
 

Uchwała Zarządu nr 1/10/2022 z dnia 23 października 2022 r 

 

 

 

Dnia 23 października 2022 roku Zarząd w składzie: 

1. Maciej Mickiewicz     - Komandor Klubu 

2. Robert Guła                - V-ce Komandor Klubu 

3. Agnieszka Marszałek  - Sekretarz 

4. Ewa Korczak              - Członek Zarządu 

uchwalił, że w roku 2023 : 

 

1.  Bez konieczności wpłacania kaucji oraz opłat za użytkowanie wszystkich jachtów 

klubowych  i w dowolnym dostępnym terminie, może korzystać  każdy członek 

Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki  zwanego dalej Jachtklubem, który nie zalega ze 

składkami członkowskimi i spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

a.  podjął się napisania, realizacji i rozliczenia przynajmniej jednego Projektu firmowanego 

przez Jachtklub, który   uzyska akceptację organu ogłaszającego nabór wniosków do Projektu 

a  koszt  realizacji Projektu przekroczy kwotę 6000,00 zł brutto,  w trakcie realizacji Projektu 

pokryje koszty funkcjonowania Jachtklubu w wysokości co najmniej 2000 zł ( zwrot kosztów 

utrzymania jachtów, wymiana wyposażenia, itp.) 

b.  pod pojęciem Projekt rozumiany jest   programowy i finansowy oraz zgodny ze Statutem 

Jachtklubu  program realizacji określonego działania promującego żeglarstwo we wszystkich 

jego formach, który jest realizowany  w ramach  otwartego konkursu ofert dla Organizacji 

Pozarządowych i współfinansowany ze środków administracji publicznej lub  działalności 

statutowej Jachtklubu. 

c.  podczas realizacji zadań w jednym lub wielu Projektach  lub innych  działaniach 

statutowych Jachtklubu, wykaże się oświadczeniem, w którym  liczba  przepracowanych 

godzin bez wynagrodzenia  wynosi co najmniej 60 godzin.  Brak oświadczenia jest 

równoznaczny z brakiem akceptacji godzin. Oświadczenie należy składać drogą mailową na 

adres jkl.anv@wp.pl.  Na wspomnianym oświadczeniu potwierdzenia wypracowanych godzin 

dokonują:  Przewodniczący Maszoperii lub  przynajmniej jeden członek Zarządu albo osoba 

koordynująca Projekt.  



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

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

e.  każdy Projekt  pisany i realizowany przez członka Jachtklubu, który nie jest członkiem 

Zarządu musi być nadzorowany przez przynajmniej jednego członka Zarządu. 

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

kalendarzowym analizowany jest okres od 01 04 2022 do, 31 03 2023 r. 

 

2. Członkowie Jachtklubu, którzy przepracują bez wynagrodzenia  co najmniej 30 godzin lub 

przeznaczą na cele statutowe Jachtklubu kwotę nie mniejszą niż 700, 00 zł  w terminie do 30 

marca roku 2023,  mają prawo do darmowego korzystania z  jachtu Sasanka  przez okres nie 

dłuższy niż 7 dni kalendarzowych z obowiązkiem wnoszenia kaucji na zasadach określonych 

w Regulaminach Użytkowania Jachtów. 

 

 3. Każdy Przewodniczący Maszoperii w terminie do: 

 I. 10 kwietnia 2023 roku  ma obowiązek przesłać Zarządowi  propozycje składu swoich 

Maszoperii oraz osób do zwolnienia z obowiązku wpłacania kaucji. Zarząd w terminie do 01 

maja 2023 roku  podejmuje ostateczną decyzję  w sprawie:  

a. osób, którym w roku 2023 jachty Jachtklubu  zostaną bezpłatnie udostępnione, 

b. składu poszczególnych Maszoperii, 

c. osób zwolnionych z obowiązki wpłacania kaucji, 

             d. przekazuje w/w informacje do wiadomości wszystkich członków Jachtklubu 

II. do 30 listopada 2022 przedstawi podsumowanie wydatków za rok bieżący i przedstawi 

plan wydatków na rok przyszły. 

 

4. Pozostali członkowie klubu mogą korzystać z jachtów Jachtklubu  na zasadach określonych 

w Regulaminach Użytkowania Jachtów, które są zamieszczone na stronie internetowej 

www.jkl.waw.pl w kalendarzu rezerwacji. 

 

5. Pierwszeństwo rezerwacji jachtów mają: Zarząd  na działania statutowe i realizację 

projektów,  członkowie Maszoperii, pozostali członkowie Jachtklubu. Do dnia 

01.03.2023roku kalendarz rezerwacji jachtów będzie zarezerwowany dla rezerwacji 

dokonywanych przez Zarząd i członków Maszoperii. Od 02 marca 2023 roku każdy członek 

Jachtklubu może dokonywać indywidualnych rezerwacji jachtów. W roku 2023 taki system 

rezerwacji nie dotyczy jachtu typu Phobos 24.   



6. W roku 2023 składka na pokrycie kosztów  dziennego utrzymania jachtów Jachtklubu 

wynosi: 

a. dla jachtu Phobos 24 o nazwie Fobos, jacht ten w roku 2023 będzie przeznaczony do 

rejsów po Balatonie i zostanie wyłączony z eksploatacji na innych akwenach. Składka została 

zamieszczona w ogłoszeniu o rejsie.  

b. dla jachtu Sasanka 660 o nazwie Łomianki 3, od 01 maja do 15 czerwca 2023 roku  150 

zł/dzień, od 16 czerwca do 31 sierpnia 200 zł/dzień  użytkowania jachtu.  Jacht będzie 

dostępny na Zalewie Zegrzyńskim od 01 maja  do  31 sierpnia 2023roku. Przeznaczamy 3 

karnety po  700,00zł (wymienione w punkcie nr 2) upoważniające do 7 dni pływania na  

jachcie ale dostępne dopiero od 01 marca 2023 roku. 

c. dla jachtu Solina 800 o nazwie Inna, od 01 maja do  15 czerwca i od 01 września  do 10 

października 250 zł/dzień, od 16 czerwca do 31 sierpnia 300,00 zł/dzień   użytkowania jachtu. 

d. wynajęcie jachtu na weekendy (piątek - niedziela) będzie możliwe tylko w okresie 

obowiązywania niższej ceny. 

 e. jacht będzie dostępny na Jeziorze Jeziorak. 

f.  przeznaczamy 2 karnety po 1500 zł upoważniające do 7 dniowego pływania na jachcie ale 

dostępne dopiero od 01 marca 2023 roku .  

 

7. Wszyscy członkowie Jachtklubu  w ramach opłaconych składek członkowskich  w roku 

2023 mogą bezpłatnie i w dowolnym  dostępnym terminie, korzystać z jachtu typu Orion na 

jeziorze Dziekanowskim w terminie od 01 maja do 20 lipca oraz  na rzekach Narew i Wisła 

od 21 lipca do 30 września.  Rezerwacji jachtu należy dokonywać  na stronie internetowej 

www.jkl.waw.pl w kalendarzu rezerwacji  w oparciu o regulamin użytkowania jachtu. 

 

8. Członkowie Maszoperii jachtu Phobos  zamiennie mogą korzystać z Jachtu Sasanka 660 na 

zasadach ogólnych Maszoperii. 

 

9. Z dniem 23 października 2022 Zarząd  Klubu rozwiązuje Maszoperie jachtów: Sasanka 660  

i Omega oraz Zobowiązuje Przewodniczących tych  Maszoperii do:                                 

a. rozliczenia się z wyposażenia jachtów w terminie do 11 listopada 2022 roku, 

b. przedstawienie Zarządowi w terminie do 11 listopada 2022 rozliczenia przychodów i 

kosztów związanych z jachtami Sasanka 660 i Omega w sezonie 2022. 



10. Z dniem 23 października 2022 roku Zarząd powołuje na Roberta Gułę na  stanowisko 

Opiekuna Jachtu Sasanka 660  na takich samych prawach i obowiązkach jakie przysługują  

Przewodniczącemu Maszoperii.   

 

11.   Podczas realizacji  Projektów współfinansowanych ze środków administracji publicznej  

w 2023 roku może być prowadzona odpłatna działalność pożytku publicznego w stopniu 

koniecznym do realizacji zadań.  

 

12.  Do realizacji programu Projektów współfinansowanych ze środków administracji 

publicznej  na Jeziorze Dziekanowskim oraz rzekach Narew i Wisła , bezpłatnie w formie 

wkładu rzeczowego, zostanie udostępniony  jacht typu Orion. Koszt wkładu rzeczowego 

został ustalony na kwotę 150 zł/dzień. lub 60 zł /godzinę ( przy użytkowaniu jachtu poniżej 4 

godzin dziennie). Cena kalkulowana w oparciu o ceny rynkowe. 

 

13.  Do realizacji programu Projektów współfinansowanych ze środków administracji 

publicznej  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 350 zł/dzień lub 100 zł/godzinę  

(przy użytkowaniu jachtu poniżej 4 godzin dziennie). Cena kalkulowana w oparciu o ceny 

rynkowe. 

 

14. Do realizacji programu Projektów współfinansowanych ze środków administracji 

publicznej na  Zalewie Zegrzyńskim i rzekach Narew oraz Bug, bezpłatnie w formie wkładu 

rzeczowego, zostanie udostępniony jacht kabinowy typu Sasanka 660  o nazwie Łomianki 3. 

Koszt wkładu rzeczowego został ustalony na kwotę 250zł/dzień lub 80 zł/godzinę ( przy 

użytkowaniu jachtu poniżej 4 godzin dziennie). Cena kalkulowana w oparciu o ceny rynkowe. 

 

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

jachtów nie będą pokrywane ze środków Jachtklubu ale muszą zostać uwzględnione w 

kosztach realizacji Projektów. 

 

16.  Do realizacji  zadań programowych Projektów zostaną włączeni : 

a. członkowie Jachtklubu – w formie odpłatnej lub nieodpłatnej ( jako wkład osobowy  

Jachtklubu). 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 co najmniej  4 godziny zegarowe, 

zostaje ustalona na kwotę 300,00 zł brutto za 1 dzień pracy.  

b. podmioty zewnętrzne w stopniu umożliwiającym realizację zadań Projektu. 

 

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

zaplanowanych zadań statutowych Jachtklubu. Plan wydatków musi zostać uzgodniony przed 

ich realizacją. 

 

18. Opłaty  od uczestników  Projektów będą przeznaczone na pokrycie kosztów ich realizacji. 

 

19. Wysokość wpłat od uczestników Projektów współfinansowanych ze środków 

administracji publicznej będzie pobierana w przypadku  zajęć, których realizacja wymaga 

nocowania uczestników na jachcie : 

a. za udział w warsztatach,  rejsach i szkoleniach śródlądowych z całodobowym pobytem na 

jachcie – 70,00 zł/osobę za 1 dzień , opłata przeznaczona na zakup produktów spożywczych, 

paliwa, gazu, opłat portowych, itp. 

b. koszt udziału w  pozostałych szkoleniach, zajęciach i rejsach morskich  będzie 

kalkulowany indywidualnie w zależności od liczby uczestników i kosztów ich realizacji.  

c. Zarząd Jachtklubu   zastrzega sobie możliwość zastosowania bonifikaty lub zwolnienia z 

opłat uczestników projektów. 

 

20. Propozycja składek członkowskich:                                                                               

a.ulgowa (dla osób do 24 roku oraz po  65 rok życia):  

i. 10 zł/za każdy pełny miesiąc, licząc od początku miesiąca po przyjęciu do Jachtklubu, do 

końca roku kalendarzowego 

ii.  roczna 120 zł, 

b. normalna: 

i. 20 zł/za każdy pełny miesiąc, licząc od początku miesiąca po przyjęciu do Klubu, do końca 

roku kalendarzowego, 

ii. roczna 240 zł. 

c. powyższe składki roczne obowiązują przy wpłacie w terminie statutowym (do 31.03) . 

Wpłaty składki po terminie statutowym skutkować będą zwiększeniem kwoty o 50%, 



d. wpisowe do Klubu : ulgowa 100 zł, normalna  250 zł, 

e. z wpłaty wpisowego zwolnieni będą uczestnicy naszych kursów szkoleniowych na stopień 

żeglarza jachtowego oraz młodzież do 18 roku życia.  

 

21. Deklaracja chęci przystąpienia do Jachtklubu może być złożona w formie elektronicznej 

(skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej osobiście deklaracji) na adres jkl.anv@wp.pl  lub 

osobiście na spotkaniu Zarządu. O przyjęciu do Jachtklubu Zarząd podejmuje decyzję po 

rozmowie z kandydatem. Przed podjęciem decyzji Zarząd musi zweryfikować tożsamość 

kandydata. 

 

22. Wprowadzenie zmian w regulaminach jachtów: 

a. sposób przejmowania i zdawania jachtów odbywać się będzie online, z użyciem kamery 

internetowej,  za pomocą aplikacji komunikatora WhatsApp. Zdający lub Przejmujący będzie 

się łączył z Przewodniczącym Maszoperii lub osobą przez niego wskazaną.  

b. wszyscy wypożyczający są zobowiązani do wpłaty kaucji w wysokości 500 zł. Kaucja nie 

jest pobierana od osób zwolnionych z obowiązku jej wnoszenia wskazanych w punkcie 1. 

c. utratę kaucji w całości spowoduje m.in.: 

    i. brak klaru na jachcie, 

    ii. uszkodzenia jachtu, żagli takielunku, silnika, 

    iii. uszkodzenie innego jachtu lub infrastruktury w portowej, 

    iv. brak dokumentacji przejęcia i zdania jachtu lub nie wywiązanie się z obowiązku     

wskazanego w punkcie 22 podpunkt a. 

    v. w przypadku pozostawienia na jachcie nie opróżnionej toalety użytkownik jachtu ponosi 

dodatkową opłatę w wysokości 250 zł. 

d.  kaucja pobierana będzie w gotówce w momencie przekazywania kluczy do jachtu.. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, wstrzymało się 0 osób. 

 

Zarząd jednomyślnie zatwierdził Uchwałę. 

Podpisy członków Zarządu: 

 

1.                                                                                2. 

 

3.                                                                                                 4. 


