
Uchwała nr 2/12/2020 
 Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki z dnia 10 grudnia 2020 roku. 

 
 

 
W dniu 10 grudnia  2020 roku, Zarząd Stowarzyszenia jachtklub Łomianki zwanego dalej 

Klubem,  w składzie: 

1. Komandor Maciej Mickiewicz 
 
2. Sekretarz Jakub majchrzak 
 
3. Skarbnik Jarosław Dobas  
 
4. Członek Zarządu Anna Piekarska 
 
5. Członek Zarządu Ewa Korczak 
 
Uchwalił, że w roku 2021 : 
 
1.  Bez konieczności wpłacania kaucji oraz opłat za użytkowanie wszystkich jachtów 

klubowych  i w dowolnym dostępnym terminie, może korzystać  każdy członek 

Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki ( Klubu), który nie zalega ze składkami członkowskimi i 

spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

 

-  podjął się napisania, realizacji i rozliczenia przynajmniej jednego Projektu firmowanego 

przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki, który   uzyska akceptację organu ogłaszającego 

nabór wniosków a  koszt  realizacji Projektu przekroczy kwotę 4000,00 zł oraz  w trakcie 

realizacji tego projektu Klub nie poniesie strat finansowych i rzeczowych,  

 

- pod pojęciem Projekt rozumiany jest   programowy i finansowy tematyczny projekt, który 

jest realizowany  w ramach  otwartego konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych 

 

-  podczas realizacji zadań w jednym lub wielu Projektach Klubowych  albo  działań 

statutowych Klubu, wykaże się oświadczeniem, w którym zakres prac i ilość 

przepracowanych godzin zostaną potwierdzone przez  Przewodniczącego Maszoperii  , 

przynajmniej jednego członka Zarządu lub osobę koordynującą Projekt,  w wysokości  co 

najmniej 80 godzin   a za przepracowane godziny nie było pobierane wynagrodzenie,  

 



-    w danym roku kalendarzowym ,od sponsora/sponsorów lub innych osób pozyska  łączne 

wpłaty na cele statutowe w wysokości co najmniej 2000,00zł, 

 

- każdy Projekt  pisany i realizowany przez członka Klubu, który nie jest członkiem Zarządu 

musi być nadzorowany przez przynajmniej jednego członka Zarządu.  

 

- do oceny spełnienia warunków udostępnienia jachtu bez opłat i kaucji w danym roku 

kalendarzowym analizowany jest okres ostatniego roku kalendarzowego, 

 

- Zarząd podejmuje ostateczną decyzję  w sprawie osób, którym jachty w roku 2021 zostaną 

bezpłatnie udostępniony i listę tych osób przekazuje Przewodniczącym Maszoperii. 

 

2. Pozostali członkowie klubu mogą korzystać z jachtów klubowych  na zasadach 

określonych w regulaminach użytkowania jachtów, które są zamieszczone na stronie 

internetowej www.jkl.waw.pl w kalendarzu rezerwacji. 

 

3. Koszt dziennego utrzymania jachtów Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki wynosi: 

- dla jachtu Phobos 24 o nazwie Łomianki 1 , od 01 maja do 10 czerwca oraz od 01 09 do 30 

09 80 zł/dzień, w pozostałym okresie 100 zł/dzień użytkowania jachtu 

- dla jachtu Sasanka 660 o nazwie Łomianki 3, od 01 maja do 10 czerwca oraz od 01 09 do 30 

09 60 zł/dzień, w pozostałym okresie 90 zł/dzień użytkowania jachtu, 

- dla jachtu Solina 800 o nazwie Inna, od 01 maja do 10 czerwca oraz od 01 09 do 30 09 120 

zł/dzień, w pozostałym okresie 150 zł/dzień użytkowania jachtu. 

 

4. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki mogą bezpłatnie i w dowolnym  

dostępnym terminie, korzystać  na jeziorze Dziekanowskim, z jachtu typu Omega o nazwie 

Łomianki 2. Rezerwacji jachtu należy dokonać w oparciu o regulamin dostępny na stronie 

internetowej www.jkl.waw.pl w kalendarzu rezerwacji  i  poprzez wysłanie maila na adres 

jkl.anv@wp.pl  z informacją o zamiarze korzystania z jachtu, podając datę i godzinę 

korzystania z jachtu  oraz osobę odpowiedzialną za jacht. 

 

5.   Podczas realizacji  Projektów  w 2021 roku może być prowadzona odpłatna działalność 

pożytku publicznego w stopniu koniecznym do realizacji zadań.  

 



6.  Do realizacji programu Projektów  na Jeziorze Dziekanowskim oraz rzekach Narew i 

Wisła, bezpłatnie w formie wkładu rzeczowego, zostanie udostępniony  jacht typu Omega  o 

nazwie Łomianki 2. Koszt wkładu rzeczowego został ustalony na kwotę 100 zł/dzień. lub 50 

zł /godzinę ( przy użytkowaniu jachtu poniżej 4 godzin dziennie). Cena kalkulowana w 

oparciu o ceny rynkowe. 

 

7.  Do realizacji programu Projektów  na terenie jeziora Jeziorak  oraz Pomorskiego Szlaku 

Żeglarskiego, bezpłatnie w formie wkładu rzeczowego,  zostanie udostępniony jacht 

kabinowy typu Solina 800  o nazwie INNA. Koszt wkładu rzeczowego został ustalony  na 

kwotę 300 zł/dzień lub 80 zł/godzinę ( przy użytkowaniu jachtu poniżej 4 godzin dziennie). 

Cena kalkulowana w oparciu o ceny rynkowe. 

 

8. Do realizacji programu Projektów na  Wielkich Jeziorach Mazurskich, bezpłatnie w formie 

wkładu rzeczowego, zostanie udostępniony jacht kabinowy typu Sasanka 660  o nazwie 

Łomianki 3. Koszt wkładu rzeczowego został ustalony na kwotę 180zł/dzień lub 50 

zł/godzinę ( przy użytkowaniu jachtu poniżej 4 godzin dziennie). Cena kalkulowana w 

oparciu o ceny rynkowe. 

 

9. Do realizacji programu Projektów na  Zalewie Zegrzyńskim oraz rzekach Narew i Bug, 

bezpłatnie w formie wkładu rzeczowego, zostanie udostępniony jacht kabinowy typu Phobos 

24  o nazwie Łomianki 1. Koszt wkładu rzeczowego został ustalony na kwotę 220zł/dzień lub 

60 zł/godzinę ( przy użytkowaniu jachtu poniżej 4 godzin dziennie). Cena kalkulowana w 

oparciu o ceny rynkowe. 

 

10. Koszty przygotowania, eksploatacji, postoju, ubezpieczenia oraz   naprawy i  wyposażenia 

jachtów nie będą pokrywane ze środków Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki ale muszą 

zostać uwzględnione w kosztach realizacji Projektów. 

 

11.  Do realizacji  zadań programowych Projektów zostaną włączeni członkowie 

Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki – w formie odpłatnej lub nieodpłatnej ( jako wkład 

osobowy  Stowarzyszenia). Koszt wkładu osobowego jak również stawka godzinowa podczas  

realizacji zadań Projektów został ustalony na kwotę 50,00 zł/godzinę zegarową ( brutto) pracy 

instruktora/ sternika  i obejmuje koszty dojazdów oraz  wyżywienia w trakcie realizacji zajęć. 



Stawka całodzienna, kiedy zajęcia nieprzerwanie trwają dłużej niż 4 godziny zegarowych, 

zostaje ustalona na kwotę 250,00 zł brutto za 1 dzień pracy.  

 

12.  Przeznaczyć  środki finansowe z dotacji i darowizn celowych na realizację  

zaplanowanych zadań. Plan wydatków musi zostać uzgodniony przed ich realizacją. 

 

13. Przychód z wpłat od uczestników  konkretnych projektów będzie przeznaczony na 

pokrycie kosztów ich realizacji. 

 

14. Wysokość wpłat od uczestników Projektów współfinansowanych przez  gminy lub miasta 

będzie pobierana w przypadku  zajęć, których realizacja wymaga nocowania uczestników na 

jachcie : 

-  za udział w rejsach i szkoleniach śródlądowych z całodobowym pobycie na jachcie – 30,00 

zł/osobę za 1 dzień , opłata przeznaczona na zakup produktów spożywczych, paliwa, gazu, 

opłat portowych, itp. 

- koszt udziału w  pozostałych szkoleniach, zajęciach i rejsach morskich  będzie kalkulowany 

indywidualnie w zależności od liczby uczestników i kosztów ich realizacji.  

-  Zarząd Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki  zastrzega sobie możliwość zastosowania 

bonifikaty lub zwolnienia z opłat uczestników projektów . 

 


