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 Statut Klubu: Osiedlowy Klub Sportowy “Orzeł Pawłowice Wrocław”  

  

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" i działa w oparciu o 

obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej oraz 

organizacji pożytku publicznego. 

§ 2 

Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" zwanego dalej  „Klubem”, jest autonomicznym i 

jednosekcyjnym – piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu. 

§ 3 

Siedzibą Osiedlowego Klubu Sportowego "Orzeł Pawłowice Wrocław" jest miasto Wrocław, a teren jego 

działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4 

Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" posiada osobowość prawną, może być członkiem 

Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji, statutowo działających na rzecz sportu i kultury 

fizycznej. 

§ 5 

Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" jest stowarzyszeniem otwartym, mogą do niego 

należeć obywatele polscy oraz obcokrajowcy posiadający prawo do czasowego lub stałego pobytu na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 6 

Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" działa w oparciu o Statut oraz oparte o niego 

Regulaminy wewnętrzne. 

§ 7 

Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych 

Władz Klubu. 

§ 8 

Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" ma barwy klubowe w trzech kolorach: białym - 

zielonym – czarnym. 

§ 9 

 Osiedlowy Klub Sportowy "Orzeł Pawłowice Wrocław" opiera swoją działalność na społecznej pracy 

członków. Może jednak zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań. 

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI Osiedlowego Klubu Sportowego "Orzeł Pawłowice Wrocław" 

§ 10 

1. Zrzeszenie członków w Klubie. 
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2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego. 

3. Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach. 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu. 

5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu. 

6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży. 

7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu. 

§ 11 

Środki i metody realizacji celów: 

1. Propagowanie celów i zadań Klubu. 

2. Pozyskiwanie działaczy sportowych. 

3. Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorów i nieamatorów. 

4. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i 

mieszkańców osiedla Pawłowice we Wrocławiu. 

5. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi 

instytucjami w zakresie działalności statutowej. 

6. Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji 

państwowej i organizacjami społecznymi.  

7. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

a) organizacja obozów sportowych (ferie zimowe, wakacje) 

b) szkolenia dla osób pełnoletnich w zakresie kibicowania z duchem „fair play” 

c) propagowanie aktywnego trybu życia, jako środek profilaktyczny podnoszący stan zdrowia 

społeczeństwa 

d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez „ wyrównywanie szans” w dotarciu do 

możliwości   uprawiania aktywności ruchowej     

e) organizacja imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych i informacyjnych 

8. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

a) organizacja zespołów o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

b) organizacja imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych i informacyjnych 

c) organizacja zawodów, turniejów, kursów, pokazów 

d) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej, sportu i turystyki 

poprzez  chętnych mieszkańców osiedla 

e) prowadzenie działalności podnoszącej sprawność fizyczną mieszkańców osiedla 

W związku z powyższym, szkolenie dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie im czasu wolnego jest w 

każdym przypadku nieodpłatne. 
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9 . Prowadzenie różnych form działalności gospodarczej dodatkowej w stosunku do działalności 

pożytku publicznego w zakresie: 

a) reklamy   PKD 73.1, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

PKD 73.12.D 

b) sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych  PKD 47.11.Z 

c) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach  PKD 47.19.Z 

d) ruchomych placówek gastronomicznych PKD 56.10.B 

e) pozostałej usługowej działalności gastronomicznej PKD 56.29.Z 

f) działalności fizjoterapeutycznej PKD 86.90.A 

g) stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji PKD 70.21.Z 

 

10. Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania 

Klubu. 

11. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej służy wyłącznie 

realizacji celów statutowych Klubu (działalność odpłatna pożytku publicznego nie może być prowadzona 

w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności co działalność gospodarcza art. 9 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.). 

 

III. CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 12 

1. Członkiem Osiedlowego Klub Sportowego "Orzeł Pawłowice Wrocław",  może być osoba posiadająca 

obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec przebywający czasowo lub na stałe na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) honorowych 

c) wspierających 

3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) czynnie uprawia sport 

b) działa społecznie na rzecz Klubu 

c) wspomaga działalność Klubu organizacyjnie lub materialnie 

4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i jej 

akceptację przez Zarząd Klubu. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte w poczet członków za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 
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6. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, której tytuł 

ten nadają Władze Statutowe Klubu. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego 

Zebrania Członków Klubu podejmowanego na wniosek Zarządu Klubu. 

7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Klubu na 

podstawie deklaracji i umowy zawartej z władzami Klubu. 

§ 13 

Prawa Członków Klubu: 

1. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do: 

a) korzystania z praw wynikających ze Statutu, Regulaminów, i Uchwał Władz Klubu. 

b) uprawiania sportu. 

c) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu. 

d) reprezentowania barw Klubu i noszenia odznaki Klubowej. 

e) wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub na zasadach określonych przez odrębne 

regulaminy. 

f) uczestniczenia w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym (nie dotyczy osób, 

o których mowa w § 12 pkt. 5.) 

g) składania wniosków do Władz Klubu w sprawach dotyczących działalności statutowej. 

h) otrzymywania nagród, premii i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność społeczną i 

wykonanie zadań. 

i) członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nieamatorsko mają prawo do: 

- opieki szkoleniowej, medycznej podczas zajęć i zawodów. 

- zabezpieczenia warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa. 

- otrzymywania świadczeń finansowych i rzeczowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i w ramach 

możliwości Klubu. 

2. Członkowie honorowi mają prawo do: 

a) uczestniczenia w obradach Władz Klubu z głosem doradczym. 

b) wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Klub. 

c) składania wniosków i postulatów do Władz Klubu w sprawach objętych działalnością statutową. 

3 Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. 

4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu i są 

zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Pozostałe prawa członków wspierających określają odrębne 

umowy pozostające w zgodzie z Statutem Klubu i Regulaminem. 

§ 14 

Obowiązki Członków Klubu: 

1. Przestrzeganie Statutu Klubu, Regulaminów wewnętrznych oraz Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Przestrzeganie postawy godnej sportowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Systematyczne opłacanie składek członkowskich. 

4. Dbanie o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie. 

5. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

6. Członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nie amatorsko zobowiązani są nadto do: 

a) stałego podnoszenia poziomu sportowego 

b) godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych 

c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych. 

d) poddawanie się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 15 

Wyróżnienia. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz 

wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie mogą być wyróżniani: 

1) pochwałą 

2) dyplomem uznania 

3) odznaką honorową 

4) nadaniem godności członka honorowego 

5) nagrodą finansową lub rzeczową 

§ 16 

Kary. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów, nie opłacanie składek członkowskich lub 

inne wykroczenia, członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary: 

1) upomnienie 

2) nagana 

3) zawieszenie w prawach członka 

4) dyskwalifikacja 

5) wykluczenie z szeregów Klubu Piłkarskiego - pozbawienie członkostwa. 

§ 17 

Regulamin wyróżnień i nagród oraz kar ustala Zarząd Klubu. 

§ 18 

Ustanie członkostwa. 

1. Członkostwo ustaje w przypadku: 

a) skreślenia z listy członków 

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

c) wykluczenia 

d) zgonu członka  
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2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Klubu w przypadku nie 

wywiązywania się członka z podstawowych obowiązków statutowych, w tym nie opłacania składek 

członkowskich lub innych zobowiązań wobec Klubu przez okres 6 miesięcy. 

3. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów, 

Uchwał bądź zarządzeń Władz Klubu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu zobowiązana jest zwrócić legitymację, wypożyczony sprzęt 

oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania względem Klubu. 

5. Utrata członkostwa honorowego następuje w razie: 

a) zgonu 

b) popełnienia czynu wskutek, którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia.  

6. Decyzję w sprawie pozbawienia tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Klubu. 

7. Szczegółowe postanowienia o ustaniu członkostwa i jego reaktywowania określa Regulamin. 

8. Od uchwały Zarządu Klubu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 

30 dni, do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego uchwała jest ostateczna. 

IV.WŁADZE KLUBU 

§ 19 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków Klubu 

b) Zarząd Klubu, składający się z 5 członków 

c) Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków 

2. W przypadku gdy liczba członków Klubu przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków Klubu zostaje 

zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Członków Klubu wybranych w proporcji jeden delegat  na   5 

członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 

3. Delegaci na Walne Zebranie Członków Klubu wybierani są na zebraniach drużyn, spośród grup 

sportowych i działaczy członków Klubu 

4. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 

Członków Klubu na okres kadencji. 

5. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna działają społecznie. 

6. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz 

następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

7. Uchwały władz Klubu, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.  

8. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.  

9. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz 

uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba 

dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 

wyboru. 
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§ 20 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU 

1. Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się na wniosek Zarządu Klubu co najmniej jeden raz w roku 

kalendarzowym. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków nie później, 

niż 30 dni przed wyznaczonym terminem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 

znajdującej się w budynku na stadionie sportowym Młodzieżowego Centrum Sportu 

przy ul. Pawłowickiej we Wrocławiu. 

2. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków Klubu obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane przez Zarząd Klubu: 

              - z własnej inicjatywy,  

              - na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych, w ciągu 30 dni od otrzymania 

żądania 

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 

6. W Walnym Zebraniu udział biorą: 

a) z głosem stanowiącym, Członkowie Klubu, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

b) z głosem doradczym, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście 

7.Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają przy obecności: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy 

termin-bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) ustalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania 

b) ocena działalności Klubu w mijającej kadencji 

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej 

d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

e) uchwalanie zmian statutu 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu 

g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich 

h) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium 

ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku. 

9. Wnioski mogą być zgłaszane pisemnie przed Walnym Zebraniem pod adresem Komisji Zjazdowej lub 

ustnie podczas Walnego Zebrania. 

10 Komisję Zjazdową wyznacza Zarząd spośród swoich członków. 

11. Wnioski są rozpatrywane podczas Walnego Zebrania, a o ich przyjęciu decydują poprzez głosowanie 

członkowie Klubu. 
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§ 21 

ZARZĄD KLUBU 

1. Zarząd Klubu jest najwyższą Władzą w Klubie w okresie między Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa, w dalszej 

kolejności Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.  

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstw umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje całokształt działalności Klubu, ma prawo powołać Rzecznika 

Prasowego. 

5. Na drugim posiedzeniu wybiera inne osoby funkcyjne do prac Zarządu. 

6. Zebrania zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. 

7. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb. 

8. W zebraniach Zarządu uczestniczą: 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

- Dyrektor / Kierownik Klubu 

- oraz inne osoby na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

§ 22 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy : 

1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania 

2. Ustalanie i zatwierdzanie planów perspektywicznych, rocznych i szczegółowych Klubu. 

3. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie Uchwał. 

4. Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Klubu. 

5. Wybieranie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. 

6. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora / Kierownika. 

7. Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu. 

8. Zarządzanie majątkiem Klubu. 

9. Rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu. 

10. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania. 

11. Prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność 

Klubu. 

12. Zarząd ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić skład osobowy 

Zarządu. 
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§ 23 

KOMISJA REWIZYJNA 

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ramowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia jednego z członków Komisji, 

uzupełnić skład osobowy o nowego członka. 

3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór i kontrola wewnętrzna w tym: 

a) kontrolowanie, co niemniej raz w roku, całokształtu działalności Klubu, 

b) zwołanie Walnego Zebrania Członków Klubu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu, w terminie 

lub trybie ustalonym w statucie; 

c) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Klubu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń 

wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunkach 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu / bilans, 

rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ oraz sprawozdania merytorycznego. 

§ 24 

Biuro Klubu, Administracja. 

1. Biuro Klubu powołane jest przez Zarząd Klubu w celu bieżącej realizacji działalności Klubu. 

2. Pracą biura oraz zespołem obsługi administracyjno-gospodarczej Klubu kieruje Dyrektor/Kierownik 

Klubu. 

3. Zasady organizacji, strukturę oraz zakres działalności biura określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd 

Klubu. 

§ 25 

MAJĄTEK KLUBU PIŁKARSKIEGO – SPRAWY FINANSOWE. 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe. 

2. Klub może przyjmować zapisy, darowizny i dotacje. 

3. Środki finansowe Klubu powstają z: 

a) wpływu składek członkowskich 

b) innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków 
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c) dochodów z imprez sportowych 

d) wynajmu obiektów i urządzeń sportowych 

e) działalności gospodarczej 

f) transferów zawodników 

g) reklam 

h) wpływów od sponsorów i instytucji współpracujących 

i) dotacji z budżetu państwa 

j) dotacji z budżetu samorządowego 

k) innej działalności pozostającej w zgodzie ze Statutem i przepisami finansowymi. 

4. Nie dopuszcza się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Klubu w stosunku do jej 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 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 przekazywanie to 

następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 

c) wykorzystywania 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 wynika bezpośrednio z celu 

statutowego Klubu, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów 

lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

5. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

Klubu wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu Klubu. Do zaciągania zobowiązań 

majątkowych powyżej 500 000 zł  wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu Klubu. 

§ 26 

Postanowienia końcowe. 

1. Uchwały dotyczące zmian w Statucie, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 

50 % delegatów członków Klubu. 

2. Rozwiązanie i likwidacja Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków klubu, w 

obecności co najmniej 50% członków , podjętej większością 2/3 głosów 

3. W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Klubu, sposób rozdysponowania majątku zostaje 

określony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu. 

4. Od decyzji poszczególnych Władz Klubu przysługuje odwołanie do instancji wyższej, której orzeczenie w 

tym przypadku jest ostateczne. 

5. Szczegółowe zasady działania Władz Klubu, biura Klubu i innych komórek określają Regulaminy 

zatwierdzone przez Zarząd Klubu. 
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6. Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku odwołania w gestii 

Walnego Zebrania Członków Klubu. 

  

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ 

Walnego Zebrania Delegatów Członków Klubu 

z dnia 15.01.2014 r. 


