
STATUT STOWARZYSZENIA  „UKS ORLIK PRZEMYŚL” 

 

Rozdział 1 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny  

 

§ 1 

UKS ORLIK PRZEMYŚL zwany dalej „Klubem"  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach 

niezarobkowych zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.  

 

§ 2 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polski 

2. Siedzibą Klubu jest Miasto Przemyśl. 

3. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

1. Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Klub do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.  

 

§ 4 

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z póź. zmianami), ustawą - Prawo o 

stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 (Dz.U. Z 2011, nr 79, poz. 855 z póz. zmianami) oraz z własnym statutem. 

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.  

3. Dla właściwego realizowania celów Klub może działać poza granicami kraju jeżeli nie jest to zakazane miejscowym p rawem. 

 

§ 5 

 

1. Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Klub może zamieszczać banery reklamowe osób oraz firm wspierających działanie klubu.  

 

Rozdział 2 

Cel i  środki działania 



 

§ 6 

Celem Klubu jest: 

1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu                       o możliwości obiektowe i sprzętowe 

obiektu oraz o pomoc organizacyjną                           i materialną rodziców i sympatykó w Klubu. 

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier             i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowań sportowych. 

3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo                        w realizacji zadań sportowych Klubu. 

4. Prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci                     i młodzieży, jako forma zapobiegania 

patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.  

5. Integracja rodziców, uczniów i pedagogów w procesie kształtowania osobowości człowieka przez sport i zdrowy tryb życia.  

6. Wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej i etyki dyscypliny oraz zasad moralnych.  

7. Wzmacnianie ogólnego stanu zdrowia, przestrzeganie higieny osobistej, higieny treningu, a także dokładnej organizacji kontroli 

medycznej. 

8. Aktywne uczestnictwo w popularyzacji sportów wśród młodzieży szkolnej.  

9. Promowanie miasta, gminy i powiatu Przemyśl oraz osób, firm i instytucji wspier ających działalność statutową Klubu. 

10. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez naukę i utrwalanie umiejętności różnorodnych sportów.  

11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez gry planszowe oraz szachy, warcaby  i inne.  

12. Pomoc dla dzieci szczególnie uzdolnionych z rodzin w trudnej sytuacji życiowej            w ramach możliwości Klubu 

13. Permanentne podnoszenie poziomu wiedzy na temat utrzymania zdrowego ciała                   i ducha.  

14. Współzawodnictwo na zasadach Fair Play. 

15. Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród wszystkich dzieci bez względu na wiarę, kolor skóry, stan materialny rodziców,  dzieci 

objętych pieczą  zastępczą, oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

16. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy oraz modernizacji obiektów sportowo-zdrowotnych. 

17. Realizowanie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

18. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.  

 

§ 7 

Sposoby realizacji celów Klubu; 

 

1. Uczestniczenie w imprezach sport owych organizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim.  

2. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.  

3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, promocji zdrowego stylu życia, 



wolnego od uzależnień i nałogów 

4. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.  

5. Organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych dla członków Klubu.  

6. Systematyczne uczestnictwo zawodników w treningach, konsultacjach, zgrupowaniach oraz zawodach.  

7. Organizowanie turniejów i zawodów z udziałem rodziców i opiekunów. 

8. Organizowanie warsztatów, odczytów oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej, zdrowia, higieny osobistej i ekologii oraz 

ochrony środowiska 

9. Występowanie z wnioskami o pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Klubu, 

10. Umowy i porozumienia z trenerami oraz klubami sportowymi.  

11. Współdziałanie z władzami samorządowymi,  ze związkami sportowymi, oraz organami państwowymi 

12. Organizowanie akcji, happeningów, gier miejskich, realizacja projektów 

13. Realizowanie projektów na cele charytatywne oraz w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i wyrównania szans osób 

niepełnosprawnych. 

14. Używanie loga, nazw na stronie internetowej, w prasie, ulotkach, wywieszanie banerów podczas turniejów, imprez joko forma 

promocji osób i instytucji wspierających działalność statutową Klubu 

 

§ 8 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków                i działaczy oraz pomocy rodziców 

uczniów. 

 

 

Rozdział 3 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki  

 

§ 9 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być członkiem wspierającym i honorowym 

2. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających 

c) honorowych 

 

§ 10 



1. Członkami zwyczajnymi Klubu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona 

praw publicznych, akceptująca cele statutowe, która złoży pisemna deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.  

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za pisemną zgoda ich opiekunów,  z tym, że prawo do glosowania uzyska dopiero po osiągn ięciu 

pełnoletniości. 

3. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą. 

4. W razie odmowy przyjęcia do Klubu zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu za 

pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie zawiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 

Walnym Zebraniu Klubu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.  

 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,  

z ograniczeniami określonymi w art . 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.  

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.  

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu. 

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu na podstawie regulaminu.  

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym Klubu może być krajowa lub zagraniczna  osoba fizyczna lub prawna, akceptująca i popierająca cele 

statutowe Klubu, oraz zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa i rzeczową.  

2. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego upełnomocnionego przedstawiciela  

3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach Klubu oraz zgłaszania wniosków i propozycji.  

4. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd. 

 

§ 13 

1. Członkiem   honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność Klubu lub w inny sposób 

zasłużyła się dla Rzeczypospolitej Polskiej lub miasta Przemyśla oraz regionu.  

2. Członkostwo honorowe nadaje się uchwalą  Zarządu.  

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich.  

4. Walne zebranie Klubu ma prawo pozbawić godności członka honorowego na wniosek Zarządu 

 

§ 14 



1. Do obowiązków członków należy: 

a) branie czynnego udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów statutowych,  

b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,  

c) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,  

d) promowania działalności Klubu w środowisku zawodowym, społecznym, ro dzinnym, 

e) Przestrzegania zasad lojalności wobec Klubu oraz jego władz,  

f) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd, z tym że z opłat zwolnieni są małoletni członkowie Klubu, trenerzy, 

członkowie wspierający oraz honorowi. 

 

 

§ 15 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez: 

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone ustnie lub pisemnie do Zarządu.  

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał,  

b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami ustalonymi przez zarząd składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 1 

roku, 

c) uznania działalności członka za sprzeczną z celami statutowymi, albo ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na  rzecz 

Klubu, 

d)  nieusprawiedliwionych nieobecności na zwoływanym Walnym Zebraniu Klubu przez okres ponad 2 lat.  

3. Rozwiązania się klubu. 

4. Śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.  

5. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu za pośrednictwem Zarządu 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu. 

Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna. 

 

 

Rozdział 4 

Władze Klubu 

 

§ 16 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Klubu. 



2. Zarząd . 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat. 

Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym chyba że, Walne Zebranie Klubu podejmie decy zję o głosowaniu tajnym. Uchwały 

wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.  

 

§  17 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne                                i nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat  

3. Walne Zebranie sprawozdawcze za rok ubiegły zwoływane jest przez Zarząd raz na rok w pierwszym kwartale następnego roku,  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obr aduje 

nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. Obradami walnego zebrania kieruje Zarząd. 

7. O zwołaniu Walnego Zebrania Klubu zarząd zawiadamia każdego członka za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 

dni przed terminem walnego Zebrania Klubu. W zawiadomieniu należy podać: termin, godzinę i miejsce obrad Walnego Zebrania 

Klubu. 

8. Jeśli na zwołanym Walnym Zebraniu Klubu w I terminie nie ma wymaganego quorum zwołuje się Walne Zebranie Klubu w II terminie 

w tym samym dniu nie później niż 30 min. od pierwszego terminu. 

 

§ 18 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 

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

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Władz Klubu 

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu, 

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu przez członków lub zarząd  

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku na cele społeczne 

h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu 



 

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do 

głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.  

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.  

 

§ 19 

1. Zarząd kieruje całą działalnością klubu zgodnie z niniejszym statutem i uchwałami Walnego Zebrania Klubu.  

2. Zarząd Klubu składa się co najmniej z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie    Klubu, którzy spośród siebie wybierają 

Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.  

3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.  

4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem lub 

Skarbnikiem 

 

§20 

Do kompetencji Zarządu należy : 

1.Kierowanie bieżącą działalnością Klubu. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.  

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych. 

4. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu. 

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Klubu dla Walnego Zebrania Klubu. Wszyscy członkowie Zarządu 

zatwierdzają sprawozdania własnoręcznym podpisem.  

7. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  

8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpłat wpisowych i innych opłat oraz zwalnianie z wnoszenia opłat w uzasadnionych 

przypadkach. 

9. Opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.  

10. Przyznawanie nagród i wyróżnień członkom Klubu za aktywną działalność społeczną.  

 

11. Podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji miejscowych, terenowych                                  i zagranicznych kół środowiskowych, 

klubów, komisji problemowych, sekcji                      i zespołów.  

12. Przedstawianie Walnego Zebrania Klubu wniosków o przynależności Klubu do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz 

delegowaniu przedstawicieli do tych organizacji. 



13. Promowanie i organizowanie działań promujących wybitne i zasłużone osobowości miasta Przemyśla i Regionu.  

14. Zawieranie porozumień o współpracy z władzami innych organizacji, instytucji oraz organami administracji samor ządowej i 

państwowej. 

15. Podejmowanie działań w innych sprawach statutowo niezastrzeżonych na rzecz innych organów Klubu  

16. Zarząd ma prawo wydawania zaświadczeń, legitymacji członkowskich, legitymacji honorowych oraz odznak, statuetek i pieczęc i. 

17. Zarząd Klubu ustala wzory zaświadczeń, legitymacji, odznak członkowskich, odznak honorowych, statuetek oraz  pieczęci.  

18. Prawo interpretacji postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał, decyzji                i innych postanowień.  

19. Powoływanie i likwidowanie placówek oraz powoływanie i odwoływanie ich dyrektorów lub kierowników.  

 

§ 21 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu       Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych 

obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.  

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały 

o usunięciu lub zawieszeniu. 

 

§22 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt  działalności Klubu.  

2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.  

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.  

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,  

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień                               w działalności, określenie  terminów oraz 

sposobów ich usunięcia, 

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień                               i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja 

dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,  

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie pos iedzenia 

Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.  

 

§23 



1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych 

obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.  

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów, rozstrzyga głos 

przewodniczącego. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od 

podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

§ 24 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych 

członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.  

 

 

Rozdział 5 

Wyróżnienia i kary 

 

§ 25 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody np.;  

a) dyplomy, 

b) medale, 

c) puchary i inne. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu 

 

§26 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez 

Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) zawieszenia w prawach członka na okres do  12 miesięcy, 

d) wykluczenia. 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni. 

Uchwała Walnego Zebrania Klubu                        o ukaraniu jest ostateczna.  

 

 



Rozdział 6 

Reprezentowanie Klubu przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych  

 

§27 

Do reprezentowania Klubu w sprawach finansowych, materialnych i majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu 

działających łącznie i pełniących funkcję prezesa lub wiceprezesa i skarbnika. 

 

 

§28 

Do zaciągnięcia zobowiązań określonych w § 27 przekraczających zwykły Zarząd wymagana jest każdorazowo uchwała Zarządu 

zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków 

 

 

Rozdział 7 

Majątek i fundusze Klubu 

 

§29 

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze: 

1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie. 

2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu.  

3. Dotacje, subwencje, udziały i lokaty  

4. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Klubu. 

5. Wpływy z działalności statutowej 

 

§30 

Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Klubu. Wpłaty 

gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na konto bankowe.  

 

§31 

1. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie                                    z obowiązującymi przepisam i. 

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd w ramach zwykłego zarządu. 

 



§ 32 

Zabrania się : 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków, organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do II stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 pr eferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

 

Rozdział 8 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu 

 

§ 33 

1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem wpisania t ych zmian do właściwego rejestru. 

§ 34 

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek  

 

 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe  

 

 

§ 35 

Statut wchodzi w życie z dniem jego wpisania do właściwego rejestru. 


