składka PTTK.  

Osoba, która spełniła ww. warunki jest Członkiem wspierającym w roku opłacenia 

składki klubowej. 

§16. Członek wspierający ma prawo do: 

1/ Korzystać bezpłatnie z klubowego sprzętu pływającego i biwakowego na 

imprezach organizowanych przez Klub, lub w których Klub uczestniczy. 

2/ W miarę możliwości korzystać z mniejszej odpłatności w otwartych imprezach 

klubowych. 

3/ Pierwszeństwo w zapisach na spływy organizowane przez Klub na zasadach 

równorzędnych z członkami zwyczajnymi Klubu. 

§17. Członek wspierający ma obowiązek: 

1/ Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK. 2/ dbać o 

sprzęt klubowy, przystań i jej otoczenie. 

3/ W miarę możliwości starać się o pozyskiwanie sponsorów dla Klubu i PTTK.  

4/ Reprezentować godnie imię turysty polskiego. 

5/ Przestrzegać regulaminu spływów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa na wodzie i ochrony środowiska. 

 

Rozdział IV. Władze Klubu 

§18. Władzami Klubu są; 

1/ Walne Zebranie Klubu.  

2/ Zarząd Klubu. 

3/ Komisja Rewizyjna Klubu. 

§19. Władze Klubu pochodzą z wyboru. 

§20. Zasady wyboru władz Klubu oraz liczbę ich członków uchwala Walne Zebranie Klubu. 

§21. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne, jeśli bierze w 

nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów. 

§22. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna mają prawo kooptować nowych członków na 

zwolnione w okresie kadencji miejsce. Liczba członków dokooptowanych nie może 

przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują 

zasady wyboru stosowane do wyboru władz klubu. 

§23. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 

połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Klubu. 

§24. Kadencja władz Klubu jest równa kadencji władz Oddziału Wrocławskiego PTTK. 

§25. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 

§26. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy; 



1/ Określenie zadań Klubu oraz podejmowanie uchwał w sprawach wymagających 

decyzji Walnego Zebrania. 

2/ Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

3/ Rozpatrywanie wniosków i postulatów członków. 

4/ Udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 

5/ Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

6/ Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Wrocławskiego PTTK wg odrębnych zasad. 

7/ Uchwalanie regulaminu Klubu. 

§27 Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na kadencję ( zebranie sprawozdawczo- 

wyborcze), zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad co 

najmniej 7 dni przed jego terminem. 

§28. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:  

1/ Z inicjatywy Zarządu Klubu. 

2/ Na wniosek Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu. 3/ na 

wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu. 

4/ Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu. 

§29. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie kadencji i odpowiada za swoją 

działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału Wrocławskiego 

PTTK we Wrocławiu. 

§30. W skład Zarządu wchodzi 5 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. 

§31. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, 

sekretarza i skarbnika. Wybór musi odbyć się zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 70% członków Zarządu. 

§32. Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1/ Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu. 

2/ Wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz 

uchwał własnych. 

3/ Uchwalanie rocznych planów działania oraz uchwalanie wysokości składki 

klubowej na dany rok. 

4/ Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu. 

5/ Składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału Wrocławskiego 

PTTK we Wrocławiu oraz na Walnym Zebraniu Klubu. 

6/ Zapoznanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Oddziału 

Wrocławskiego PTTK. 

7/ Przyjmowanie członków zwyczajnych Klubu, prowadzenie ich ewidencji, 

zbieranie składek klubowych. 

8/ Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.  

9/ Kierowanie działalnością Klubu. 

 

 



10/ Występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK we 

Wrocławiu do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Klubu zgodnie z 

odrębnymi zasadami. 

§33. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. 

§34. Zebrania Zarządu Klubu są protokołowane. 

§35. Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały Zarządu Klubu mogą być uchylone lub 

ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu 

w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz 

uchwałami władz Oddziału. 

§36. Zarząd Klubu może zostać zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:  

1/ Zaniechania działalności. 

2/ Rażącego lub uporczywego naruszania Statutu PTTK, Statutu Oddziału 

Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu oraz uchwał odnośnych władz PTTK. 

3/ Naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub 

powierzonym. 

4/ Działania na szkodę PTTK. 

W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu kierowane klubem przejmuje Zarząd Oddziału, 

który następnie decyduje o dalszym funkcjonowaniu klubu, odwieszeniu Zarządu Klubu 

lub wyborach nowego Zarządu Klubu. 

§37. Komisja rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu, 

wybraną w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie 3 członków. 

§38. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy: 

1/ Kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej 

Zarządu Klubu. 

2/ Dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu, wydawanie zaleceń 

pokontrolnych. 

3/ Składanie sprawozdań ze swych  działań  na  zebraniach  sprawozdawczo- 

wyborczych oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków 

Zarządu Klubu. 

 

Rozdział V. Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Klubu 

§39. Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:  

1/ części składek członkowskich PTTK, 

2/ wpisowego do PTTK,  

3/ składek klubowych, 

4/ dotacji, darowizn i innych świadczeń. 

§40. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją 

działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd 

Oddziału, w ramach działalności gospodarczej Oddziału Wrocławskiego PTTK we 

Wrocławiu. 

§41. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu musi być zgodne z zasadami gospodarności 

oraz obowiązującymi przepisami prawa jak również uchwałami Zarządu Oddziału. 

 



§42. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu i w 

wypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz Oddziału. 

 

Rozdział VI. Rozwiązanie Klubu 

§43. Rozwiązanie Klubu lub zawieszenie jego działalności może nastąpić na mocy uchwały 

Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu w przypadku: 

1/ zaniechania działalności przez okres 1 roku, 

2/ spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Klubu t.j. 

10-ciu osób przez okres jednego roku, 

3/ na wniosek Walnego Zebrania członków klubu – większością 2/3 głosów przy 

obecności 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania. 

W przypadku zawieszenia działalności o odwieszeniu lub rozwiązaniu klubu decyduje 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu. Zarząd Oddziału może 

zdecydować o wyborach nowego Zarządu Klubu. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§44. Niniejszy Regulamin Klubu został uchwalony przez Walne Zebranie Klubu w dniu  

13 stycznia 2015 i zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK we 

Wrocławiu w dniu...16-02-2015 Uchwała 19/124/2015 i wniesioną zmianą Walnego 

Zebrania Klubu w dniu 13-12-2016 a zatwierdzony uchwała Zarządu Oddziału 

Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu w dniu 18-03-2019.i wchodzi w życie z dniem 

zatwierdzenia. 

§45 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin 

Klubu. 

§46. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału 

Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu . 

 

 

 

 


