
Statut po zmianach 

 wprowadzonych  Walnym Zebraniem Klubu Kajakowego JEZIORO TARNOBRZEG 

 z dnia 29.09.2020r   

 

STATUT 

KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ:  KLUB 

KAJAKOWY „JEZIORO TARNOBRZEG” 

 

 

ROZDZIAŁ  I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

 

§1. 

 

Klub sportowy pod nazwą: Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg”, zwany  dalej „Klubem”, jest 

klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje 

prowadzenia działalności  gospodarczej. Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatna działalność 

pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad 

określonych w przepisach prawa , a w szczególności Ustawy  z dnia 15 marca 2019 r o 

Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie . 

 

§2. 

1.Terenem działania Klubu jest  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.Siedzibą Klubu jest miasto Tarnobrzeg. 

 

§3. 

1. Czas trwania Klubu jest nieograniczony. 

2. Klub jest  klubem sportowym, o którym mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

działającym w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 

i  podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

3. Klub  posiada osobowość prawną. 

§4. 

1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie,  ustawą  z dnia 7 kwietnia 1989 r.  

Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem. 

2. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 

wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

 

§5. 

1. Klub używa pieczęci, godła i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znak 

graficzny godła Klubu i jego opis zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego statutu. 

 2. Nazwa: Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg”   jest zastrzeżona. 



 

§6. 

Klub może być członkiem polskiego związku sportowego i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym 

 organizowanym przez ten związek. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA 

 

§7. 

Celem Klubu jest  upowszechnianie, popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju wszystkich form sportu kajakowego,  na terenie miasta Tarnobrzega, w tym  

wśród dzieci i młodzieży.   

§8. 

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) organizację i prowadzenie ćwiczeń fizycznych i zajęć szkoleniowych w   zakresie sportu i rekreacji, 

2) prowadzenie stałej i nieodpłatnej działalności szkoleniowej, wychowawczej i propagandowej z dziećmi i 

młodzieżą miasta Tarnobrzega, 

3) umożliwienie członkom Klubu korzystania z obiektów i sprzętu sportowego, 

4) organizację zawodów sportowych i imprez turystyczno-rekreacyjnych, 

5) budowę i modernizację własnych obiektów sportowych oraz wynajem innych obiektów sportowych, 

6) realizację procesu szkoleniowego sportowego w tym treningów, zgrupowań, kursów i szkoleń 

zawodników, trenerów i działaczy, 

7) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków do uprawiania sportu  

i rekreacji ruchowej w postaci bazy sportowej, kadry szkoleniowej, sprzętu i urządzeń sportowych oraz 

materiałów szkoleniowych, 

8) wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjno-propagandowych, 

9) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami, 

10) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych 

zmierzających do poprawy sprawności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych. 

 

 §9. 

1. Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z: 

1) innymi klubami i związkami sportowymi, 

2) innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi wspomaganiem działalności statutowej Klubu, 

3) organami rządowymi i samorządowymi. 

2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. 

3. Do realizacji swoich zadań Klub może zatrudniać pracowników. 

 



ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE KLUBU,  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§10. 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych. 

§11. 

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która: 

1) ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem §12, 

2) wniosła pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, 

3) zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu w poczet członków Klubu. 

 

 §12. 

1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu bez prawa 

udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 

wyborczego. 

 

§13. 

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, które zgłoszą 

chęć i zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności finansową, podpiszą deklarację 

członka wspierającego.  

 

§ 14. 

Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego 

przedstawiciela 

 

§ 15. 

1. Przyjęcia w poczet członków  zwyczajnych  dokonuje Zarząd Klubu  na podstawie deklaracji 

członkowskiej oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej ustalonej przez Walne Zebranie Klubu. 

2. Przyjęcia w poczet członków  wspierających  dokonuje Zarząd Klubu  na podstawie deklaracji członka 

wspierającego. 

3. Członkostwo następuje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu w poczet członków 

Klubu. O podjęciu tej uchwały Zarząd Klubu zawiadamia zainteresowanego. 

 

§ 16. 

Godność Członka Honorowego Klubu może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła 

szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Członkami Honorowymi Klubu są: 



1) Prezes Honorowy, 

2) Członek Honorowy. 

§ 17. 

Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu. 

 

§ 18. 

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu, 

2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić 

osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu, 

4) brać udział we wszystkich formach działalności Klubu, w szczególności w zajęciach, zawodach i 

imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub, 

5) korzystać z lokali i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu, 

6) posiadać legitymację Klubu i nosić jego odznaki, 

7) korzystać z innych uprawnień wynikających z przynależności do Klubu, 

8) reprezentować Klub w zawodach i imprezach sportowych. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1  pkt 1 i 2, małoletnim członkom Klubu przysługują z 

ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 

§ 19. 

Postanowienia §18 ust. 1 pkt 3-8 stosuje się również do członków wspierających i honorowych Klubu; 

ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym. 

§ 20. 

1. Wszyscy członkowie Klubu  zobowiązani są: 

1) działać na rzecz rozwoju Klubu i realizacji zadań statutowych Klubu, 

2)  Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy także  regularne i terminowe opłacanie składek 

członkowskich oraz  wykonywanie  pracy społecznej na rzecz Klubu w wymiarze co najmniej 25 godzin 

rocznie, a do członków wspierających – spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu; 

3) Wykonywanie pracy społecznej na rzecz Klubu, o której mowa w ust. 2, członek zwyczajny może 

zamienić na zastępczą opłatę ustalaną wg stawki 10 zł za 1 godzinę pracy społecznej, jaką zobowiązany 

był wykonać na rzecz Klubu. Opłata zastępcza uiszczana jest na rzecz Klubu po zakończeniu danego roku 

kalendarzowego, w terminie do 30 marca następnego roku kalendarzowego.” 

4) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych, przepisów wewnętrznych Klubu 

5) chronić i szanować własność Klubu. 

§ 21. 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

      1) śmierci członka, 

      2) wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań     

         finansowych wobec Klubu, 



      3) skreślenia z listy członków Klubu, 

      4) rozwiązania Klubu. 

2. Pozbawianie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu  może nastąpić jeżeli członek: 

      1)  działa na szkodę Klubu, 

      2)  nie przestrzega postanowień statutu regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Klubu, 

      3) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe, 

      4) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy, 

      5) zalega z płaceniem składek  przez okres 6 miesięcy i mimo dodatkowego wezwania  

         świadczenia tego nie spełnia’ 

     6) ) zalega z zapłatą opłaty zastępczej, o której mowa w §20 ust. 3, przez okres 3 miesięcy i     

           mimo dodatkowego wezwania świadczenia tego nie spełnia.”. 

 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się 

odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. 

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych Klubu. 

 

§22. 

Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem klubu sportowego będącego członkiem polskiego 

związku sportowego nie może być członkiem innego klubu sportowego uczestniczącego we 

współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE KLUBU 

 

§ 23. 

Władzami Klubu są: 

1) Walne Zebranie, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 24. 

1. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu 

tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami 

w głosowaniu jawnym. 

 

§ 25. 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:  

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,  

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium za okres objęty sprawozdaniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, 



3) wyboru Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu  oraz wyboru Komisji Rewizyjnej. 

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadku przewidzianym w § 21 ust 3, 

5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu,  

6) dokonywanie zmian w statucie Klubu, 

7) podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości  powyżej 15.000 zł, 

8) ustalanie wysokości opłaty wpisowej  oraz  wysokości rocznej składki członkowskiej, 

9) decydowanie o  rozwiązaniu Klubu,  

10) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, 

11) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należą do 

kompetencji Walnego Zebrania Klubu. 

§ 26. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku  do końca czerwca, a 

sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 

członków  lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 27. 

1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili 

otrzymania wniosku w tej sprawie. 

2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko sprawy, dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 28. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd  zawiadamia  członków  pisemnie lub 

drogą elektroniczną lub  poprzez cyfrową sieć telefonii komórkowej  (SMS),  na co najmniej 14 dni przed 

terminem Walnego Zebrania.  

 

§ 29. 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile inne postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale. 

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Klubu mogą  być podjęte, jeżeli opowie się za nimi co 

najmniej 2/3 obecnych członków. 

3. Z zastrzeżeniem §24 ust. 2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

 

§ 30. 

1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni Klubu. 

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Klubu przysługuje jeden głos. 

3. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym biorą udział członkowie honorowi i wspierający, a także 

zaproszeni goście. 

§ 31. 



Walne Zebranie Klubu jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał: 

1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania, 

2) w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w 

zawiadomieniu. 

§ 32. 

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym 

Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 33. 

1.  Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezesa 

Zarządu wybierana oddzielnie Walne Zebranie. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie.”. 

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub 

pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach. 

3. Członkowie Zarządu wybierają  spośród  siebie Wiceprezesa , Sekretarza i skarbnika. Zarząd 

konstytuuje się  w ciągu 7 dni po wyborach. 

§ 34. 

Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. 

 

§34a 

  Prezes Zarządu Klubu nie może  łączyć funkcji  trenera  Klubu.”. 

§ 35. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu, w tym działanie w zakresie rozwoju Klubu, 

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, 

5) uchwalanie rocznych planów działania (rzeczowych)  i finansowych Klubu, 

5a) ) uchwalanie Regulaminu Przystani Kajakowej Klubu 

6) realizacja wniosków władz sportowych i samorządowych w zakresie rozwoju sportu i rekreacji ruchowej 

dzieci, młodzieży i dorosłych, 

7) powoływanie i odwoływanie pełnomocników, komisji roboczych oraz zatrudnianie i zwalnianie 

pracowników, 

7a)  powierzanie funkcji kierownika Przystani Kajakowej Klubu 

8) przyjmowanie członków Klubu,  

9) nagradzanie, wyróżnianie i karanie członków Klubu, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia z innych organizacji sportowych, 

11) podejmowania uchwał  dotyczących przyjęcia w poczet członków i wygaśnięcia członkostwa, 



12) zwoływanie Walnego Zebrania, 

13) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie. 

 

§ 36. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz  na trzy  miesiące. 

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. 

 

§ 37. 

W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym. Członkowie Komisji 

Rewizyjnej i inne osoby zaproszone mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

 § 38. 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w 

tym Prezesa lub Wiceprezesa.  W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 39. 

W celu  realizacji statutowych działań Zarząd może powoływać swoich pełnomocników i komisje robocze 

określając regulaminem zakres ich kompetencji i uprawnień. 

 

§ 40. 

Do realizacji zadań statutowych Klubu  Zarząd może tworzyć sekcje sportowe w poszczególnych 

dyscyplinach sportu grupujące członków według ich zainteresowań. 

 

§ 41. 

Działalnością sekcji sportowych mogą kierować pełnomocnicy powoływani przez Zarząd Klubu. 

 

§ 41A. 

Zarząd ma prawo uzupełnić skład o nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli, nie więcej jednak niż o 
1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie. 

§ 42. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.  

2.Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Komisji. 

 

§ 43. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej : 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,  



powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) nie mogą być skazami prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów. 

 

§ 44. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu, 

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym 

majątkiem, 

3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu, 

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi, 

5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo: 

1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu, 

2) oceny celowości działania i gospodarności Zarządu, 

3) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości, 

4) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w jego 

działaniu. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział 

w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAGRODY I KARY 

 

§ 45. 

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu  

mogą być wyróżniani lub nagradzani przez Zarząd w formie: 

1) ustnej lub pisemnej pochwały, 

2) dyplomu uznania, 

3) nagrody rzeczowej lub pieniężnej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych. 

 

§ 46. 

Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów władz Klubu, jak również za działanie na szkodę Klubu, 

Zarząd może ukarać członka Klubu następującymi karami: 

1) upomnienia ustnego, 

2) upomnienia na piśmie, 

3) pisemnej nagany, 



4) zawieszenia w prawach członka Klubu, 

5) wykluczenia z Klubu. 

 

§ 47. 

 Członkowie zawieszeni lub wykluczeni maja prawo odwołania się od decyzji Zarządu  do Walnego 

Zebrania w terminie 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJATEK KLUBU 

 

§ 48. 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe. 

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, zapisów i spadków, 

3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi, 

4) majątku Klubu, 

5) innych źródeł. 

 

§ 49. 

Majątek Klubu nie może być :  

1) przeznaczony na pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami 

bliskimi”, 

2) przekazany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że ich wykorzystanie wynika bezpośrednio ze 

statutowego celu Klubu, 

4) powiększony poprzez zakupy na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy i ich osoby bliskie. 

 

§ 50. 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zobowiązania. 

2. Do dokonywania czynności prawnych, w tym do składania oświadczeń woli, w imieniu Klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą 



dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zarząd. 

 

§ 51. 

 Do nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu wymagana jest uchwała Zarządu, z zastrzeżeniem § 25 

pkt 7. 

 

§ 52. 

 Zakres i zasady działalności finansowe Klubu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU 

 

§ 53. 

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie 

określonym w § 29 ust. 2 i § 32. 

§ 54. 

1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek 

Klubu. 

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Klubu. 

3. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy składają organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z wnioskiem o 

wykreślenie Klubu z ewidencji. 

 

§ 55. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

 

 

 

                                                                                                       Prezes  Zarządu 

 

 

 

                                                                                                       Małgorzata   Kwasek  

 

 


