
Tekst jednolity po zmianie Statutu 
Uchwałą nr 1/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Górniczy Klub Tenisowy „NAFTA“  

przy Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Oddział w Zielonej Górze 
z dnia 01.03.2011 r. 

 

S T A T U T 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY  OGÓLNE  

 

 

§ 1 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę GÓRNICZY KLUB TENISOWY „NAFTA” przy Polskim 

Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Oddział w Zielonej Górze, zwany dalej w skrócie 

Klubem. 

2.Siedzibą Klubu  jest miasto Zielona Góra. 

3.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.Klub może być członkiem Związków Sportowych i innych organizacji sportowych. 

 

§ 2 

1.Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej, posiadającym osobowość 

prawną. 

2.Klub prowadzi działalność statutową na rzecz  swoich członków oraz członków  Związków 

Sportowych i innych organizacji sportowych, do  których należy. 

 

§ 3 

Klub używa pieczęci, odznaki i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w 

tym zakresie przepisów prawa. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE, PRZEDMIOT I   ŚRODKI  DZIAŁANIA  KLUBU  

 

§ 4 

Celem działania Klubu jest: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

2. Wychowanie młodzieży poprzez sport na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych 

obywateli. 

3. Rozwijanie zainteresowań sportowych na terenie działania, w szczególności wśród 

młodzieży szkolnej oraz załóg patronujących zakładów pracy. 



4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych poprzez szkolenie zmierzające do osiągnięcia 

wysokich wyników sportowych. 

5. Udział w ogólnopolskim i lokalnym życiu sportowym. 

6. Współzawodnictwo sportowe. 

    

§ 5 

 

„Przedmiotem działalności Klubu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 

 

1. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z 

2. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z 

3. Działalność obiektów sportowych 93.11.Z 

4. Działalność klubów sportowych 93.12.Z 

5. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z 

6. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z 

7. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z 

8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

94.99.Z “ 

 

§ 6 

Klub realizuje zadania programowe poprzez: 

1.Zrzeszanie osób uprawiających sport wyczynowy i uczestniczących w zajęciach 

rekreacyjnych oraz ich organizatorów. 

2.Skupianie sympatyków sportu . 

3.Uczestnictwo w istniejących  systemach zawodów i rozgrywek. 

4.Organizację imprez i zawodów sportowych. 

5.Współdziałanie w zakresie rozwoju sportu z  władzami państwowymi i samorządowymi 

oraz organizacjami sportowymi. 

6.Tworzenie odpowiednich warunków do doskonalenia kadry instruktorsko – trenerskiej. 

7. Promowanie kultury fizycznej i zachowań zdrowotnych. 

8. Organizację imprez rekreacyjnych. 

 

§ 7 

Klub wykonuje swoje zadania w oparciu o  roczne i perspektywiczne plany działania oraz 

zasady finansowania określone w preliminarzach budżetowych.  

 

 

 

 



§ 8 

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Klub prowadzi działalność pożytku 

publicznego zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm./ jako 

działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatną nie będącą działalnością gospodarczą.  

2.Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Klubu może być przeznaczony  

jedynie na realizację celów statutowych; dochód nie może być przeznaczony do podziału 

między członków  Klubu. 

3.Klub sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i podaje je do 

publicznej wiadomości  w określony przez Zarząd sposób umożliwiający zapoznanie się z 

tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.  

4. Klub sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie  finansowe  ze swojej działalności. 

5. Sprawozdania, o których mowa w ust.3 i 4 Klub przekazuje  ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

 

                                                 ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE  KLUBU ORAZ  ICH  PRAWA  I   OBOWIĄZKI  

 

 

§ 9 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Klub zrzesza następujących członków : 

- zwyczajnych, 

- nadzwyczajnych, 

- wspierających, 

- honorowych.  

3.Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi lub honorowymi 

4. Nabycie członkostwa w Klubie następuje na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim  

złożeniu przez osobę ubiegającą się  właściwej deklaracji członkowskiej i wpłaceniu 

wpisowego. 

 

§ 10 

1.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie w wieku od 16 

do 18 lat. 

2.Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby powyżej 16 lat oraz osoby małoletnie poniżej 

16 lat przyjmowane za zgodą przedstawicieli ustawowych. 

3.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, wspierające finansowo 

cele Klubu.  

4.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla 

Klubu. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 



§ 11 

1.Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo 

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu, 

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu, 

- korzystać z urządzeń Klubu na warunkach ustalonych przez Zarząd Klubu, 

- nosić odznakę Klubową, 

- odwoływać się do Walnego Zebrania Członków  od decyzji wydanych przez Zarząd 

Klubu, 

- zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące działalności Klubu. 

2.Członkowie zwyczajni mają obowiązek 

-regularnie opłacać składki członkowskie, 

-chronić dobre imię Klubu, 

-brać czynny udział w pracach Klubu, 

-pomagać w organizacji zawodów, imprez i obozów sportowych w ramach działalności 

Klubu, 

 

§ 12 

1.Członkowie nadzwyczajni Klubu mają prawo 

-korzystać z urządzeń Klubu na warunkach ustalonych przez Zarząd Klubu, 

-nosić odznakę klubową, 

-odwoływać się do Walnego Zebrania Członków od decyzji wydanych przez Zarząd 

Klubu, 

- zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące Klubu, 

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym. 

2.Członkowie nadzwyczajni mają obowiązek 

-regularnie opłacać składki członkowskie, 

-chronić dobre imię Klubu, 

-brać czynny udział w pracach Klubu, 

-uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach sportowych w ramach działalności 

Klubu. 

3.Członkom nadzwyczajnym nie przysługuje: 

-prawo głosu na Walnych Zebraniach Członków, za wyjątkiem głosu doradczego  

-bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu 

 

§ 13 

1.Członkowie wspierający mają prawo: 

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu, 

- występować z wnioskami do Zarządu Klubu, 



- korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd. 

2.Członkowie wspierający mają obowiązek 

-chronić dobre imię Klubu,  

-propagować działalność Klubu, 

-dbać o dobro i rozwój Klubu. 

3.Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu. 

4. Członkowie honorowi mają prawo: 

- korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd, 

- nosić odznakę klubową, 

- występować z wnioskami do Zarządu Klubu, 

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym. 

5.Członkowie honorowi mają obowiązek: 

-chronić dobre imię Klubu,  

-propagować działalność Klubu, 

-dbać o dobro i rozwój Klubu. 

6.Członkom honorowym nie przysługuje: 

-prawo głosu na Walnych Zebraniach Członków za wyjątkiem głosu doradczego, 

-bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu 

 

§ 14 

Członkom Klubu szczególnie wyróżniającym się w działalności Klubu mogą być przyznane 

tytuły:  

-Zasłużony dla GKT NAFTA, 

-Honorowy Prezes GKT NAFTA. 

 

§ 15 

Członkowie Klubu mają obowiązek przestrzegania Statutu Klubu, regulaminów, uchwał i 

decyzji władz Klubu 

 

 

§ 16 

1.Utrata praw członkowskich Klubu następuje wskutek: 

1/ wykreślenia  z powodu: 

- rezygnacji z członkostwa w Klubie na własne żądanie członka Klubu lub 

-zgonu osoby fizycznej albo likwidacji osoby prawnej  

2/ wykluczenia  z powodu:  

- sprzeczności działań członka z celami Klubu lub  



-  popełnienia czynu niegodnego członka Klubu lub 

-  utraty praw obywatelskich orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu  lub 

- nieusprawiedliwionego zaprzestania  opłacania składek członkowskich przez okres     

     6-ciu miesięcy. 

2.Wykluczenia dokonuje uchwałą Zarząd Klubu. Od uchwały o wykluczeniu z Klubu 

wykluczonemu członkowi przysługuje  prawo odwołania się do najbliższego Walnego 

Zebrania Członków  w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu uchwały o wykluczeniu, 

zawierającej uzasadnienie i pouczenie o sposobie odwołania. Do czasu podjęcia przez Walne 

Zebranie Członków uchwały w/s rozstrzygnięcia odwołania wszystkie prawa członkowskie 

wykluczonego członka Klubu ulegają zawieszeniu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE  KLUBU  

 

 

§ 17 

Władzami i organami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna.  

 

§ 18 

1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w 

głosowaniu tajnym. Walne  Zebranie Członków może zwykłą większością głosów podjąć 

uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.  

 

§ 19 

1.Walne Zebranie Członków  jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne  lub nadzwyczajne. 

3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków  odbywa się co roku.  

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków zwoływane jest na skutek: 

-uchwały podjętej przez Zarząd Klubu większością 2/3 głosów, 

-wniosku Komisji Rewizyjnej, 

-wniosku złożonego Zarządowi przez co najmniej połowę / ½ / członków Klubu 

posiadających prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków. 

5.Walne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd Klubu listami zwykłymi; w   

zawiadomieniu określa się porządek obrad oraz miejsce i godzinę rozpoczęcia Zebrania z 

zaznaczeniem zwołania i godziny rozpoczęcia Zebrania w drugim terminie. 



6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od 

daty złożenia Zarządowi wniosku, o którym mowa w pkt. 4.  

 

§ 20 

1.Prawo głosu na  Walnym Zebraniu Członków przysługuje wyłącznie członkom 

zwyczajnym i wspierającym. 

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu i wspierającemu przysługuje na Walnym Zebraniu 

Członków jeden głos. 

3.W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział pozostali członkowie Klubu oraz osoby, 

zaproszone przez Zarząd Klubu; osoby te mogą uczestniczyć w Zebraniu z głosem 

doradczym. 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 

członków Klubu, którym zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu  przysługuje prawo głosu na Zebraniu. 

Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie zwołania jest ważne bez 

względu na liczbę uczestniczących w nim takich członków Klubu. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów  za wyjątkiem 

uchwał w sprawach, określonych w § 27 ust. 2, w § 34 i w § 35 Statutu, które, bez względu na 

termin odbywanego Zebrania, wymagają spełnienia warunków określonych w tych 

postanowieniach Statutu. 

 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

- uchwalanie programu i wytycznych działalności Klubu,  

- zatwierdzanie planów i preliminarzy budżetowych. 

- określanie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

- wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu,  

- wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, 

- uchwalanie zmian Statutu, 

- podejmowanie uchwał w/s  określonych porządkiem obrad oraz rozstrzyganie wniosków i 

spraw, zgłoszonych przez uczestników Zebrania; porządek obrad może być zmieniony lub 

uzupełniony uchwałą Zebrania, 

- nadawanie godności członka honorowego Klubu lub tytułu, o którym mowa w § 14    

Statutu, 

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu, 

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z Klubu, 

- zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego sprawozdania 

finansowego, 

- ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego, 

- uchwalanie Regulaminu Klubu. 



 

§ 23        

1.Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 członków w tym: 

-prezesa, 

-dwóch lub trzech wiceprezesów, 

-sekretarza 

-skarbnika. 

1
1.

. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2.Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy 

przewodniczący Walnego Zebrania Członków - i określa uchwałą podział  poszczególnych 

funkcji między członkami Zarządu. 

3.Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo i bez wynagrodzenia. 

4.Ustanie członkostwa w Zarządzie może nastąpić na skutek: złożenia rezygnacji, w 

przypadku śmierci członka Zarządu,  upływu kadencji bądź  odwołania członka Zarządu 

przez Walne Zebranie Członków. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić jedynie z 

ważnych powodów, w szczególności na skutek działań członka Zarządu przeciwko celom 

statutowym Klubu.  

5.Do prowadzenia spraw klubowych Klub może zatrudnić pracownika. Decyzję o rodzaju 

umowy podejmuje Zarząd, kierując się zasadami racjonalności ekonomicznej. 

6. Zarząd zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje 

prezes Zarządu lub sekretarz. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos prezesa Zarządu. Do ważności uchwał  wymagana jest obecność na 

posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu 

 

§ 24 

1.Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

-reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

-ustalanie i opracowanie planów działalności, budżetu i preliminarza    

-kierowanie działalnością Klubu, 

-zarządzanie majątkiem i finansami Klubu, 

-zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu, 

-zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

-przyjmowanie oraz wykluczanie członków, jak również dokonywanie wykreśleń z listy 

członków, 

-przyznawanie członkom Klubu nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec 

członków Klubu,  

-wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu lub członkostwa 

honorowego, 



- przygotowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu oraz 

rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienie tych sprawozdań Walnemu 

Zebraniu Członków do zatwierdzenia,  

-ogłaszanie sprawozdań oraz przekazywanie tych sprawozdań  właściwemu ministrowi,  

-podejmowanie działań i czynności we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do 

wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej. 

2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 33 Statutu Klub reprezentuje jednoosobowo prezes 

Zarządu lub łącznie dwaj członkowie Zarządu. Klub może być reprezentowany przez 

pełnomocnika.  

 

§ 25 

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób w tym: 

-przewodniczącego, 

-zastępcy przewodniczącego, 

-sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, na którym 

przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków – i określa uchwałą podział 

funkcji między członkami Komisji. 

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

-nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. W przypadku połączenia członkostwa w obu 

organach mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa- oraz 

- nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej - oraz 

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe -oraz 

- nie otrzymują wynagrodzenia za pełnioną funkcję ani zwrotu kosztów.  

4.Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej, poza przypadkiem, określonym wyżej w ust.3 

tiret pierwsze, następuje z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków, złożenia 

rezygnacji, w przypadku śmierci członka Komisji, z chwilą upływu kadencji oraz wskutek 

wystąpienia okoliczności, wskazanych w ust. 3 tiret drugie.  Odwołanie członka Komisji 

Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków może nastąpić jedynie z ważnych powodów, w 

szczególności na skutek działania członka Komisji Rewizyjnej przeciwko celom statutowym 

Klubu.  

 

§ 26 

1.Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem kontroli i nie podlega Zarządowi w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

2. Do wyłącznych kompetencji i obowiązków  Komisji Rewizyjnej należy: 

-przeprowadzanie wewnętrznej okresowej kontroli statutowej i finansowo – gospodarczej 

działalności Klubu przynajmniej raz w roku, 

- niezwłoczne informowanie o wynikach kontroli Zarządu Klubu, 



- określanie terminu i sposobu usuwania stwierdzonych nieprawidłowości i usterek w 

pracy Klubu, 

- składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.  

3.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Komisji zwołuje 

Przewodniczący.  

 

§ 27 

1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji 

przysługuje tym organom prawo kooptacji spośród zwyczajnych członków Klubu z tym, 

że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

2. Odwołanie członka władz Klubu przed upływem kadencji może nastąpić na uzasadniony 

ważną przyczyną wniosek złożony przez co najmniej połowę / ½ / członków, którym 

przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków. Odwołanie wymaga uchwały 

Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy takich 

członków Klubu. 

 

 

 ROZDZIAŁ V 

 NAGRODY  I   KARY 

 

 

§ 28 

Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Klubu,  

Zarząd Klubu ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienie. 

- pochwałę, 

- dyplom, 

- nagrodę. 

§ 29 

Za przewinienie oraz czyny niegodne członka Klubu oraz nieprzestrzeganie postanowień 

Statutu mogą być wymierzone przez Zarząd Klubu następujące kary dyscyplinarne: 

-upomnienie, 

-nagana, 

- czasowe pozbawienie praw reprezentowania Klubu, 

-pozbawienie praw członkowskich na określony czas. 

 

                                                             § 30 

Zasady postępowania  w sprawach, określonych w § 28 i w § 29 Statutu określa Regulamin 

Organizacyjny Klubu. 



 

 ROZDZIAŁ VI 

 MAJĄTEK  I   FUNDUSZE  KLUBU  

 

 

§ 31 

1.Na fundusz Klubu składają się: 

-składki członkowskie i wpisowe, 

- wpływy z wynajmowanych urządzeń i sprzętu oraz organizowanych imprez i zawodów, a 

także z innych rodzajów działalności własnej, 

- dotacje, darowizny, subwencje, zapisy, spadki, 

- wpływy z ofiarności publicznej. 

2.Na majątek Klubu mogą składać się również ruchomości i nieruchomości oraz dochody z 

majątku. 

 

§ 32 

 Niedopuszczalne jest: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie 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 drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

2.Przekazywanie w całości lub części składników  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 to przekazywanie następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach, 

3.Wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu 

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 33 

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków związanych z majątkiem Klubu, w 

tym dotyczących zaciągania zobowiązań, rozporządzania mieniem lub zwalniania z długu, 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i wiceprezesa lub sekretarza, względnie 

dwóch innych upoważnionych przez te osoby członków Zarządu. 

Do składania oświadczeń skutkujących powstaniem zobowiązania do kwoty pięciu tysięcy 

złotych uprawniony jest jednoosobowo prezes Zarządu. 

 



 

 ROZDZIAŁ VII 

 ZMIANA  STATUTU  I   ROZWIĄZANIE  KLUBU  

 

 

§ 34 

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu, 

którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.  

 

§ 35 

1.Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu, którym 

przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.  

2.W uchwale o rozwiązaniu Klubu zostanie wskazany Likwidator  Klubu oraz sposób 

zadysponowania majątkiem pozostałym po likwidacji 

 

  
 

 

 

 

 

Protokolant      Przewodniczący 

                                                                 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

 

 

 

.........................................................             ………………………………….. 

 

 


