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Statut  
Międzyszkolnego Specjalistycznego Klubu Sportowego  

„Zagłębie” 
 

Rozdział l 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie”, nazywany dalej KLUBEM działa na 
podstawie przepisów właściwych dla: 
1) Ustawy o sporcie oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 
2) Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 
3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych 

do ustawy, 
4) Ustawy prawo wodne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 
5) Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz przepisów 

wykonawczych do ustawy, 
6) innych regulacji prawnych z zakresu ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa publicznego i powszechnego,  
oraz na podstawie zapisów niniejszego statutu. 

 
§ 2 

1. KLUB działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą KLUBU jest gmina Sosnowiec. 
2. KLUB zostaje powołane na czas nieokreślony, jako stowarzyszenie, o danych 

identyfikacyjnych: REGON: 242952351, NIP: 644-350-06-09 , 
3. Nazwa Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie” i znak firmowy stanowią 

własność stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej. KLUB może używać nazwy skróconej 
lub „MSKS ZAGŁĘBIE”. 

4. KLUB używa pieczęci, godła, flagi, barw i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zachowując ochronę innych znaków firmowych. 

5. KLUB używa kolorystyki czerwono – zielono - białej. 

 

 

 
 
 

§ 3 
1. KLUB może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach 

działania, a także łączyć się w związki i wchodzić w skład struktur innych stowarzyszeń i 
organizacji zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w statutach tych organizacji. 

2. Realizując zadania statutowe, związane z odrębnymi regulacjami krajowych i 
międzynarodowych związków i federacji sportowych, KLUB stosuje się do regulacji 
statutowych i przepisów, jakie są przyjęte przez dany związek lub federację. 

Logotyp sekcji 
wiodącej 

Logotypy  lub 
nazwa sekcji  

Klubu 

Nazwa 
skrócona 

Klubu 
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3. KLUB realizując zadania statutowe, które są związane z działalnością struktur, o których mowa 
w ust. 1 i ust. 2, może używać innych logotypów na zasadach określonych w statutach tych 
struktur i przez zasady ochrony znaku firmowego. 

 
Rozdział 2 

CEL I SPOSOBY JEGO REALIZACJI 
 

§ 4 
1. Głównym celem działania KLUBU jest popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu, 

rekreacji i turystyki na obszarach wodnych w ramach społeczności lokalnej. 
2. Obszarami znajdującymi się w sferze działalności KLUBU są: pływanie, kajakarstwo, 

wioślarstwo, żeglarstwo, sporty motorowodne, kajting, rafting, kanioning, nurkowanie, 
ratownictwo sportowe, ratownictwo sportowe łodzi IRB, aqua aerobic, jeździectwo, turystyka 
piesza, rowerowa i motorowa w tym jazda terenowa samochodami i quadami, narciarstwo, 
praca na technikach linowych oraz sporty obronne takie jak strzelectwo i techniki terenowe. 

3. Realizacja celów statutowych przyjmuje formy: zawodów, meetingów, regat, spływów, imprez i 
zabaw plenerowych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów. 

4. KLUB realizuje swoje cele poprzez działalność społecznie użyteczną w społeczności lokalnej i 
obejmującą swoim zakresem, w sferze zadań publicznych zdefiniowanych w ustawie o pożytku 
publicznym i wolontariacie: 
1) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, z uwzględnieniem działań w zakresie 

bezpieczeństwa w sferze kultury i sportu, 
2) krajoznawstwo oraz wypoczynek, rekreację i turystykę dzieci i młodzieży, 
3) ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprzez 

popularyzację rekreacji i turystyki na obszarach wodnych i terenach przywodnych, 
4) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenia działalności leczniczej 

poprzez świadczenie zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez popularyzację i upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji, 

6) ratownictwo i ochronę ludności oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne pomoc ofiarom 
katastrof, klęsk żywiołowych, 

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, doskonalenia zawodowego i 
praktycznej nauki zawodu, jako pracodawca, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu 
bezpieczeństwa, rozwoju sportu, rekreacji, techniki w ramach promocji zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

8) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
9) prace na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów we współpracy społecznej, 
10) działalność charytatywną oraz promocję i organizację wolontariatu. 

5. W obszarach działalności, o których mowa w ust. 2, władze KLUBu mogą powołać sekcje 
sportowe w drodze uchwały, dla których Zarząd określa regulamin działania tych sekcji. 

 
§ 5 

1. KLUB prowadzi swoje działania statutowe poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego. 

2. W zakres działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego wchodzą działania 
obejmujące: 

 
93.12.Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 

 
jako działalność wiodąca i inne działania obejmujące: 
 

93.11.Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
93.19.Z POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ ZE SPORTEM 
93.29.Z POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWĄ I REKREACYJNĄ 
96.04.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ ZWIĄZANĄ Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 
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84.24.Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆIA SPORTOWE I 

REKREACYJNE 
85.53.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 
85.59.Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 
77.21.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWĘ SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 
33.15.Z NAPRAWĘ I KONSERWACJE STATKÓW I ŁODZI 
74.90.Z POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNĄ, NAUKOWĄ I TECHNICZNĄ, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
78.30.Z POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 
93.13.Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 
77.34.Z WYNAJEM I DZIERŻAWĘ ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 
50.10.Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 
50.30.Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 
85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ EDUKACJĘ 
58.19.Z POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ 
94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANĄ, 
 

3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, KLUB może włączyć zadania związane z 
działalnością odpłatną, w przypadku posiadania wystarczającej ilości środków statutowych 
przeznaczonych na pokrycie kosztów działań. 

4. Dochód z działalności odpłatnej w całości będzie przekazywany na realizację celów 
statutowych. 

 
§ 6 

1. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach, po uprzedniej zmianie rejestru sądowego.  

2. Dochód z działalności gospodarczej w całości przekazywany jest na realizację celów 
statutowych. 

 
§ 7 

1. KLUB opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i 
działaczy oraz wolontariuszy, w rozumieniu Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  

2. KLUB może zatrudniać pracowników, do wykonywania zadań własnych, zleconych i w 
ramach projektów i zadań publicznych realizowanych przez KLUB. 

 
Rozdział 3 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 8 
1. KLUB może zrzeszać członków zwyczajnych, wspierających, honorowych. 
2. Członkami zwyczajnymi KLUBU mogą być uczniowie, ich opiekunowie prawni, nauczyciele, 

instruktorzy, trenerzy i wykwalifikowani specjaliści branżowi, którzy mogą się ubiegać we 
właściwych związkach sportowych o licencje trenerskie oraz zawodnicze we wszystkich 
kategoriach wiekowych, na zasadach zdefiniowanych przez te związki. 

3. Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, po 
uprzednio złożonym wniosku.  

4. Godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego KLUBU nadaje Walne Zebranie na 
podstawie uchwały Walnego Zebrania. 

 
§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym KLUBU może być: 
1) Każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw 

publicznych, 
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2) Osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, 

3) Małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. 
2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) Uczestniczenia w działalności KLUBU i realizacji jego celów, 
2) Przestrzegania statutu i uchwał władz KLUBU, 
3) Regularnego opłacania składek członkowskich, 
4) Wykonywania prac na rzecz KLUBU w ramach realizacji celów statutowych. 

3. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) udziału w Walnych Zebraniach, z głosem stanowiącym w czynnym i biernym prawie 

wyborczym, 
2) uczestniczenia w przedsięwzięciach KLUBU, 
3) zgłaszania wniosków do władz KLUBU, 
4) otrzymywania od władz KLUBU pomocy w realizacji zadań statutowych. 

4. Utrata członkostwa zwyczajnego KLUBU następuje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu. 
2) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 
3) zalegania ze składkami członkowskimi za okres dłuższy niż 24 miesiące, 
4) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz, 
5) notorycznego unikania udziału w pracach KLUBU, 
6) utraty zdolności do samodzielnych czynności prawnych przez członka zwyczajnego, 
7) śmierci członka zwyczajnego, 
8) na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych KLUBU, z ww. powodów. 

 
§ 10 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna deklarująca pisemnie pomoc finansową, 
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych. 

2. Członek wspierający ma prawo do: 
1) korzystania z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem określonych w § 9, ust. 3, pkt. 1), 
2) występowania z głosem doradczym w statutowych władzach, z zaznaczeniem, że władze 

statutowe KLUBU nie są związane opinią członka wspierającego. 
3. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek: 

1) śmierci członka wspierającego, 
2) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 
3) niewywiązywania się ze zobowiązań zadeklarowanych wobec KLUBU. 

 
Rozdział 4 
WŁADZE 

 
§ 11 

1. Władzami KLUBU są: 
1) Walne Zebranie, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa 4 lata. 
3. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania. 
4. Uchwały wszystkich władz KLUBU zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym. 
 

§ 12 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KLUBU. 
2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni. 
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze, zwyczajne i nadzwyczajne. 
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4. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze jest zwoływane na zakończenie roku 
kalendarzowego przez Zarząd KLUBU, w celu przedstawienia bilansu rocznego z działalności 
KLUBU i podsumowania tej działalności przez Komisję Rewizyjną. 

5. Walne Zebranie Członków zwyczajne, jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze jest 
zwoływane nie rzadziej, niż co 5 lat. 

6. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do publicznej wiadomości członków, co najmniej na 14 
dni przed terminem zebrania. 

7. W przypadku braku 50% + 1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w 
drugim terminie, który może się odbyć w odstępie, co najmniej 1 godzinnym od pierwszego 
terminu. 

8. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane 
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co 
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych KLUBU. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane. 
10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przez głosowanie jawne. 
11. Dopuszcza się głosowanie korespondencyjne w trybie obiegowym. 
12. Członkowie zwyczajni, nieobecni w trakcie Walnego Zebrania mogą korzystać z czynnego i 

biernego prawa wyborczego tylko w przypadku przedstawienia upoważnienia z 
uwierzytelnionym podpisem. 

 
§ 13 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju KLUBU, 
2) Uchwalania zmian statutu, 
3) Wybór Prezesa Zarządu,  
4) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
6) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
7) Uchwalanie regulaminu Zarządu, 
8) Uchwalanie budżetu KLUBU w tym uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz 

innych świadczeń na rzecz KLUB, 
9) Wybór i odwoływanie wszystkich Władz KLUBU, 
10) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków KLUBU lub jego władze, 
11) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
12) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KLUBU i przeznaczeniu jego majątku, 
13) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

 
§ 14 

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością KLUBU zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd może mieć do 7 osób (w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu). 
3. Dla ważności oświadczeń w sprawach niemajątkowych, składaniu ofert, listów intencyjnych i 

zajmowania stanowisk w sprawie KLUBU Prezes lub Wiceprezes może reprezentować Zarząd 
jednoosobowo. 

4. Wiceprezes zastępuje Prezesa w pełnym zakresie, w przypadku jego nieobecności lub 
ograniczonej przez niego możliwością podejmowania decyzji. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są 
zwoływane przez Prezesa Zarządu lub z jego upoważnienia. 

6. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu pracami KLUBU kieruje Prezydium. 
 

§ 15 
Do kompetencji i zadań Zarządu należy: 

1) realizacja celów statutowych KLUBU, 
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,  
4) sprawowanie zarządu i pieczy nad majątkiem KLUBU,  
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5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku KLUBU,  
6) reprezentowanie KLUBU na zewnątrz,  
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
8) przyjmowanie i skreślanie członków, 
9) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności KLUBU z 

podaniem ich do publicznej wiadomości, 
10) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 
 

§ 16 
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach 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 w 
terminie do 14 dni od otrzymania powiadomienia o zawieszeniu. 

 
§ 17 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością KLUBU. 
Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. 

2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania 
składa na Walnym Zebraniem Członków. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 zastępców. 
4. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności KLUBU,  
2) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową KLUBU w zakresie podpisanych umów, 

wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp., 
3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,  
4) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 
5) składanie wniosków o absolutorium dla władz KLUBU, 
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,  

5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej: 
1) nie mogą być równocześnie członkami zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w 

bliższym niż II stopień pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
2) nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej, 

 
§ 18 

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 większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 
Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

 
§ 19 

1. W razie gdy skład władz KLUBU ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie 
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, 
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 

2. W przypadku, gdy skład Zarządu KLUBU uległ zmniejszeniu o skład większy niż 1/3 
pierwotnego składu pozostała część Zarządu jest zobowiązana w terminie do 2 tygodni ogłosić 
termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
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Rozdział 5 

WYRÓŻNIENIA I KARY 
 

§ 20 
1. Za aktywny udział w realizacji zadań KLUBU przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 

 
§ 21 

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz KLUBU - Zarządowi przysługuje 
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie KLUBU - prawo wymierzania 
następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres do 12 
miesięcy i wykluczenia. 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi KLUBU przysługuje prawo odwołania się do 
Walnego Zebrania w terminie (w terminie do 30 dni od uzyskania powiadomienia o ukaraniu). 

3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna. 
 

Rozdział 6 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
§ 22 

1. Majątek KLUBU powstaje: 
1) ze składek członkowskich,  
2) z darowizn, spadków, zapisów,  
3) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem KLUBU, 
4) z dochodów z działalności odpłatnej KLUBU, 
5) dotacji i ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym KLUBU. 
3. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub 

realizacji celów statutowych. 
4. KLUB prowadzi gospodarkę finansową, jako mikroprzedsiębiorstwo, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku KLUBU podejmuje Zarząd w 

drodze uchwały. 
6. Czynem zabronionym w działalności KLUBU jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej 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, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2) przekazywanie 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 preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu KLUBU, 

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
§ 23 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw majątkowych, podejmowania zobowiązań 
majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu, w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa. 
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Rozdział 7 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU 

 
§ 24 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu KLUBU podejmuje Walne 
Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności, co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 

2. W wyjątkowych przypadkach zmian Statutu może dokonać Zarząd KLUBU w drodze uchwały, 
za zgodą Komisji Rewizyjnej. 

3. Zmiany Statutu, które mogą być dokonywane w drodze Uchwały Zarządu obejmują wyłącznie 
zapisy Statutu, w zakresie obejmującym: 
1) rysunek Logotypu, 
2) § 4, ust. 4, pkt. 1-10) Statutu, w przypadku zmiany przepisów ustawy dotyczących 

ustawowych obszarów działania sfery pozarządowej, 
3) § 5, ust. 2, Statutu, w przypadku zmiany klasyfikacji PKD. 

 
§ 25 

1. Rozwiązanie się KLUBU może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością (2/3) głosów, przy obecności co najmniej (połowy) uprawnionych do głosowania. 

2. Likwidacja KLUBU następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, która określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku. 

3. Likwidatorami KLUBU są członkowie Zarządu ostatniej kadencji i są zobowiązani do: 
1) zawiadomienia sądu o wszczęciu likwidacji, z podaniem nazwiska, imienia i miejsca 

zamieszkania likwidatorów, 
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do 

publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
4. Likwidowany majątek może być przeznaczony tylko na rzecz innego stowarzyszenia 

działającego w sferze pożytku publicznego. 
 

§ 26 
Statut oraz jego późniejsze zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia 
Sądu Rejestrowego. 
 


