Regulamin Klubu Turystyki Rowerowej Masa Turystyczna
Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Klubu Turystyki Rowerowej Masa Turystyczna, zwanego dalej Klubem określa
szczegółowe zadania i zasady działania Klubu oraz kompetencje i tryb pracy jego władz.
§2
1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy, zwanego dalej
Oddziałem.
2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału.
3. Klub działa w środowisku rowerowym na terenie miasta Bydgoszczy.
§3
Klub używa odznaki i flagi organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego,
których opis i wzór został określony w art. 5 Statutu PTTK.
§4
1. Klub używa własnego logotypu i flagi, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
2. Użycie logotypu w innej formie niż na klubowej odzieży i fladze wymaga uzyskania zgody
Zarządu Klubu.
§5
1. Klub może używać pieczątki firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o
następującej treści:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Klub Turystyki Rowerowej
Masa Turystyczna
Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy
85-825 Bydgoszcz, ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6/44
adres do korespondencji: 85-950 Bydgoszcz 1, skr. poczt. 246

2. Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków w/g wzorów
zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
3. Za zgodą Oddziału, Klub może należeć do innych stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach
i działalności.

Rozdział II - Cele i zadania Klubu
§6
Klub realizuje cele i zadania PTTK określone w rozdziale II Statutu PTTK oraz w Statucie
Oddziału.
§7
1. Zadaniem Klubu jest organizacja i prowadzenie turystyki rowerowej, a w szczególności:
1) umożliwienie turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w PTTK i podnoszenie ich
kwalifikacji w dziedzinie turystyki rowerowej, a także korzystanie w pierwszej kolejności
z wszelkich form jego działalności,
2) rozwijanie turystyki rowerowej we wszystkich jej formach,
3) organizuje i prowadzi imprezy turystyki rowerowej,
4) popularyzowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych,
5) kształcenie i doskonalenie społecznych kadr turystyczno-krajoznawczych,
6) rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu związanych z jazdą na
rowerze w powiązaniu z imprezami turystycznymi,
7) rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką oraz kształtuje obyczajowość
turystyczną,
8) organizuje turystykę zagraniczną wyjazdową i przyjazdową
2. Poza ww. zadaniami Klub może za zgodą Zarządu Oddziału pełnić funkcję Oddziałowej
Komisji, Rady lub Zespołu.
3. W Klubie mogą być stworzone sekcje specjalistyczne w zakresie turystki rowerowej oraz zespoły
dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Klubu, a także Zarząd Oddziału.
4. Przy Klubie mogą działać Referaty Weryfikacyjne Odznak PTTK, o ile ich członkowie spełnią
wymagania do ich założenia.
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki. Zasady zrzeszania się członków w Klubie §
8
1. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
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2. Członkostwo PTTK powstaje przez złożenie w Oddziale, w tym w formie elektronicznej,
deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki
członkowskiej i wpisowego.
§9
Członkostwo zwyczajne w PTTK jest dokumentowane legitymacją członka PTTK z wklejonym
znaczkiem potwierdzającym opłacenie rocznej składki członkowskiej PTTK.
§ 10
1. Członkostwo zwyczajne w PTTK ustaje w przypadkach określonych w art. 16 ust. 1 Statutu
PTTK, a utrata w przypadkach określonych w art. 16 ust. 2 Statutu PTTK.
2.Opłacenie zaległych i bieżącej składki przywraca członkostwo wraz z zachowaniem ciągłości
stażu członkowskiego.
§ 11
1. Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską
PTTK i dodatkową składkę klubową (jeśli została ustanowiona).
2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK, którzy opłacają w nim tylko
dodatkową składkę klubową.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu,
aktywnie uczestniczącego w życiu Klubu od opłacania składki klubowej w danym roku lub
składkę tę obniżyć.
§ 12
4. Klub może nadać godność Członka Honorowego Klubu. Może nim być osoba szczególnie
zasłużona dla rozwoju Klubu, rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.
5. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
6. Członek Honorowy Klubu posiada prawa członka zwyczajnego Klubu z wyjątkiem postanowień
§ 14 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
7. Członek Honorowy Klubu jest zwolniony z opłacania składki klubowej.
§ 13
Członek zwyczajny Klubu ma prawa określone w art. 13 Statutu PTTK.
§ 14
1) przestrzegać Regulaminu i uchwal władz Klubu,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności, imprezach i pracach na rzecz Klubu,
3) reprezentować godnie Klub na imprezach turystycznych,
4) regularnie opłacać składkę klubową i inne ustanowione zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu,
5) dbać o sprzęt klubowy, używać go zgodnie z przeznaczeniem, dokonywać naprawy i
niezbędnej konserwacji, chronić mienie przed kradzieżą,
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§ 15
1. Skreślenie z listy członków Klubu następuje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia na piśmie;
2) na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 m-cy;
3) w przypadku gdy członek rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego,
4) wykluczenia dokonuje Zebranie Klubu na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3
członków zwyczajnych Klubu;
5) o podjęciu Uchwały o wykluczeniu z listy członków Klubu Zarząd powiadamia
zainteresowanego (za potwierdzeniem odbioru) w ciągu 7 dni daty podjęcia Uchwały;
6) osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie się za pośrednictwem Zarządu
Klubu do Zarządu Oddziału w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia.
§ 16
Zarząd Klubu ma prawo zawiesić członka Klubu w prawach członka w przypadku rażącego nie
przestrzegania Regulaminu lub ustaleń Zarządu Klubu. O podjęciu Uchwały o zawieszeniu Zarząd
powiadamia członka na piśmie. Od decyzji o zawieszeniu członek Klubu może w ciągu 14 dni
odwołać się do Walnego Zebrania Klubu.
§ 17
1. Wyjeżdżający na imprezy członkowie Klubu stanowią Grupę Klubową (reprezentację klubu ).
2. Członkowie Grupy wybierają ze swego grona Kierownika Grupy, który w trakcie wyjazdu na
imprezę reprezentuje Klub na zewnątrz bez prawa zaciągania zobowiązań.
3. Do obowiązków Kierownika Grupy należy: zgłoszenie do Zarządu udziału w danej imprezie i
złożenie zapotrzebowania na sprzęt.
4. Wniosek powinien zawierać: nazwę imprezy, organizatora, czas, miejsce oraz nazwiska
uczestniczących w imprezie członków Klubu i pozostałych uczestników Grupy oraz określać
zapotrzebowanie, pobranie i rozliczenie się ze sprzętu.
Rozdział IV Władze Klubu; ich kompetencje oraz organizacja pracy
§ 18
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu (dalej: WZK).
2. Władzami Klubu są:
1) zarząd klubu,
2) komisja rewizyjna klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o jej wyborze.
§ 19
1. WZK odbywa się raz na dwa lata, chyba że uchwałą walnego zebrania klubu kadencja władz
została skrócona.
2. WZK może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o
zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
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3. WZK obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
2) rozpatrywanie wniosków członków,
3) udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej klubu
absolutorium poszczególnym członkom zarządu klubu, pełniącym te funkcje w upływającej
kadencji; Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z
kandydowania do władz w najbliższej kadencji,
4) wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd oddziału.
2. WZK 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.
§ 21
1. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
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. W takim przypadku Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od daty
złożenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu podaje termin,
miejsce, wnioskodawcę i sprawy dla których Zebranie zostaje zwołane.
§ 22
1. Władze Klubu pochodzą z wyboru. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata i może być skrócona
do dwóch lat uchwałą Walnego Zebrania Klubu.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach klubu wymienionych w § 19 ust. 2.
3. Nie można łączyć funkcji we władzach klubu z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu
o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
4. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
5. Władze klubu mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w osobnym
regulaminie wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających
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rozpatrzeniu w ten sposób.
§ 23
1. Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo dokooptować nowych członków
na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
2. W razie wyczerpania trybu kooptacji Walne Zebranie Klubu przeprowadza wybory
uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.
§ 24
1. Zarząd Klubu kieruje klubem w okresie pomiędzy walnymi zebraniami klubu i odpowiada za
swoją działalność przed walnymi zebraniami klubu.
2. W skład Zarządu Klubu wchodzi 4 członków wybranych przez WZK.
3. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika.
4. Organem wewnętrznym Zarządu może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes,
wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek zarządu. Prezydium kieruje działalnością w okresie między
posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Klubu, w tym m.in. zwołuje i
przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
5. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. Członek Zarządu może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie z własnej woli, bez uprzedniego
podania przyczyny i konieczności uzyskania zgody Walnego Zebrania. Swoją pisemną rezygnację
musi dostarczyć do Zarządu Klubu. Członek Zarządu, który złoży rezygnację, pełni swoją funkcję do
kolejnego Walnego Zebrania. Rezygnacja jednego członka Zarządu nie oznacza końca kadencji
Zarządu.
§ 25
Kompetencje i tryb pracy Zarządu Klubu określa Regulamin Zarządu Klubu przyjęty osobną
uchwałą Oddziału.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa
i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna Klubu działa niezależnie od Zarządu Klubu.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu nie może być osoba wybrana do Zarządu Klubu lub skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy
umyślnej albo pozostająca z osobą będącą członkiem Zarządu Klubu w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
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§ 27
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna Klubu w szczególności:
1) kontroluje działalność Zarządu Klubu, z uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, regulaminem Klubu, statutem
Oddziału, uchwałami zjazdu oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami
gospodarności i rzetelności,
2) kontroluje działalność finansową Zarządu Klubu opierającą się na majątku zarządzanym
bezpośrednio przez Klub,
3) przedstawia Zarządowi Klubu informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski
zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,
4) przedstawia Zarządowi Klubu opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz
budżetu i jego wykonania,
5) składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem
o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Klubu pełniących te funkcje w
upływającej kadencji.
§ 28
1. Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Klubu ma prawo brać udział w
posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna Klubu działa według regulaminów uchwalonych przez Oddziałową i Główną
Komisję Rewizyjną PTTK.
Rozdział V - Majątek i fundusze Klubu
§ 29
1. Klub utrzymuje się ze składek członkowskich.
2. Klub może ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkową
składkę przeznaczoną w całości na działalność Klubu uchwaloną przez Walne Zebrania Klubu.
Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.
Klub może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK i dodatkowej składki
klubowej także inne dodatkowe składki (np. doraźne, jednorazowe, docelowe) przeznaczone w
całości na działalność Klubu. Wysokość wpisowego do Klubu, klubowych składek członkowskich
i dodatkowych uchwala Walne Zebranie Klubu, które może do tego upoważnić Zarząd Klubu.
3. Klub może otrzymywać dotacje i darowizny za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który
odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.
4. Klub może pozyskiwać środki na swoją działalność programową za zgodą Zarządu Oddziału i na
zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz
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obowiązujących w oddziale przepisów.
5. Zarząd Oddziału nie odpowiada za zobowiązania Klubu powstałe bez zgody Zarząd Oddziału.
Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarząd Klubu.
§ 30
1. Klub może posiadać majątek w postaci sprzętu turystycznego i gospodarczego oraz pomieszczeń
przekazanych w użytkowanie przez Oddział.
2. Majątek Klubu wskazany w ust. 1 jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu
przechodzi na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału PTTK
(z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 i 4).
3. Majątek przekazany w użytkowanie członkom Klubu przez inne osoby prawne i fizyczne
stanowi, w przypadku rozwiązania Klubu, mienie przekazującego.
4. Majątek zakupiony ze składek klubowych stanowi majątek własny Klubu i w przypadku
rozwiązania Klubu o jego przeznaczeniu decyduje Walne Zebranie Klubu.
5. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia do innego Oddziału,
jego majątek określony w ust. 1 pozostaje w dyspozycji macierzystego Oddziału i może zostać
przekazany na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga GSK.
§ 31
1. Ze sprzętu klubowego na zasadach określonych przez Zarząd Klubu mogą korzystać wszyscy
członkowie Klubu, a w miarę możliwości także inni.
2. Zarząd Klubu ma prawo odmówić członkom możliwości korzystania ze sprzętu klubowego z
powodu niezapłacenia składek lub jego nieprawidłowego użytkowania.
§ 32
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi
powinno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarki oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz
Uchwałami Zarządu Klubu.
2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu powinny być ujęte w całości w
ewidencji finansowej Klubu.
Rozdział VI - Rozwiązanie Klubu
§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje WZK większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Klubu na podstawie uchwały WZK, jego likwidatorami są
członkowie ostatniego Zarządu Klubu lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą WZK.
3. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu, a w przypadku jego
braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału.
§ 34
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1. Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu w przypadku:
1) zaniechania działalności;
2) spadku liczby członków poniżej 10 osób przez okres 1 roku;
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu;
4) stwierdzenia działań sprzecznych z:
a) Statutem PTTK,
b) uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,
c) uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,
2. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Zarząd Oddziału powiadamia Zarząd Klubu
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.
3. Odwołanie rozpatruje Zarząd Oddziału na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji
powiadamia Zarząd Klubu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
4. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni
od zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie przysługuje odwołanie.
Rozdział VII - Postanowienia końcowe
§ 35
1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez WZK uchwałą nr 1 z 25 sierpnia 2017 roku.
2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Miejskiego w
Bydgoszczy uchwałą nr z 4 września 2017 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 3.
Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK
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KOLORYSTYKA LOGOTYPU ( CMYK)
żółty
C-0, M-10, Y-100, K-0
biały
C-0, M-0, Y-0, K-0
czerwony C-0, M-100, Y-100, K-0
niebieski C-100, M-20, Y-0, K-0
czarny
C-0, M-0, Y-0, K-100

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu KTR MASA TURYSTYCZNA

