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STATUT 

ODDZIAŁU ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO 

PTTK „ MORKA” W PŁOCKU 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1 

1.Działajacy na podstawie niniejszego Statutu Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK 

„MORKA” w Płocku, zwany dalej Oddziałem, jest jednostką organizacyjną Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i powstał zgodni z art. 50 Statutu PTTK 

nowelizowanego 14 kwietnia 2012r Przez Zjazd PTTK. 

2.Oddział jest stowarzyszeniem ( organizacją pozarządową) prowadzącym działalność 

społecznie użyteczną, apolityczną i światopoglądowo neutralną. 

3. Oddział jest jednostką specjalistyczną PTTK. 

Art.2 

1.Terenem działalności Oddziału jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.Siedzibą władz Oddziału jest miasto Płock. 

Art. 3 

Oddział Posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 

0000185893. 

Art. 4 

 Oddział może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele 

działania są zbieżne z celami działania PTTK. 

Art. 5 

 

1. Oddział używa sztandaru o wymiarach 100 x 100 cm. Na stronie prawej na tle barw PTTK 

– trzy pasy poziome w układzie od góry: 1/3 kolor czerwony, 1/3 kolor biały (pas 

środkowy), 1/3 kolor czerwony. Centralnie na płacie umieszczona odznaka PTTK.  To 

okrągła tarcza kompasu a w niej mapa Polski w kolorze zielonym. Na tym igła 

magnetyczna kompasu w kierunku 40 i 220 stopni w kolorze biało czerwonym a na tym w 
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obrębie kompasu duże litery w kolorze białym PTTK ze złotym cieniem od dołu i prawej 

strony.       

 

      Strona lewa sztandaru to jednolity płat w kolorze ciemnej zieleni, na którym 

centralnie umieszczono w kształcie okręgu połowę (górną) obrysu koła sterowego koloru 

złotego z napisem wewnątrz MORKA.  Dolna połowa okręgu to koło ratunkowe 

podzielone pionowo na pół kolorem czerwonym (prawa strona) z napisem wewnątrz 

PŁOCK i kolorem srebrnym (strona lewa) z napisem PTTK. Na tym wewnątrz koła 

stylizowany rejowy biały żagiel oraz trójłopatowa śruba napędu wodnego w kolorze 

złotym umieszczona na podziale kolorów koła(dolnego) ratunkowego. W średnicy 

łączącej oba koła od prawej do lewej rączki koła sterowego. Dołem w odległości 5 cm 

biegnie stylizowana gruba pleciona lina koloru białego. W odległości 10 cm od 

wymienionych w okręgu elementów (na zewnątrz) po otoku biegnie napis POLSKIE 

TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE. ODDZ. ŻEGLARSKO – 

MOTOROWODNY. W rogach płatu umieszczone: od góry przy drzewcu sztandaru na tle 

złotym i żółtym odznaka PTTK, w prawym górnym rogu płatu stylizowana żaglówka 

koloru białego z literami na żaglu w kolorze tła i w dwóch rzędach PT, TK. W dolnych 

rogach: przy drzewcu odznaka klubu żeglarskiego, w rogu dalszym odznaka klubu 

motorowodnego. 

Całość sztandaru obszyta frędzlami koloru złotego. Drzewce drewniane z gwoździami 

fundatora i zasłużonych dla oddziału. Na szczycie drzewca szyszak ze stali kwasowej w 

formie stylizowanych konturów żaglówki z literami w układzie dwupoziomowym 

wewnątrz PT, TK. 

2. Klub Żeglarski Oddziału używa proporca w kształcie trójkąta w proporcji 1: 1, 5 czyli 40: 

60 cm. Strona prawa to kolory PTTK w układzie pionowym pasy 1/3 czerwony, po środku 

1/3 biały i pozostały czerwony. Na ich tle w kolorze zielonym odznaka PTTK. Strona lewa 

stanowi jednolity kolor niebieski z trzema srebrnymi kotwicami admiralicji w 

narożnikach, centralnie umieszczoną w ¾ okręgu kontur żaglówki koloru złotego z białym 

żaglem i kadłubem oraz napisem w otoku PTTK – MORKA – PŁOCK w kolorze tła, na tle 

złotego koła. Proporzec obszyty żółtymi frędzlami na dłuższych bokach. 

3. Klub Motorowodny Oddziału używa proporca a w kształcie trójkąta o proporcjach 1: 1, 5 

o wymiarach 50 X 75 cm. Strona prawa to barwy i odznaka PTTK w układzie pionowym. 

Strona lewa koloru błękitnego z napisami od góry drzewca 7 cm MOTOROWODNY w 

kolorze złota, oraz w rogu dolnym KLUB a pod nim P.T.T.K. w kolorze złotym. W centrum 

na bazie okręgu w połowie skręconego w prawo o 15 stopni koło sterowe w kolorze 

złotym z napisem w otoku MORKA PŁOCK. Drugą połowę stanowi połowa kotwicy 

admiralicji w kolorze srebrnym. Na połączeniu koła sterowego i kotwicy w dole, 

stylizowana trójłopatowa śruba napędu wodnego w kolorze miedzi i złota. Obszycie na 

dłuższych bokach frędzlami w kolorze złota. 
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4. Oddział używa pieczęci okrągłej w otoku: Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK MORKA  

a wewnątrz otoku napis w Płocku. 

 

Rozdział II 

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

Art. 6 

Oddział realizuje cele statutowe PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy 

środków określonych w art. 9 Statutu PTTK  szczególnie w obszarach: 

1. Nauki, edukacji i wychowania; 

2. Turystyki wodnej, krajoznawstwa oraz wypoczynku; 

3. Upowszechniania turystyki wodnej i sportu; 

4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 

5. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami. 

 

Art. 7 

 

       Oddział prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu  społeczeństwa którego celem     

jest: 

1. Organizowanie i rozwijanie sportów wodnych we wszystkich jego formach; 

2. Popularyzacja turystyki wodnej i wyczynu sportowego; 

3. Krzewienie zamiłowania do sportów i turystyki wodnej wśród młodzieży; 

4. Organizacja czynnego wypoczynku na wodzie; 

5. Upowszechnianie turystyki i sportów wodnych; 

6. Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne 

wsparcie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, 

samorządowe i organizacje społeczne; 

7. Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą; 

 

Art. 8 

 

1. Oddział prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem 

przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Działalnością nieodpłatną są wszystkie działania nienależące do  sfery odpłatnych. 

3. Do działalności odpłatnej oddziału należy między innymi: 

3.1 Organizacja szkoleń żeglarskich i motorowodnych; 

3.2 Organizacja obozów żeglarskich, motorowodnych, kajakowych i sportowych; 
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3.3 Organizacja imprez sportowych i turystycznych; 

3.4 Organizacja rejsów turystycznych; 

3.5 Organizacja regat; 

4. Dla osiągnięcia celów statutowych oddział podejmuje następujące czynności : 

4.1 Zrzesza osoby uprawiające turystykę i sporty wodne; 

4.2 Promuje, upowszechnia i zachęca do uprawiania turystyki wodnej i sportów  

wodnych; 

4.3 Organizuje szkolenia; 

4.4 Organizuje obozy szkoleniowe; 

4.5 Organizuje imprezy sportowe i turystyczne; 

4.6 Prowadzi kluby : motorowodny, kajakowy, żeglarski; 

4.7 Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego 

wśród swoich członków; 

4.8 Propaguje ekologię i ochronę przyrody; 

4.9 Utrwala tradycję i historię żeglarstwa regionu. 

5. Dla realizacji statutowych celów oddział może prowadzić działalność gospodarczą w 

rozmiarach służących realizacji tych celów; 

6. Cały dochód osiągany przez oddział z tej działalności przeznacza się  na realizację 

zadań statutowych określonych w art. 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno 

Krajoznawczego. 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE ODDZIAŁU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

Art. 9 

1. Członkostwo w PTTK powstaje przez złożenie w Oddziale, deklaracji realizacji celów 

Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej. 

2. Członkostwo w klubie powstaje po złożeniu do Klubu deklaracji realizacji celów klubu 

zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających, co najmniej na 6 miesięcy 

poprzedzających moment rozpatrzenia podania, które odbywa się z końcem roku 

kalendarzowego.  Ogłoszenie przyjęcia i przedstawienie przyjętego odbywa się na 

pierwszym w nowym roku zebraniu klubu. W tym momencie rozpoczyna się okres 

kandydacki trwający jeden rok kalendarzowy w trakcie którego kandydat wnosi 

oprócz obowiązujących, również składkę wpisową.  Wysokość składki oraz 

pozostałych opłat ustala Zarząd Oddziału w uchwale  publikowanej na stronie 

oddziału  jako „Wykaz opłat na rok…” 
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3. O wprowadzeniu jachtu przez niezrzeszonego lub kandydata na członka klubu na 

teren Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału, który do dnia uzyskania 

członkowstwa przez wyżej wymienionego w klubie pobiera opłaty komercyjne za 

jacht. 

Art. 10 

1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo: 

a. Brać udział w działalności PTTK; 

b. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK; 

c. Korzystać z obiektów i urządzeń PTTK; 

d. Uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK uprawnienia 

kadry; 

e. Wybierać i być wybieranym do władz Oddziału 

f. Korzystać ze znaku PTTK, odznaki organizacyjnej PTTK, odznaki klubu i Oddziału 

wyłącznie do podkreślenia swej przynależności; 

g. Korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał ZG PTTK i Oddziału oraz 

porozumień i umów zawartych przez wym. władze Towarzystwa. 

2. Członek zwyczajny Oddziału jest obowiązany: 

a. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Oddziału i klubu; 

b. Uczestniczyć w działalności Oddziału, propagować cele PTTK, godnie 

reprezentować PTTK; 

c. Chronić walory naturalne i kulturowe kraju; 

d. Dbać o majątek Oddziału; 

e. Regularnie opłacać składki w swoim oddziale; 

f. Świadczyć prace na rzecz oddziału na zasadach określonych w stosownych 

uchwałach; 

3. Członkom zwyczajnym PTTK, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki wodnej i 

krajoznawstwa w Polsce, może być nadana godność Członka Honorowego PTTK. 

Wtedy jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

4. Utrata członkowstwa następuje w przypadku 

a. Zalegania w opłacaniu składki za okres dłuższy niż 3 miesiące; 

b. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sadu koleżeńskiego; 

c. Utraty praw publicznych z mocy wyroku sadu; 

d. Ubezwłasnowolnienia  

5. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkowstwa z powodu, o 

którym mowa w ust. 4a przywraca przynależność do PTTK  wraz z zachowaniem 

ciągłości stażu członkowskiego. O ponownej przynależności do klubu decyduje zarząd 

klubu 

 

ROZDZIAŁ IV 
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WŁADZE ODDZIAŁU 

Art. 11 

Władzami oddziału są: 

1. Zjazd Oddziału; 

2. Zarząd Oddziału; 

3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna; 

4. Oddziałowy Sad Koleżeński; 

 

Art. 12 

1. Władze Oddziału pochodzą z wyboru. 

2. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału określonych w art.13 ust.2-4 

3. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą 

prowadzoną w oparciu o majątek oddziału lub mających znamiona kolizji interesów z 

działalnością gospodarcza oddziału. 

4. Wybory do władz są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa 

uprawnionych do głosowania. 

Art. 13 

1. Kadencja władz trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu 

Oddziału. 

2. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy ogólnej liczby upoważnionych do głosowania. 

 

 

A. ZJAZD ODDZIAŁU 

Art. 14 

1. Zjazd jest najwyższą władzą oddziału 

2. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny 

3. Do kompetencji zjazdu oddziału należy: 

a. Określenie strategii i kierunków działania oddziału; 

b. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i 

Sadu Koleżeńskiego; 

c. Podejmowanie uchwał o przyjęciu sprawozdań finansowych 

d. Określenie zasad wyboru członków władz oraz ich liczby; 

e. Wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego; 
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f. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów w 

tajnym głosowaniu, absolutorium poszczególnym członkom Zarząd Oddziału 

pełniącym funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza 

kandydowanie do władz w najbliższej kadencji; 

g. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oddziału oraz kluby; 

h. Nadawanie na wniosek Zarządu Oddziału odznaki 25 - lecia w PTTK; 

i. Uchwalanie statutu Oddziału i jego zmian; 

j. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału i przeznaczenia jego majątku; 

k. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu 

 

Art. 15 

 

1. W zjeździe oddziału biorą udział z głosem decydującym: 

a. W przypadku oddziału liczącego nie więcej niż 2 koła lub kluby lub mniej niż 50 

członków zwyczajnych – wszyscy członkowie oddziału; 

b. W przypadku oddziału liczącego, co najmniej 3 koła lub kluby lub co najmniej 50 

członków delegaci wybrani na zebraniach klubów, lub wszyscy członkowie 

oddziału; 

2. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK, 

członkowie wspierający oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie 

ustępujących władz oddziału oraz osoby zaproszone. 

3. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W 

zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz 

porządek obrad. 

4. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez 

względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 

5. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami 

umieszczonymi w porządku obrad określonych w zawiadomieniu o jego zwołaniu. 

 

Art. 16 

 

1. Zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 4 

lata; 

2. O terminie i porządku obrad zjazdu zarząd oddziału zawiadamia członków lub 

delegatów, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje 

sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu 

3. Zjazd oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, 

którego projekt przedstawia zarząd oddziału. 

 

Art. 17 
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1. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału przed upływem kadencji z 

inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu Głównego PTTK, komisji rewizyjnej oddziału 

lub 1/3 liczby członków oddziału; 

2. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od 

daty jego żądania; 

3. Nadzwyczajny zjazd oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 

 

B. ZARZĄD ODDZIAŁU 

 

Art. 18 

 

1. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i 

odpowiada za swoją działalność przed zjazdem oddziału; 

2. W skład zarządu oddziału wchodzi, co najmniej trzech członków wybieranych 

przez zjazd oddziału, oraz urzędujących komandorów klubów ( z klucza); 

3. Zjazd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym prezesa, wiceprezesa i skarbnika  

ewentualnie sekretarza i członka oddziału; 

4. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału 

jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału; 

5. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż cztery razy w roku. 

 

Art. 19 

 

1. Zarząd oddziału: 

a. Wykonuje uchwały zjazdu oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, oraz stwarza 

warunki dla ich wykonania; 

b. Organizuje działalność turystyczną i krajoznawcza określoną w Statucie PTTK, 

statucie oddziału; 

c. Reprezentuje oddział; 

d. Powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

e. Zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami; 

f. Uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania; 

g. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe; 

h. Może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału; 

i. Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek 

regionalnych; 

j. Składa sprawozdania ze swojej działalności zjazdowi oddziału i przedstawia 

Zarządowi Głównemu PTTK informacje o swojej działalności; 
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k. Ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze; 

l. Może prowadzić szkolenia członków PTTK oraz osób niezrzeszonych; 

m. Podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK; 

n. Kieruje działalnością wolontariacką członków oddziału 

2. Prezes zarządu oddziału zaznajamia zarząd z wystąpieniami komisji rewizyjnej 

oddziału, i sadu koleżeńskiego oddziału; 

3. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy 

zarządu oddziału określa regulamin zarządu uchwalony przez zarząd. 

 

Art. 20 

 

1. Zarząd oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących 

potrzeb oraz powoływać ich składy. 

2. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez zarząd należą 

zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinie przez niej 

prezentowanej a w szczególności doradztwo dla zarządu oddziału; 

3. Komisje rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez 

zarząd oddziału. 

 

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU 

 

Art. 21 

 

1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z trzech członków wybranych przez zjazd 

oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarcza, co najmniej z 

pięciu członków; 

2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona 

Prezesa, wiceprezesa i sekretarza; 

Art. 22 

 

1. Komisja rewizyjna oddziału działa niezależnie od zarządu oddziału i jest organem 

kontrolującym całokształt działalności oddziału; 

2. Komisja rewizyjna oddziału w szczególności: 

a. Kontroluje działalność zarządu oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem 

działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami 

prawa, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK i oddziału, a także zasadami 

gospodarności i rzetelności; 

b. Kontroluje działalność finansową i gospodarczą klubów, zarządu oddziału 

opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez oddział; 
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c. Przedstawia zarządowi oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, 

wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski 

personalne; 

d. Przedstawia zarządowi oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania 

finansowego oraz budżetu i jego wykonania; 

e. Składa zjazdowi oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z 

wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału 

pełniących te funkcje w upływającej kadencji; 

 

Art. 23 

 

1. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma 

prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym; 

2. Komisja rewizyjna oddziału działa według regulaminów uchwalonych przez 

Główną Komisje Rewizyjną PTTK 

 

D. SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

Art. 24 

 

1. Sąd koleżeński oddziału składa się z trzech członków wybranych przez zjazd 

oddziału; 

2. Sąd koleżeński oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, 

wiceprezesa i sekretarza; 

Art. 25 

 

1. Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału należy: 

a. Orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału 

w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności 

dotyczących naruszenia statutu, nieetycznego postępowania i niegodnego 

zachowania; 

b. Rozstrzygnie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi 

oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej; 

2. Prezes sadu koleżeńskiego oddziału przed rozpoczęciem procedury orzekania 

może skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności 

zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu 

sadu koleżeńskiego oddziału. 

Art. 26 

 

1. Sad koleżeński oddziału może wymierzyć następujące kary organizacyjne: 
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a. Upomnienie; 

b. Naganę; 

c. Zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat; 

d. Wykluczenie z PTTK 

2. Sad koleżeński oddziału może wnioskować o winie, odstępując od wymierzenia 

kary. 

3. Sad koleżeński oddziału może wnioskować do Głównego Sadu Koleżeńskiego PTTK 

o: 

a. Pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK; 

b. Pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK 

4. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed 

upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu; 

5. Kary organizacyjne ulęgają zatarciu 

a. Kary określone w ust.1 pkt. a) i b) – po upływie 1 roku od uprawomocnienia 

się orzeczenia o ukaraniu; 

b. Kara określona w ust. 1 pkt. c) – 3 lata od uprawomocnienia się orzeczenia o 

ukaraniu; 

c. Kara określona w ust. 1 pkt. d) – po upływie 10 lat od uprawomocnienia się 

orzeczenia o ukaraniu; 

d. Kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat od uprawomocnienia się 

orzeczenia o ukaraniu. 

 

Art. 27 

 

1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego 

Sądu Koleżeńskiego PTTK w termie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na 

piśmie. 

2. Sąd koleżeński oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar; 

3. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego powinno być wykonane w terminie 

14 dni od doręczenia tego orzeczenia; 

4. Sad koleżeński oddziału ziała na podstawie regulaminu uchwalonego przez 

Główny Sąd Koleżeński PTTK 

5. 5. Prezes lub upoważniony przez niego członek sadu koleżeńskiego oddziału ma 

prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym; 

 

E. KOŁA I KLUBY ODDZIAŁU 

 

Art. 28 

 



~ 12 ~ 

 

 

1. Zarząd oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami 

organizacyjnymi oddziału; 

2. Koło lub klub może być powołany uchwała zarządu oddziału na podstawie 

pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału. 

3. Kluby zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę 

członkowską PTTK, może także zrzeszać członków innych oddziałów PTTK; 

4. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznej działalności w 

określonej dziedzinie lub środowisku. 

 

Art. 29 

 

1. Najwyższą władzą klubu jest walne zebranie klubu; 

2. Władzą klubu jest zarząd klubu, którego kadencja twa cztery lata; 

3. Walne zebranie klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba, że uchwała walnego 

zebrania klubu kadencja władz została skrócona. 

4. Walne zebranie klubu może być zwołane jak w art. 15 pkt. 1-5. 

 

Art. 30 

 

1. Do kompetencji walnego zebrania klubu należy: 

a. Rozpatrywanie sprawozdań zarządu klubu; 

b. Rozpatrywanie wniosków członków 

c. Udzielanie bezwzględna większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej 

oddziału, absolutorium poszczególnym członkom zarządu pełniącym funkcje w 

upływającej kadencji. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu 

klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji; 

2. Walne zebranie klubu zwołuje zarząd zawiadamiając członków o miejscu, terminie 

i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem; 

3. Wybory do władz klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej 

uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK 

Art. 31 

 

1. Kluby utrzymują się ze składek członkowskich. 

2. Kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, 

dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność klubu uchwalone przez 

zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK 

opłacają w tych klubach tylko składkę klubową. 

3. Kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny za pośrednictwem zarządu oddziału, 

który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji; 
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4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją 

działalność programowa za zgodą zarządu oddziału i na zasadach określonych 

przez zarząd oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa; 

5. Za działalność gospodarczą klubu odpowiada zarząd oddziału. 

 

Art. 32 

 

1. Szczegółowe kompetencje i zadania klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń 

oraz tryb pracy ich zarządów określają regulaminy klubów uchwalone przez zarząd 

oddziału. 

2. Do działalności klubów maja zastosowanie odpowiednio art. 21 do 27 niniejszego 

statutu 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

MAJATEK ODDZIAŁU 

 

Art.33 

 

1. Majątek oddziału powstaje z: 

a) Składek członkowskich, oraz wpisowego; 

b) Dochodów z własnej działalności, 

c) Dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego; 

d) Ofiarności publicznej w tym wolontariackiej; 

e) Darowizn, spadków, zapisów; 

f) Innych źródeł. 

2. Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, 

ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne; 

 

Art. 34 

 

1. Mieniem oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące 

oddziałowi; 

2. Mienie PTTK znajdujące się w posiadaniu oddziału w dniu nabycia przez oddział 

osobowości prawnej stało się z tym dniem mieniem oddziału; 

3. W przypadku rozwiązania oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się 

mieniem PTTK, w stosunku, do którego w zakresie czynności cywilnoprawnych 

Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki; 

4. W przypadku łączenia się oddziałów w jeden oddział mienie tych oddziałów staje 

się mieniem oddziału powstałego z ich połączenia; 
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5. W przypadku wydzielenia się kół lub klubów w samodzielny oddział, ich mienie 

zostaje im przekazane przez oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. 

Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński. 

6. Kluby zarządzają i korzystają z mienia oddziału w zakresie i na zasadach 

ustalonych w regulaminie klubu. 

7. Mienie klubów jest mieniem oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na 

rzecz oddziału. 

Art. 35 

 

1. Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością oddziału lub pozostającego w 

użytkowaniu wieczystym wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu 

lub osobie prawnej przez niego wskazanej, przysługuje prawo pierwokupu. 

Termin do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od 

dnia powiadomienia Zarządu Głównego. 

2. Obciążenie majątku nieruchomego Oddziału wymaga zgody Zarządu Głównego 

PTTK 

3. Zaciągniecie zobowiązań majątkowych a w szczególności kredytów i pożyczek w 

kwocie przekraczającej 10% wartości aktywów oddziału i wymaga uchwały 

(zarządu) – zjazdu  oddziału podjętej bezwzględną większością głosów. 

 

Art. 36 

 Zabronione jest: 

a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem oddziału w 

stosunku do członków PTTK, członków lub pracowników PTTK oraz osób, z 

którymi członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim 

lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa zwanego „osobami bliskimi” 

b) Przekazywanie majątku Oddziału na rzecz członków oddziału oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) Wykorzystywanie majątku na rzecz członków oddziału oraz osób ich bliskich, 

chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PTTK; 

d) Zakupywanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie PTTK członkowie oddziału oraz ich osoby 

bliskie. 

 

Art. 37 

1. PTTK nie odpowiada za zobowiązania oddziałów a oddziały nie odpowiadają za 

zobowiązania PTTK, chyba ze, co innego wynika z dokonanych czynności 

prawnych; 
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2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oddziału oraz dla 

udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób 

spośród grona obejmującego: Prezesa, wiceprezesa, skarbnika 

 

 

Art. 38 

 

1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału w 

przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z: 

a) Statutem PTTK; 

b) Uchwałami Walnego Zjazdu PTTK; 

c) Uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczącymi spraw członkowskich; 

d) Obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia; 

2. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Prezydium Zarządu Głównego PTTK 

powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

daty podjęcia decyzji w tej sprawie; 

3. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej 

decyzji powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 

dni; 

4. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 3 przysługuje odwołanie do 

Głównego Sadu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia o uchwale. 

Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu. 

5. Od orzeczenia Głównego Sadu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje. 

 

Art. 39 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje zjazd oddziału większością 2/3 głosów 

przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku rozwiązania się oddziału na podstawie uchwały zjazdu oddziału, jego 

likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu oddziału lub komisja likwidacyjna 

powołana uchwała zjazdu oddziału. 

3. Koszty likwidacji oddziału pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KONCOWE 

 

Art. 40 
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Zmiany statutu uchwala Walny Zjazd oddziału większością 2/3 głosów przy obecności, 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 41 

 

1. Niniejszy Statut Oddziału został uchwalony na podstawie Statutu PTTK (tekst 

jednolity uwzględniający zmiany uchwalone 14 kwietnia 2012r. przez 

Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 

wpisany do KRS pod nr 0000100817) przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału 

Żeglarsko-Morowodnego PTTK „MORKA” w Płocku w dniu 15 listopada 2014r. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, ustawa Prawo o stowarzyszeniach tekst jednolity 

(Dz. U. z 2001r nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), oraz Statut PTTK 
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