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STATUT 

 

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„SKAWA” WADOWICE 

 

ROZDZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę : Miejski Klub Sportowy „Skawa” Wadowice, zwane w 

dalszym ciągu niniejszego statutu: ,,Klubem’’ i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym 

i posiada osobowość prawną oraz jest klubem sportowym w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa.  

2.Klub działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze 

fizycznej, ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego 

statutu.  

3. Klub jest  organizacją  pożytku  publicznego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm). 

§2 

1.Siedzibą Klubu jest miasto Wadowice, a terenem działania jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.Dla osiągnięcia swoich celów Klub może realizować projekty o zasięgu: 

a) lokalnym, 

b) regionalnym, 

c) ogólnopolskim. 

§3 

 

1. Klub opiera swoją działalność na wolontariacie członków w rozumieniu ustawy z 
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dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

2.Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3.Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych Klubu. 

§4 

Klub może być członkiem regionalnych , krajowych i międzynarodowych  organizacji o 

tym samym lub podobnym profilu działania, o czym decyduje Zarząd.  

§5 

Klub używa sztandaru oraz znaczka barwy zielono-żółto-czerwonej. Odznaką 

organizacyjną Klubu  jest znaczek z napisem ,,SKAWA WADOWICE 1907’’.           

Wzory sztandaru Klubu, znaczka Klubu oraz proporców zatwierdza Zarząd. 

§6 

Klub używa pieczątek z napisem: Miejski Klub Sportowy „Skawa” Wadowice. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

§7 

 

Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym  

zakresie :  

a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych PKD 85.51.Z., 

b) Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z., 

c) Działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z., 

d) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z., 

e) Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z., 

f) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z.. 
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ROZDZIAŁ III. 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU 

§8 

Celem działania Klubu jest:  

1. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i 

wychowania fizycznego.  

2. Kształtowania zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu 

sportowego.  

3.Propagowanie i organizowanie rozwoju turystyki. 

§9 

 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Klub:  

a) zakłada i prowadzi sekcje w przyjętych i zatwierdzonych przez Zarząd dyscyplinach 

sportowych,  

b) organizuje zajęcia sportowe w postaci treningów, kursów, wykładów, pogadanek, 

zgrupowań́ treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych oraz innych nowoczesnych 

form szkolenia,  

c) zapewnia odpowiedne kadry trenerów i instruktorów ,  

d) propaguje i upowszechnia sport i kulturę fizyczną, 

e) rozwija sport masowy i turystykę, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i w tym celu  

udostępnia swoje obiekty, 

f) organizuje, rozwija i popiera sport masowy, 

g) organizuje obozy sportowe, 

h) organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach sportowych, 

i) współpracuje z władzami oświatowymi  i organizacjami młodzieżowymi w zakresie 

sportu, rekreacji, turystyki i wychowania fizycznego, 
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j) utrzymuje obiekty sportowe i zarządza nimi  a także udostępnia sprzęt i wyposażenie  

sportowe, 

k) zapewnia opiekę medyczną w trakcie treningów i zawodów, 

l) udziela pomocy finansowej i rzeczowej wyróżniającym się̨ zawodnikom w miarę 

posiadanych możliwości,  

2. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego  w celu wypracowania 

funduszy na działalność́ statutową Klubu.  

 

ROZDZIAŁ IV. 

CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§10 

Klub składa się ̨z członków:  

1. Zwyczajnych, 

 

2. Honorowych, 

 

3. Uczestników.  

 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, akceptuje 

statut Klubu i pragnie dążyć do  rozwoju Klubu – poprzez działalność́ w jego 

strukturach organizacyjnych oraz spełnia warunki ustawowo określone.  

2. Przyjmowanie członków Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu po 

złożeniu pisemnej deklaracji i wpłaceniu wpisowego.  

3. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:  

a) wybierania i być́ wybranym do władz Klubu,  

 

b) uczestniczenia, wnioskowania i głosowania na zebraniach członków Klubu,  

c) uczestniczenia w pracach poszczególnych sekcji Klubu, 
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d) korzystania z istniejących urządzeń́ Klubu na warunkach ustalonych przez 

Zarząd,  

e) korzystanie z opieki i pomocy lekarskiej w przypadku gdy jest czynnym 

zawodnikiem,  

f) odwoływania się̨ od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.  

§12 

1. Członkami – uczestnikami Klubu są ̨osoby, które nie ukończyły 16-go roku życia 

i zostały przyjęte do Klubu za pisemną zgodą swoich rodziców lub prawnych 

opiekunów, po przyjęciu przez nich odpowiedzialności materialnej.  

2. Członkom uczestnikom przysługują̨ te same prawa co członkom zwyczajnym z 

wyjątkiem postanowień́ §11 ust. 3a i 3b.  

§13 

1. Członkiem honorowym może być́ osoba szczególnie zasłużona.  

2. Nadawanie godności honorowego członka następuje na wniosek Zarządu, na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.  

3. Członek honorowy zwolniony jest od wszelkich świadczeń́ na rzecz Klubu i 

korzysta ze wszystkich praw członkowskich.  

§14 

1. Każdy członek ma obowiązek: 

a) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Klubu, 

b) popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości, 

c) przestrzeganie zasad etyki sportowej, 

d) regularnego opłacania ustalonych przez Władze Klubu składek członkowskich,  

e) przyczynianie się̨ osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia 

w społeczeństwie idei sportu i wychowania fizycznego,  

f) dbania o powierzony mu sprzęt osobistego wyposażenia jak również̇ o urządzenia i 

cały majątek Klubu.  

2. Zarząd Klubu w uzasadnionych przypadkach  może zwolnić członka Klubu lub 

określoną grupę członków Klubu od obowiązku opłacania składek członkowskich  w 

całości lub części. 

 

 

§15 
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Członkowie Klubu nie mogą ̨ startować́ ani występować́ bez zezwolenia Zarządu w 

barwach innych klubów sportowych – w tej dyscyplinie, którą̨ uprawiają̨ w Klubie.  

§16 

 

Utrata praw członkowskich następuje obligatoryjnie w przypadku: 

1. pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Zarządowi,  

2. śmierci członka,  

3. skazania prawomocnym wyrokiem Sadu na karę utraty praw publicznych.  

§17 

1. Utrata praw członkowskich może również̇ nastąpić́ uchwałą Zarządu:  

a) w razie  działania na szkodę̨ Klubu,  

b) nie płacenie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,  

c) nie przestrzeganiu statutu Klubu.  

2. Pozbawieni praw członkowie mogą̨ odwoływać́ się̨ na piśmie od tej decyzji do 

Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji o 

utracie praw członkowskich.  

§18 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań ́i obowiązków, za aktywną prace na rzecz rozwoju 

sportu oraz wybitne osiągniecia sportowe – członkowie Klubu mogą̨ być́ wyróżniani 

uchwałą Zarządu:  

a) pisemną pochwałą,  

b) dyplomem uznania,  

c) nagrodą rzeczową lub pieniężną,  

d) odznaką, 

e) nadaniem godności Prezesa Honorowego,  

f) nadaniem godności Członka Honorowego, 

  

2. Postanowienia ust. 1 pkt. e i f nie stosuje się̨ do członków niepełnoletnich.  

 

 

§19 
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1. Za nieprzestrzeganie Statutu Klubu, regulaminów i inne wykroczenia – 

członkom Klubu – uchwałą Zarządu mogą̨ być́ udzielone następujące kary:       

a) upomnienie,                 

b) nagana,                

c) nagana z ostrzeżeniem,                                 

d) zawieszenia w prawach członka,             

e) utrata praw członkowskich  Klubu,              

f) kary wynikające ze statutu i regulaminów polskich związków sportowych.  

2. Od nałożonych kar członkom Klubu przysługuje prawo odwołania się̨ na piśmie 

do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o ukaraniu.  

 

ROZDZIAŁ V. 

WŁADZE KLUBU 

§20 

1. Władzami Klubu są̨:  

a) Walne Zgromadzenie,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 /cztery/ lata.  

 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§21 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą̨ władzą Klubu.  

2. Walne Zgromadzenie może mieć́ charakter Zgromadzenia Zwyczajnego lub 

Zgromadzenia Nadzwyczajnego.  

3. Walne Zgromadzenia Zwyczajne mają charakter Zgromadzeń́ Sprawozdawczo- 

Wyborczych lub Sprawozdawczych.  

§22 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd– jeden raz 

na 2 /dwa/ lata a Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze jeden raz na 

4 /cztery/ lat.  
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2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad 

Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia Zgromadzenia w sposób przyjęty na danym terenie oraz przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń́ w siedzibie Klubu a jeżeli liczba członków nie 

przekracza 150 członków zawiadomienia mogą być dokonywane także w formie 

elektronicznej  na adres poczty e-mail członka Klubu wskazany na piśmie 

Zarządowi. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalenie programu działania Klubu,  

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

c) rozpatrywanie sprawozdań́ Zarządu z działalności i ich ocena oraz 

rozpatrywanie sprawozdań́ Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium 

Zarządowi Klubu,  

d) uchwalanie Statutu Klubu lub zmian w nim, e) 

e) podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Klubu,  

f) rozstrzyganie odwołaná od uchwał Komisji Rewizyjnej,  

g) nadawanie na wniosek Zarządu godności Prezesa Honorowego i Członka 

Honorowego,  

h) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków 

zwyczajnych oraz uczestników Walnego Zgromadzenia,  

i) uchwalanie kompetencji i obowiązków Zarządu,  

j) podejmowanie innych uchwał, które wymagają̨ decyzji Walnego 

Zgromadzenia,  

k) podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Klubu i jego likwidacji,  

4. Wybór władz Klubu odbywa się̨ w głosowaniu tajnym.  

§23 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  

a) na podstawie uchwały Zarządu,  

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.  

2. Na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być 

załatwiane tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.  

§24 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się̨ w ciągu jednego miesiąca od daty 

otrzymania żądania lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu.  
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§25 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności : 

1.  W  pierwszym terminie – ½ liczby członków zwyczajnych, 

2.  W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu co pierwszy termin, 30 minut 

później od  pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób obecnych na 

Zgromadzeniu. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają ̨zwykłą większością̨ głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego Walne 

Zgromadzenie. 

§26 

W Walnym Zgromadzeniu biorą ̨udział:  

1. Z prawem głosu– członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,  

2. Z głosem doradczym –osoby zaproszone.  

§27 

 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, za wyjątkiem wyborów do władz 

Klubu. 

 

ZARZĄD 

 

§28 

1. Zarząd składa się̨ z 5 -11 członków Klubu wybranych na Walnym 

Zgromadzeniu.  

2. Nowo wybrany Zarząd zbiera się ̨ na swym pierwszym posiedzeniu 

bezpośrednio po zakończeniu wyborów i ogłoszeniu wyników i wybiera spośród 

siebie Prezesa Klubu.  

3. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa Klubu, Sekretarza Klubu i 

Skarbnika Klubu w ciągu 1 /jednego/ miesiąca licząc od daty wyboru członków 

Zarządu.  

4. Na miejsca zwolnione i/lub wolne (uzupełnienie składu do maksymalnej ilości 

członków) w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo dokoptować inną osobę 

spośród członków Klubu, na nowego członka Zarządu, jednak nie więcej niż̇ w 
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ilości 50% swojego pierwotnego składu w czasie całej kadencji. W razie 

zwolnienia ponad 50 % miejsc pierwotnego składu w czasie kadencji Zarządu, 

Zarząd w terminie 1 miesiąca zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w 

celu wyboru nowego Zarządu. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji przez 

Prezesa Zarządu Klubu, Wiceprezesa Zarządu Klubu, Sekretarza Klubu lub 

Skarbnika Klubu , śmierci któregokolwiek z nich  lub trwającej dłużej jak 3 /trzy/ 

miesiące niemożliwości sprawowaniu przez któregokolwiek z nich  funkcji z 

jakichkolwiek przyczyn Zarząd niezwłocznie wybiera spośród siebie nowego 

Prezesa Klubu, Wiceprezesa Klubu, Sekretarza Klubu lub Skarbnika Klubu. 

5. W okresie miedzy Walnymi Zgromadzeniami Zarząd decyduje we wszystkich 

sprawach dotyczących Klubu – w zakresie swoich kompetencji.  

6. Do działania w imieniu Zarządu w stosunkach zewnętrznych  uprawniony jest 

Prezes Klubu lub właściwy kompetencyjnie członek Zarządu. 

7. Utrata praw członka Klubu powoduje automatycznie utratę̨ członkostwa w 

Zarządzie.  

 

§29 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. podejmowanie uchwał w sprawie działalności Klubu oraz kontrola ich realizacji,  

2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,  

3. zatwierdzanie planów i sprawozdań́ z działalności Klubu,  

4. uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów,  

5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń́,  

6. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu,  

7. rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych członków Klubu,  

8. wyrażanie zgody na zmianę̨ barw klubowych przez zawodników,  

9. powoływanie i likwidacja sekcji oraz dokonywanie okresowej oceny ich 

działalności,  

10. opiniowanie kandydatów na Głównego Księgowego i trenerów sekcji sportowych  

11. rozpatrywanie skarg i odwołaná pracowników i zawodników,  

12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania z listy członków,  

13. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,  

14. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej 

kompetencji innych władz Klubu. 

§30 

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać́ się przynajmniej raz w miesiącu, jednak nie 

rzadziej jak co raz na dwa miesiące.  
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2. W posiedzeniach Zarządu biorą̨ udział wyłącznie członkowie Zarządu oraz 

zaproszeni goście . 

§31 

1. Uchwały Zarządu zapadają ̨ zwykłą większością̨ głosów przy obecności co 

najmniej 1⁄2 liczby członków.  

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie 

Zarządu.  

§32 

1. Organem wykonawczym Zarządu jest Prezes Zarządu. 

2. Zarząd odpowiada za:  

a) kierowanie i koordynowanie pracami Zarządu,  

b) wykonywanie uchwał Zarządu,  

c) zarządzanie sprawami bieżącymi Klubu,  

d) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu,  

e) zawieranie i rozwiazywanie w imieniu Klubu umów cywilnoprawnych,  

f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej 

w Klubie,  

g) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań ́ z zakresu 

działalności administracyjnej, remontowej i inwestycyjnej Klubu,  

h) egzekwowanie należności Klubu, 

i) nadzór nad przestrzeganiem przez Klub przepisów prawa 

j) opracowanie oraz przedstawianie wyników realizacji planów rocznych w oraz 

planów na kolejny rok w terminach do 31 grudnia każdego roku;  

3. Pozostali Członkowie Zarządu kierują̨ wydzielonymi dziedzinami działalności 

Klubu w zakresie określonym przez Prezesa Klubu w drodze zarządzenia. 

4. Członkowie Zarządu ponoszą̨ odpowiedzialność́ wobec Klubu, jak również̇ 

wobec osób trzecich w zakresie spraw im powierzonych zgodnie z 

postanowieniami ust. 3 chyba, że inaczej stanowią̨ bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. Członkowie Zarządu nie ponoszą̨ odpowiedzialności za 

czynności, które podejmuje Prezes Klubu.  

5. Każdy z Członków Zarządu zobowiązany jest do informowania Prezesa Klubu 

o działaniach podejmowanych w ramach kompetencji mu przydzielonych.  

6. W zakresie powierzonych mu zadań́ Członek Zarządu realizując czynność́, 

którą z uwagi na swój zakres należy również̇ do kompetencji innego Członka 

Zarządu lub ma wpływ na wykonywanie jego kompetencji  podejmuje działania 

w porozumieniu z tym Członkiem Zarządu oraz powiadamia o tym Prezesa 

Klubu.  
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KOMISJA REWIZYJNA 

§33 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu.  

2. Komisja Rewizyjna składa się̨ z 3 członków, z których wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego i Sekretarza.  

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dokoptować na miejsce zwolnione w czasie 

trwania kadencji 2-ch /dwóch/ nowych członków.  

§34 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

majątkowej i finansowej Klubu,  

b) kontrola opłacania składek członkowskich,  

c) składanie sprawozdań́ na Walnych Zgromadzeniach wraz z oceną działalności i 

wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi,  

d) przedstawianie Zarządowi wniosków merytorycznych dotyczących działalności 

Klubu,  

e) występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Kontrola całokształtu działalności, winna odbywać́ się̨ jeden raz w roku.  

§35 

1. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają̨ zwykłą większością̨ głosów przy 

obecności przynajmniej dwóch członków składu Komisji.  

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.  
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ROZDZIAŁ VI. 

RADA SENIORÓW 

§36 

1. Zarząd może spośród długoletnich członków Klubu, zawodników, działaczy i 

sympatyków powołać́ Radę Seniorów, którą będzie organem doradczym 

Zarządu Klubu.  

2. Rada Seniorów wybiera spośród siebie większością̨ głosów Prezydium    

złożone z: 

a) przewodniczącego,  

b) Zastępcy Przewodniczącego  

c) Sekretarza.  

d)  

4. Zasady działania Rady Seniorów określa oddzielny regulamin opracowany 

przez jej członków przy współudziale Zarządu.  

 

ROZDZIAŁ VII. 

MAJĄTEK KLUBU 

§37 

Majątek Klubu stanowią̨ ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.  

§38 

Na fundusze Klubu składają ̨się̨:  

1. wpływy z składek członkowskich,  

2. dochody z działalności statutowej,  

3. dotacje oraz subwencje,  

4. dochody z majątku, 

5. darowizny, spadki i zapisy, 

6. wpływy z odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego i środków 

przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

§39 

Oświadczenia woli w imieniu Klubu (reprezentacja Klubu) składają łącznie dwaj 

członkowie Zarządu w tym  jednym z nich musi być Prezes Zarządu.  
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§40 

1. Zabrania się: 

a)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w 

stosunku do 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”; 

     b)    przekazywania majątku Klubu 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; 

c)  wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub     

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich; 

d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§41 

1. Rozwiązanie Klubu i zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, 

podjętej większością̨ 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1⁄2 ogólnej liczby 

osób uprawnionych do głosowania w każdym terminie Walnego Zgromadzenia.  

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, 

Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła 

Komisję Likwidacyjną. 

 

 


