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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia", zwane dalej „Klubem”, jest 
dobrowolnym stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną. 

2. Klub działa zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, o kulturze fizycznej, o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnie z niniejszym Statutem. 

3. Klub zawiązany jest na czas nieokreślony. 

 

§ 2 

Siedzibą Klubu jest miasto Poznań, a terenem działania jest Województwo Wielkopolskie. 

 

§ 3  

1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.  

2. Klub do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

3. Klub może być wielosekcyjny.  

 

§ 4 

Klub może posiadać odznaki organizacyjne, barwy oraz używać pieczęci na zasadach 
określonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 5 

Klub  może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych.  

 
  



  

Rozdział II 

 CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 6 

1. Podstawowym celem działalności Klubu jest tworzenie warunków do uprawiania sportu 
przez członków Klubu oraz do  stałego podnoszenia ich poziomu sportowego. 

2. Równorzędnym celem Klubu jest: 

a. popularyzacja kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej 
krzewienia zamiłowania do ich uprawiania przez dzieci i młodzież, osoby starsze, jak 
również osoby niepełnosprawne,  

b. ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, 

c. promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play, 

d. organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych), 

e. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych, 

f. wspieranie i promocja młodych utalentowanych sportowców,  

g. propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej 
osobowości, 

h. kształtowanie pozytywnych cech charakteru członków,  

i. promowanie i organizacja wolontariatu, 

j. organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych – obozy stacjonarne 
wyjazdowe.  

 

§ 7 

 
1.   Klub realizuje swoje cele poprzez następującą nieodpłatną działalności pożytku publicznego 

w zakresie: 

a. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

b. promocji zdrowego trybu życia, 

c. promocji i organizacji wolontariatu przy organizacji zajęć i imprez sportowych, 

 

§ 8 

[uchylony] 

 

§ 9 

Przychód uzyskany z działalności odpłatnej pożytku publicznego, a także nadwyżka przychodów 
nad kosztami służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

 

§ 10 

Prowadzenie przez Klub nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz 
działalności gospodarczej wymaga organizacyjnego i rachunkowego wyodrębnienia tych form 



  

działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej 
z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości. 

 

 

§ 11 

1. Klub może, dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, 
prowadzić również działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w następującym zakresie: 
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 
c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
d) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 
e) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), 
f) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.61.Z), 
g) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.64.Z), 
h) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
i) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 

(PKD 73.12.A), 
j) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(PKD 73.12.B), 
k) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 
l) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach (PKD 73.12.D), 
m) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), 
n) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), 
o) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), 
p) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)          

( PKD 56.21.Z), 
q) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), 
r) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), 
s) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 
t) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z), 
u) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), 
v) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2). 

 

2. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego; 
wszelkie dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności pożytku 
publicznego i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Klubu. 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

 



  

§ 12 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu. 

 

§ 13 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

 

§ 14 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności 
prawnych, nie pozbawione praw publicznych i pragnące realizować cele i zadania  statutowe 
Klubu, które zostaną wprowadzone przez trzech członków Stowarzyszenia oraz złożą 
deklarację według wzoru ustalonego przez Zarząd Klubu. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością 
Klubu, która zadeklarowała na  rzecz  Klubu pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna 
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 
Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu. Członkostwo honorowe 
nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają takie 
same prawa i obowiązki jak pozostali członkowie z wyjątkiem płacenia składek 
członkowskich 

4. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 
podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§ 15 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, 

b. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach 
organizowanych przez władze Klubu, 

c. zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,  

d. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu na warunkach określonych 
przez Zarząd, 

e. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub, 

f. noszenia odznaki organizacyjnej,  

g. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z 
listy członków. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu, 



  

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie, 

d. stałego podnoszenia swego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego. 

 

§ 16 

1. Członek honorowy i członek wspierający posiadają prawa: 

a. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym 
Zebraniu Członków z głosem doradczym, 

b. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez klub, 

c. zgłaszania wniosków i propozycji władzom Klubu, 

d. używania barw i odznak klubowych, 

e. korzystania z systemu wyróżnień. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

 

§ 17 

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka,  

c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 
miesiące,  

d. wykluczenia z Klubu  na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku 
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania 
postanowień, uchwał i regulaminów. 

2. W przypadku określonym w ust. l pkt c i d Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o 
skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując na 
prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dniod daty 
doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia Zarządu, 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednie zasady 
określone w § 17 ust. 2. 

  



  

Rozdział IV 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 18 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a.  Walne Zebranie Członków, 

b.  Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna.         

2. Organem pomocniczym Zarządu jest Kierownik sekcji sportowej. 

3. Organem wykonawczym Zarządu może być dyrektor. 

4. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób, Walne Zebranie 
Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Zasady wyboru delegatów 
określi Zarząd w regulaminie. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 

 

§ 19 

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym rozstrzyga Walne Zebranie Członków. 

2. Uchwały organów Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że 
zostanie uchwalone głosowanie tajne, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadku 
określonego w § 38, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków. 

 

§ 20 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg 
kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków organów nie może 
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a.  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b.  z głosem doradczym – zaproszeni  członkowie wspierający, członkowie honorowi i 
zaproszeni goście. 

3.  O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zwyczajnych na piśmie 
co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Ponadto Zarząd 
zamieszcza w tym samym terminie stosowne ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie  
Stowarzyszenia oraz na jego stronie internetowej. 

4.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 



  

a. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust. 2, 

b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od 
pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, z 
wyjątkiem przewidzianym § 38. 

   

   § 22 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a.  z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c.  na umotywowane żądania co najmniej 1/5 członków zwyczajnych. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty przedstawienia (złożenia) 
odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1.  określenie głównych kierunków działania Klubu,  

2.  uchwalenie statutu i jego zmian,  

3.  uchwalanie regulaminów organów Klubu,  

4.  wybór i odwołanie członków organów Klubu,  

5.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Klubu,  

6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego 
organów, 

7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,  

8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,  

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,  

10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 

 



  

ZARZĄD 

§ 24 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa – wybieranego w oddzielnym głosowaniu 
przez Walne Zebranie Członków  

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się  co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa 
albo upoważnionego  przez niego członka Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu kluby nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 25 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,  

2. określenie szczegółowych kierunków działania, 

3. zatwierdzanie kierowników sekcji oraz powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji w 
sytuacji kiedy w sekcji jest mniej niż 3 członków zwyczajnych,  

4. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego osób odbywających 
roczny staż w sekcjach sportowych przed przyjęciem na członka zwyczajnego,  

5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu, składania w imieniu Klubu oświadczeń woli w 
zakresie spraw majątkowych,  

6. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zebrania 
Członków, 

7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,  

8. powoływanie komisji, zespołów, biur oraz określenie ich zadań,  

9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  

11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie),  

12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu,  

14. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,  

15. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,  

16. utrzymanie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej, 

17. ustalanie zasad wynagrodzeń w Klubie oraz zasad wynajmu gruntów i nieruchomości 

18. inne sprawy wskazane w niniejszym Statucie. 
 



  

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania  kontroli nad jego 
działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, którego wybierają 
członkowie spośród siebie. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z 
członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej 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. 

 

§ 27 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie działalności Klubu,  

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i 
lustracji,  

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia 
nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania 
zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,  

4. prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 
terminie i trybie ustalonym statutem,  

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) 
absolutorium organom Klubu, 

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 28 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w 
posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Klubu.  

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 
Członków. 

 

§ 29 

W przypadkach określonych w § 22 ust. 5 pkt. b Walne Zebranie Członków winno być zwołane w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu, 
nie później niż w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia żądania. 



  

 

 

SEKCJA SPORTOWA 

§ 30 

1. Działalność statutowa Klubu realizowana jest w sekcjach sportowych. 

2. Sekcje sportowe prowadzą działalność na podstawie i w granicach określonych w 
regulaminie sekcji zatwierdzonym przez Zarząd. 

3. Organem zarządzającym sekcją sportową jest kierownik sekcji. 

4. Kierownika sekcji wybierają spośród siebie członkowie zwyczajni. Wybór podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd. 

5. W przypadku nie wybrania kierownika sekcji w sposób określony w ust. 4, kierownika sekcji 
powołuje Zarząd. 

 

 

DYREKTOR 

§ 31 

Organem wykonawczym Zarządu może być dyrektor, powoływany i odwoływany uchwałą 
Zarządu, realizujący zadania wyznaczone przez Zarząd w zakresie określonym przepisami 
prawa, statutem Stowarzyszenia i zatwierdzonym przez Zarząd regulaminem organizacyjnym 
Stowarzyszenia. 

Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 32 

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 33 

1. Źródłami powstania majątku Klubu są: 

a. opłaty wpisowe i składki na rzecz Klubu,  

b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 
użytkowaniu Klubu,  

c. dotacje,  

d. darowizny, zapisy i spadki, 

e. wpływy z działalności statutowej,  

f. dochody z ofiarności publicznej, 

g. dochody z działalności gospodarczej Klubu, 

h. środki z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 



  

wyłącznie na koncie Klubu. 

3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodni z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Osobami reprezentującymi Klub i upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, 
w tym zobowiązań majątkowych, są członkowie Zarządu Klubu. Dla ważności oświadczeń w 
zakresie praw i obowiązków Klubu, w tym praw i obowiązków majątkowych oraz 
podejmowania zobowiązań, w tym zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch 
członków Zarządu. 

 

§ 34 

Zabrania się udzielania pożyczek, zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy 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”. 

 

§ 35 

Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego 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. 

 

§ 36 

Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba 
że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

§ 37 

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, 
członkowie organów Klubu  lub pracownicy Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU 

§ 38 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne 
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3 przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny, określony  
w uchwale Walnego Zebrania Członków. 

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez 
Sąd. 



  

4. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku 
Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

§ 39 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 
sądu rejestrowego.  

 

 

 

  


