REGULAMIN
Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Tramp"
Górnośląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Katowicach
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba klubu
§1
Turystyczny Klub Żeglarski „Tramp" Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach powstał w roku 1955 jako specjalistyczna
jednostka organizacyjna skupiającą turystów, uprawiających turystykę żeglarską.
§2
Działający na podstawie niniejszego regulaminu Turystyczny Klub Żeglarski „Tramp” zwany
dalej Klubem jest jednostką organizacyjną Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach, zwanego dalej Oddziałem i posiada prawa koła
PTTK.
§3
1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Bazą techniczno-szkoleniową i wypoczynkową Klubu jest Ośrodek Klubu nad jeziorem
Pogoria I w Dąbrowie Górniczej.
3. Siedzibą władz Klubu jest Miasto Katowice.
§4
1. Klub ma prawo używania:
1) flagi PTTK i bandery PZŻ,
2) sztandaru, proporca i odznaki klubowej,
3) pieczątki klubowej,
4) legitymacji członkowskiej Klubu,
5) odznak PTTK i żeglarskich,
6) przyjętych powszechnie ubiorów żeglarskich.
2. Wzory oznaczeń klubowych podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
Rozdział II
Cele i środki Działania Klubu
§5
1. Klub skupia żeglarzy i miłośników turystyki żeglarskiej, stwarza warunku ułatwiające im
turystykę żeglarską na morzu i wodach śródlądowych w kraju i za granicą.
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2. Klub realizuje cele PTTK określone w Rozdziale II Statutu Oddziału i opiera swoją
działalność na pracy społecznej swoich członków.
3. Celem Klubu jest:
1) budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego i kształtowanie postawy
patriotycznej,
2) rozwijanie kultury w szczególności żeglarskiej oraz rekreacji z uwzględnieniem
krajoznawstwa,
3) popularyzacja teoretycznej i praktycznej wiedzy żeglarskiej i znaczenia polskich wód
śródlądowych i morskich,
4) popieranie i rozwój budownictwa klubowych łodzi żaglowych oraz popieranie
budowy łodzi żaglowych przez członków Klubu,
5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i Klubami
w kraju i za granicą,
6) organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu,
7) prowadzenie, w przypadku zainteresowania członków Klubu, działalności
w dziedzinie nurkowania.
§6
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie rejsów krajowych i zagranicznych,
2. organizowanie kursów, obozów, wykładów i ćwiczeń praktycznych we wszystkich
dziedzinach wiedzy żeglarskiej, turystycznej i płetwonurkowania,
3. dokonywania zakupu i sprzedaży łodzi turystycznych, sprzętu związanego
z płetwonurkowaniem i innych przedmiotów wyżej wymienionych dziedzin za zgodą
Zarządu Oddziału a ponadto ułatwianie nabywania ich członkom Klubu,
4. budowanie i naprawianie łodzi turystycznych i sprzętu żeglarskiego oraz z dziedziny
płetwonurkowania dla potrzeb Klubu i jego członków,
5. zakładanie maszoperii lub do nich wstępowanie celem nabycia utrzymanie jachtów
morskich i śródlądowych, za zgodą Zarządu Oddziału,
6. zakładanie i utrzymywanie przystani żeglarskich i lokali Klubowych.
7. prowadzenie działalności wydawniczej i bibliotekarskiej w zakresie swojego działania,
8. zakładanie i prowadzenie warsztatów dla budowy i remontu sprzętu związanego
działalnością Klubu,
9. organizowanie obozów, wędrówek, wycieczek oraz innych zajęć w zakresie turystyki
kwalifikowanej w ramach działalności statutowej,
10. współdziałanie z innymi organizacjami o pokrewnych celach,
11. organizowanie imprez kulturalnych oraz innych form życia towarzyskiego.
§7
Klub może za zgodą Zarządu Oddziału należeć do innych stowarzyszeń o pokrewnych celach
i działalności, w tym do Polskiego Związku Żeglarskiego.
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Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.
Członkowie Klub dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§8

§9
1. Członkiem zwyczajnym Klubu, może być członek zwyczajny Oddziału PTTK, który złoży
pisemną klubową deklarację członkowską, opłaci wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd
Klubu.
2. Osoba nie będąca dotąd członkiem zwyczajnym Oddziału, może być przyjęta przez
Zarząd Klubu, gdy spełnia warunki określone dla członka zwyczajnego Oddziału w §10
Statutu Oddziału i złoży pisemną deklarację członkowską.
3. Członkiem Klubu może zostać również członek PTTK zrzeszony w innym Oddziale PTTK po
spełnieniu warunków, określonych w pkt. 1.
4. Małoletni poniżej 16 lat może być przyjęty przez Zarząd Klubu za zgodą przedstawicieli
ustawowych, złożoną na piśmie w obecności członka Zarządu.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy obiektów, urządzeń i sprzętu PTTK
na zasadach określonych przez Zarząd Główny i Zarząd Klubu,
4) nosić odznakę PTTK, odznakę klubową i ubiór klubowy.
2. Małoletni członek zwyczajny Klubu w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych ma prawo korzystać z uprawnień określonych
w punktach 1.2, 1.3, 1.4 oraz ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK, z tym,
że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.
3. Małoletni członek zwyczajny Klubu w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału
w głosowaniu na zebraniu członków i nie może leż wybierać i być wybieranym do władz
PTTK.
§ 11

Członek zwyczajny Klubu jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, Statutu Oddziału, Regulaminu Klubu i uchwał
tych władz,
2. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,
3. reprezentować godnie imię turysty i żeglarza polskiego,
4. regularne opłacać składkę członkowską oraz składkę Klubową i inne opłaty klubowe
uchwalone poprzez władze Klubu.
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§ 12
Szczegółowy zakres praw, obowiązków i wyróżnień członków PTTK określa „Karta praw
i obowiązków członków PTTK", uchwalona przez Zarząd Główny.
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:
1) śmierci członka,
2) złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa,
3) skreślenia z listy członków PTTK na skutek zalegania w opłaceniu składek
członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,
3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.
3. W przypadku ustania członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane
powiadomienie.
4. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o
którym mowa w ust. 1 pkt. 3), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu
członkowskiego.
5. Skreślenie z listy członków Klubu następuje na skutek zalegania w opłaceniu składki
klubowej i innych należnych opłat klubowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Ponowne przyjęcie do Klubu następuje po wypełnieniu „Deklaracji przystąpienia do
Klubu”, opłaceniu wpisowego, składek zaległych i innych zaległych opłat klubowych.
§ 14
1. Za naruszenie przez członków Klubu Statutu PTTK, Statutu Oddziału, Regulaminu Klubu,
zarządzeń władz PTTK. i Klubu oraz w przypadku nieetycznego postępowania
i niegodnego zachowania przewiduje się następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka PTTK na okres 1. roku do 3 lat,
4) wykluczenie z PTTK.
2. Kary organizacyjne orzeka i wymierza w l instancji Oddziałowy Sąd Koleżeński.
§ 15
1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera
działalność Klubu i zadeklaruje opłacanie składki klubowej.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Klubu, który ustala wysokość składki klubowej
dla członka wspierającego.
3. Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez uprawnionego przedstawiciela
w Walnym Zebraniu Klubu,
2) zgłaszać wnioski w sprawach działalności Klub,
3) korzystać z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami Zarządu Klubu.
§ 16
1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła
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szczególne zasługi dla turystyki, żeglarstwa i Klubu.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu
większością ¾ głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
3. Członek honorowy ma prawo korzystać z uprawnień określonych uchwałami Zarządu
Klubu.
4. Członkostwo honorowe wygasa w razie skazania członka honorowego prawomocnym
wyrokiem Sądu oraz w razie wykluczenia członka honorowego z PTTK prawomocnym
orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział IV
Władze Klubu
Władzami Klubu są:
1. Walne zebranie Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna Klubu.

§ 17

§ 18
1. Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.
2. Do Władz Klubu mogą kandydować tylko członkowie Klubu opłacający w Klubie składkę
członkowską PTTK.
3. Władze Klubu mogą dokooptować nowych członków na miejsce zwolnione w okresie
kadencji do 1/3 liczby członków ustalonej przez Walne Zebranie.
4. Władze Klubu wymienione w §17 pkt. 2-3 wybierane są przez Walne Zebranie Klubu
w drodze głosowania tajnego. Wybory władz są ważne, jeżeli bierze w nich udział co
najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
§ 19
1. Funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 17 pkt. 2-3 nie można wzajemnie łączyć.
2. Funkcji w Władzach Klubu wymienionych w § 17 pkt 2-3 nie można łączyć ze
stanowiskami płatnymi w Klubie.
3. Nie można łączyć funkcji we Władzach Klubu z działalnością prowadzoną w oparciu
o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
Walne Zebranie Klubu
§ 20
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Wybory do władz klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej
przez Zarząd Główny PTTK
§ 21
Zwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz w roku dla
przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz raz na dwa lata dla dokonania, wyboru władz Klubu
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i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być ponadto dowolnie zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Klubu,
2) na wniosek Zarządu Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu, o którym mowa w ustępie 1 winno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
2. rozpatrywanie wniosków członków,
3. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym
członkom; nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej
kadencji,
4. ustalanie składu liczbowego oraz wybór władz Klubu a także delegatów na Zjazd Oddziału,
spośród członków opłacających składki członkowskie PTTK w Klubie,
5. uchwalanie regulaminu Klubu i jego zmian,
6. ustalanie wpisowego, składki klubowej i innych opłat klubowych,
7. nadawanie członkostwa honorowego Klubu,
8. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Klubu,
9. podejmowanie uchwał o rozwiązanie Klubu,
10. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania ordynacji wyborczej, regulaminów
komisji, których projekt przedstawia Zarząd Klubu,
11. wybór delegatów na zjazdy innych organizacji, do których Klub należy.
1.
2.

3.

4.

§ 24
Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając Zarząd Oddziału na piśmie a
członków na piśmie lub innymi dostępnymi środkami przekazu (poczta e-mail) o miejscu,
terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Porządek dzienny zebrania powinien obejmować:
1) otwarcie zebrania w tym: wybór prezydium zebrania, ustalenie prawomocności
zebrania, uchwalenie porządku obrad,
2) sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwal.
Jeżeli zebranie Klubu dokonuje również wyborów, to porządek dzienny powinien zawierać
również:
1) przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej Klubu,
2) zgłoszenie kandydatów do władz Klubu lub delegatów na zjazd oddziału,
3) wybór Komisji Skrutacyjnej,
4) przeprowadzenie wyborów.
Porządek Nadzwyczajny Walnego Zebrania Klubu zwołanego w trybie §22 ust.1 winien
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obejmować punkty w zależności od złożonego wniosku.
5. Walne Zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne może być zwołane przy zachowaniu zasady
drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy
i drugi termin oraz porządek Zebrania
1.
2.
3.
4.

§25
Zebranie jest prawomocne jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem.
Walne zebranie klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa
uprawnionych członków Klubu.
Ważność walnego zebrania klubu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie.
Walne Zebranie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez
względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §40 i §41
ust.1.

§ 26
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw, o których
mowa w §16 ust.2, §40 i § 41 ust. 1 Regulaminu.
2. Walne Zebranie Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym natomiast wyboru władz
Klubu oraz delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Wybrany Zarząd Klubu zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji Walnego
Zgromadzenia do Zarządu Oddziału.
Zarząd Klubu
§ 27
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu,
ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem oraz przed Zarządem Oddziału.
2. Zarząd Klubu składa się z nie mniej niż 7 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez
Walne Zebranie Klubu.
3. Zarząd Klubu wybiera na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym ze swego grona
Komandora.
§ 28

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
− wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz Walnego Zebrania Klubu,
− uchwalanie planów działania i projektu preliminarza budżetowego Klubu,
− zarządzania funduszami i majątkiem w granicach preliminarza budżetowego zgodnie
z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
− organizowanie oraz ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki żeglarskiej
i krajoznawstwa,
− organizowanie kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności żeglarskich,
− propagowanie turystyki żeglarskiej i ochrony przyrody,
− szerzenie kultury uprawiania turystyki i wypoczynku,
− składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu zebraniu oraz Władzom Oddziału,
− opracowanie projektu regulaminu Klubu i jego zmian, oraz innych regulaminów
wewnętrznych,
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− przyjmowanie członków Klubu, wręczanie im legitymacji członkowskich i klubowych oraz
prowadzenie ewidencji członków i kartoteki deklaracji członkowskich oraz stałego ich
aktualizowania, zbieranie składek członkowskich i klubowych i innych opłat,
− skreślanie z listy członków PTTK i z listy członków Klubu,
− ustalanie opłat za korzystanie ze sprzętu, majątku Klubu, stosowanie ulg w opłatach
składek klubowych i innych płatności a w szczególnych przypadkach ich umarzania,
− wnioskowanie o wymarzenie kar organizacyjnych do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego,
− prowadzenie książki pracy Klubu stanowiącej podstawową dokumentację pracy Klubu oraz
innych dokumentów z działalności Klubu według uznania np. Kronika Klubu itp.
1.
2.
3.
4.

§ 29
Zebrania Zarządu Klubu winny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. O terminie zebrania Zarząd informuje Komisje Rewizyjną Klubu.
Uchwały podejmowane przez Zarząd Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej polowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga
glos przewodniczącego Zebrania.
Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane
i ewidencjonowane.
Udział w zebraniach i pracach Zarządu stanowi obowiązek statutowy członków Zarządu.

§ 30
1. Członkowie Zarządu Klubu dokonują miedzy sobą podziału zadań w ramach, którego
poszczególne osoby sprawują czynności im zlecone a w szczególności:
1) Komandor (w czasie jego nieobecności wicekomandor) kieruje całokształtem
działalności Klubu, czuwa nad czynnościami pozostałych członków Zarządu
i realizacją planów pracy, podpisuje korespondencję, pisma dotyczące spraw
finansowych podpisuje wraz ze skarbnikiem, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu,
2) sekretarz - redaguje i przechowuje korespondencje, prowadzi ewidencję członków,
książkę pracy Klubu oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Zarząd,
3) skarbnik - zbiera składki klubowe i inne opłaty, prowadzi ewidencję wpłat i wpłat
kasowych, bankowych, reguluje wszystkie rachunki zgodnie z uchwałami Zarządu
i zatwierdzonym preliminarzem, podpisuje wraz z Komandorem pisma dotyczące
spraw finansowych, czuwa i nadzoruje wraz z Komandorem nad należytym
zabezpieczeniem majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.
2. W przypadku niemożliwości wypełnienia funkcji przez skarbnika lub sekretarza czynności
te wykonują upoważnieni przez Zarząd inni członkowie Zarządu.
Komisja Rewizyjna Klubu
§ 31
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu.
2. Komisja Rewizyjna Klubu działa na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego
przez Oddziałową Komisję Rewizyjną.
3. Komisja Rewizyjna Klubu składa się nie mniej niż z 3 członków wybranych w głosowaniu
tajnym przez Walne Zebranie Klubu.
4. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu
tajnym.
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5. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem
doradczym.
6. Udział członka Komisji w zebraniach i pracach Komisji Rewizyjnej Klubu jest ich
obowiązkiem statutowym.
§ 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
− kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej,
− składanie Zarządowi Klubu uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego i o wynikach
przeprowadzonych kontroli,
− składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie
wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu,
− składanie wniosków w sprawie działalności Klubu.
Rozdział V
Przynależność i stosunek Klubu do Górnośląskie o Oddziału PTTK w Katowicach
§ 33
1. Klub działa na podstawie swego regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu.
Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
2. Przynależność Klubu do Oddziału ustaje tylko na skutek rozwiązania Klubu.
§ 34
1. Klub obowiązuje statut PTTK, Statut Oddziału oraz uchwały Władz Naczelnych i Oddziału
PTTK.
2. Klub podlega kontroli Władz Oddziału w zakresie zgodności działalności Klubu z:
1) przepisami prawa, Statutu PTTK, Statutu Oddziału, Regulaminu Klubu,
2) uchwałami władz Naczelnych PTTK, Oddziału i Regulaminu Klubu,
3) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym, oraz
dotacjami celowymi otrzymanymi za pośrednictwem Zarządu Oddziału.
§ 35
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały jego Zarządu mogą być uchylone lub ich
wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem,
Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz
Oddziału.
§ 36
1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:
1) naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK oraz Statutu Oddziału,
2) działania na szkody PTTK,
3) zaniechania działalności,
4) naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub
powierzonym.
2. Decyzja, o której mowa w ustępie 1 może być podjęta tylko po wysłuchaniu Zarządu
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Klubu i jego Komisji Rewizyjnej chyba, że nie złożą wyjaśnienie w wyznaczonym terminie.
3. W przypadkach zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy
Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie.
4. W terminie trzech miesięcy od daty powołania tymczasowego Zarządu Klubu, zwołuje się
zebranie Klubu, które dokonuje wyboru nowego Zarządu Klubu.
Rozdział VI
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Klubu
§ 37

1. Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie PTTK,
2) wpisowe, składki i inne opłaty klubowe,
3) darowizny i dotacje otrzymane za pośrednictwem Zarządu Oddziału, zapisy i inne
świadczenia.
2. Środki pieniężne Klubu są lokowane na rachunku bankowym wybranym przez Zarząd
Klubu.
§ 38
Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność
programową za zezwoleniem Zarządu Oddziału, który określa jej zasady.
§ 39
1. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w wypadku rozwiązania Klubu przechodzi na
rzecz Oddziału o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w ustępie 2).
2. Majątek przekazywany w użytkowanie członków Klubu przez Zarząd Oddziału, bądź za
jego pośrednictwem przez zakład pracy, uczelnie itp. w przypadku rozwiązania Klubu
stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
3. W wypadku wydzielenia się Klubu w Oddział PTTK, jego majątek zostaje mu przekazany
przez dotychczasowy Oddział macierzysty na zasadach porozumienia stron. Spory
rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.
Rozdział VII
Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu
§ 40
Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 41
1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu przyjętej
większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków
uprawnionych do głosowania. Uchwala wymaga przyjęcia przez Zarząd Oddziału.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpię również na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału
w przypadku:
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1) zaprzestania działalności Klubu,
2) spadku ilości członków poniżej 10 osób przez okres jednego roku.
§ 42
1. W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie uchwały własnej Walnego Zebrania
likwidatorami Klubu są członkowie jego ostatniego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie § 41 ust.2 likwidację jego aktywów i pasywów
przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
3. Likwidatorzy postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 43
1. Zarząd Klubu posługuje się stemplem podłużnym o następującej treści:
Górnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Turystyczny Klub Żeglarski „TRAMP"
40-013 Katowice
ul. Staromiejska 4
2. Za zgodą Zarządu Oddziału Klubu może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci
i druków.
3. Przy lokalu będącym siedzibą Zarządu Klubu bądź innych pomieszczeniach użytkowanych
stale przez Klub powinny znajdować się odpowiednie szyldy lub wywieszki zawierające
treść jak w ust. 1, z wyjątkiem adresu, zaopatrzone w emblemat PTTK i biały napis na
zielonym tle.
§ 44
Regulamin niniejszy wchodzi w życice po uchwaleniu go przez Walne Zebranie i z dniem
zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału.
§ 45
1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem Klubu mają zastosowanie przepisy prawa
oraz Statut PTTK i Statut Oddziału.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu i Zarządowi
Oddziału.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu
dnia 22 października 2016 r. i zatwierdzony przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK
w Katowicach dnia 15 listopada 2016 r. uchwalą nr 65/XXXV/16.
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