
STATUT
Uczniorvskiego Ludowego KIubu Sportorvego,,LOTIG,' Gmina Olsztj,n

Rozdzial I
Nazwa, teren dzialania, charakter prawny

01.I' Stowarzyszellie nosi nazwQ Uczniowski Ludowy Klub Sporlowy ,,LOTKA" Gntina Olsztyn j Twiirry
jest w dalszej czqSci statutu ,,Klubem"

2 I(lub nroze uzywai nazwy skr6conej; ULKS ,,LOTKA" gm. olsztyn.
3, Klub posiada osobowoSi prawna,

$2"
Klub jest dobrowolnynr, samorzqdnym, trwalynr stowarzyszeniem kultury fizyczte.j g celaclr
niezal'obkowych, dzialaj4cym na podstarvie o96lnie obowiqzujqcych pizepisorv clotl,cz-ilc.vclr
stowarzyszeri, kultury fizycznej, sportu, dzialalnoSci po2ytku publicznego, wolontariatu oraz uini*1*r.;,n
statutr.r i regularninow Klubu,

$3.
I , Siedzibel Klubu jest olsztyn (powiat czqstochowski, wojewodztwo slqskie).
2. Terenem dzialania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej 'Polskiej a dla wlaSciwej realizacji ce lo,,r,

statutorvych moze prowadzii takze dzialalnoSc poza granicami Rzeczpospoliiej polskiej,

$4.
Klub.jest zawrqzany na czas nieokreslony,

$s,
Klr-rb nro2e posiadac i uzywad godla, logo, barw, oclznak i znaczk6w organizacyjnych oraz rvlasrr'clr
pieczqci zgodnic z obowiqzujEeymi przepisami,

I

2

$6.
I(lub rnoze przystgpowai do innych organizacji oraz zwiqzkow
zasadach zgodnych z pralvem, jezeli ich cele s4 zgodne z celami
KIub moze posiadac status organizacji poZytku publicznego,
r-rpor'vszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wolontariatu.

Dla realizacji okreSlonych cel6w statutowych
Zarz4d Klubu,

1,

3.

krajorvych i rniEdzy,naro.ior,,,.l, ira
Klubu.
prowadzqcej dzialalnoSc u, sitrzc

2

$7.
Klub rnoze zatrudrriai pracownik6w, o czyrn decyclu.;e

$8.
Klub prorvadzi dzialalnoSc gospodarczq, posiada osobowoSc prawnE ipodlega u,pi.soiyi clcr
Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez Sqd Rejtnowy' rv 'CzqstocSou,ic, 

X\/ll
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego,
DzialalnoSc gospodarcza bgdzie prowadzona wylqcznie, jako dzialalno6c ubocz'a slu24ca c]o
pozyskiwania irodk6w finansowych na prowadzenie i rozwijanie dzialalnoici statlrtowej ktufr.,,
kto'e nie mogQ byc przeznaczane do podzialu migclzy jego czlonkow"
Klub opiela swoj4 dziatalnoSi na pracy spoleeznej swoich czlorik6w, syrnpatykow i rvolorrtar-iLrsz5,.



Rozdzial It.
Cel i Srodki dzialania

Celem Klubu jest: $ 9

1' krzewienie kultury fizycznej wsrod dzieci, mlod.ziezy i doroslycli na terenie dzialania KlubLr.r'4'chorvywanie dzieci i rnlodziezy przez kulturg fizyiznE i spori oraz propagowanie zdrorveqo raktyrvnego trybu zycia,
2' r'vspieranie i propagowanie rozwoju kultury fizyeznej mieszkaric6w gminy olsztyn oraz innycl.r

miejscowosci a takze rozwoju zainteresowafi z zakresu sportu, rekreacji iiurystyki na terenie swoJego
dzialania,

3' promowanie wSr6d mieszkaric6w gminy olsztyn oraz innych rniejscowosci sportu, rekreacji,
turystyki oraz zdrotvego stylu }cia,4' pron'adzenie dzialalnoSci sportowej na rzecz dzieci, rfiodziely, doroslych, osob niepelnospraq,nycS
ot'az podmiotow gospodarczych, atakile wspieranie dzieci i miodziezy orutrodzin wtruclne.y ,*"l.il
2ycior,vej,

5' prowadzenie i promocja rvolontariatu w oparciu o ustawq o dzialalnoSci po2ytku publicznego i ou,oJontariacie."

$ 10.
Klub lealizuje swoje cele poprzez:

7) tlvorzenie warunk6w do rozwoju uzdolniefr
wyjazdow i wycieczek pozalekcyjnych
lvypoczynkowych;

8) organizowanie sekcji sportowych w r62nych
rdkreacyjnych, dru2yn, grup oraz tworzenie
dyscyplin sportowych;

]) rozrvijanie r6znych iorm kultury fizycznej; ',

2) ksztaltowanie pozytywnych cech charaktem i osobowo5ci rv Srodowisku dzieci, mlocJz_iezy ,

dorosll'ch, jak rowniez tworzenie dogodnych warunk6w w t;.rn zakresie;
3) integrowanie Srodowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskiclr na terenie swcl{o

dzialania;
4) prowadzenie dzialalnoSci w sf'erze kultuly fizycznej, w dziedzinie rekreacji, rehabilitacji i

lizj oterapii ruchowej ;

5) dzialanie narzeczwspieraniarealizacji zadahwychowawczych szk6l; .i6) udzielnie pomocy dzieciom i mlodziezy ,nujduiqcych sig w trudnej sytuacji losowej lub
matedalneil

uczni6w, olganizowanie zajEi pozalekcyjnych,
oraz oboz6w sportowych, turystycznyclt i

dyscyplinach sportu, zespol6w iwiczeri, sekc,ji
dogodnycli warunk6w do ronvoju ro2nych

9) organizowanie zajgc szkoleniowych w postaci trening6w, kurs6w, grup cwic zqcych oraz,
orgatrizowanie oboz6w szkoleniowych rv roZnych formach dla dzieci, m{oaiiezy i tioroslych;

l0) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, regionalnej, krajor,r,ej i
migdzynalodowej;

il)organizowanie zawod6w, imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych o zasiggrr
gminnym i przekraczaj4cym obszar gminy;

12)prowadzenie dzialalno5ci szkoleniowej, wyklad6w, konferencji i sympozjow w zakresie sporlu,
rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji j fizjoterapii; ."

l3) szkolenie mlodziezowych kadr, w tym mlodziezowych organizator6w sporttr;
l4)wydarvanie materialow szkoleniowych, biuletyn6w informacyjnych i ,.klu^o*ych, kalendarzy

prornocyjnych, innycli promuj4cych Klub i jego dzialalno6i;
15) spraworvanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad czlonkami Klubul



16) wspoldzialanie z wladzarni sportowymi panstwowymi i samorzqdowymi w celu zapervnienia
cztonkorn wlaSciwych warunk6w do uprawiania sportu;

17) wsp6lpraca zrnlodziel4 - otoczenie opiek4 mlodziezy zrodzin patologicznych;
18) plopagowanie dzialalno$ci sportowej w (rodowisku szkolnym na terenie swego dzialania;
I 9 ) po p u lar y zacjg kul t ury fizy cznej i zdrowotnej ;

20) popularyzowanie higienicznego trybu 2ycia;
2l) dzialanie narzecz rozwijania urz4dzen i obiektow sportowych;
22) dzialalnoSc zwi4zan4 z poprawq kondycji fizycznej;
23) wspoldzialanie w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowotnej mlodzieLy szkolnej z innl'rri

klubami, stowarzyszeniami i organizacjarni;
24)przeciwdzialanie niedostosowaniu spolecznemu, patologiom, narkomani, alkoholizrnowi itp.;
25) aktywizowanie i integrowanie Srodowiska lokalnego;
26) inic.iowanie i organizowanie dzialan spoleczno5ci lokalnych na rzecz rozw,ijania i r,vspierlliia

inicjatyw organizacyjnych na rozw6j wsp6lpracy legionalnej i lokalnej z Pafistrvanri IJnii
Europej ski ej, Europy Wsch o dniej o raz P o I on iq zagr aniczn4;

27) organizowanie warsztat6w tw6rczych, propagowanie i organizowanie rvyliany
nriqdzykulturowej;

28) fundowanie stypendi6w i nagrod;
29) dzialania rnarketingowe i promocyjne;
30) podejrnowanie innych przedsigwzigc, jakie okalq sig celowe dla realizacji dzialalno$ci

statutowej.

$ 11.
KIub opiera swoj4 dzialalnoS6 przede wszystkim na;

l) spolecznej dzialalnoSci swoich cztonk6w i dzialaczy;
2) pomocy materialnej i organizacyjnej os6b niebgd4cych czlonkarni, dzialaczy, sponso16w;
3) bazie sportowo-rekreacyjnej szk6l oraz jednostek rz4dowych i samorzqdowych;
4) dotacji z organ6w rz4dowych i samorzqdu terytorialnego. i

Rozdziat III
Czlonkowie Klubu, ich prawa i obowiqzki

$ 12.
Czlonkorvie Klubu dziela sie na:
' 1) zwyczajnych; , '

2) wspierajqcych;
3) honorowych.

, $13.
1, Czlonkarni n',yczajnyni Klubu mogE byc dzieci, rnlodzieZ, doroSli, osoby niepehrosprawne,

l<lotq zloz4pisemn4 deklaracjE, zaplac4wpisowe i zostan4 prryjEci przezZarzed Klr-rbr-r.
2. Malolehri mogq by6 czlonkarni Klubu zazgod1ich przedstawicieli ustawowych

$ 14.
Czlonkowie zv'ryczalni maj4 prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Czlonkow z biemym i czynnym prawenr r,vyborczynr.
zogran\czeniamiokre5lonymiwart.3r,rst.2i3ustawy-Pralvoostowarzyszeniach;

2) zglaszania propozycji i wnioskow wobec wladz Klubu:
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych o.gurriro*unych przez KIub;



4) korzystaniazwszelkichurzqdzeriKlubunazasadachokreslanycllprzezZnz4dKlubu;
5)korzystaniazinnychuprawnieriokreSlonychprzezZuzqclKlubu.

s ls.
cztonka:ni *'spierajEcyli logq byd osoby fi.vrz.i" i oroby prawne, ktore popieraj4 cele Klubu. zosr'.ilprzyjgci pnezZarz4d i zacleklaruj4 pomoc materialno_finamowa dla Klubu.

Czlonkowie rvspier.aj4cy nrajq prawo do: $ 16'

i] Tftli:^dl oich delegat6w w walnych Zebraniaclr cz-ror*oiv;z) zgraszanla wnt adz Klubu;
3) korzystaniazi hprzezZarz4dKlubu

s 17.
Obowiqzltiertl czlonka wspieraj4cego jest regularire wywiqzywanie sig z deklarorvanych sv'iaclcze6 or.azprzeslrzeganie Statr-rtu, regulamin6w i uchwal Klubu.

irbu * szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach,
, zasluzonym szczeg6lnie dla roz."voju Klubr-r.

1) udziatu w walnych Zebraniacri czlonk6w z glosem doradczym;
2) ndzialu u, imprezach organizowanych przezktuU.

s le"
Czlonek honorowy ma obowiqzek:

I ) szanowai i chronii wlasnoSi Klubul
2) dbac o dobre imiE Klubu:
3) przesrrzegac statutri, regulamin6w i 

'chwai 
wladz Klubu,

s 20.
Do obor.viqzk6w czlonk6w zwyczajnych nale2y:

i ) branie czyrrrego udzialu w dzialalnoSci Klubu;
2) przestrzeganie postanowielt statutu, regulamin6w i uchwal wladzKlubu;
3) godne reprezentowanie barw Klubu;
4) dbanie o sprzgt i urz4dzenia Klubu;
5) regularue oplacanie skladek na zasadach ustalonych w Regulaminie Klubu;
6) kotzystania z innych uprawnieh na zasadach okre$lany ch przez zaru\d,.

$ 21"
Czlonkostwo w KlLrbie ustaje na skutek:

l) dobrorvolnego wyst4pienia zgloszonego na piSmie;
2) skreSlenia z listy czlonk6w rv przypadkach okreSlonycli w g 22 niniejszego statutn;
3) utraty praw obywatelskich na lnocy prawomocnego wyrok* sqdu;
4) sniierci czlonka oraz utraty osobowo$ci prawnej przezosoby prawne;
5) rozwiEzania l(lr.rblr.

$ 22.
Pozbawienie czlonkostwaprzezskre5lenie zlisty czlonkow Klubu moze nastapic, ie2eli czlonek:1) nie spelnia wyn.ragaf statutowych;



2) w spos6b zawiniony narusza obowi4zki statutorve;
3) dztala na szkodg Klubu;
4) czlonek nie bierze udzialu w dziatalno$ci statutowej Klubu ptzez okres jednego roku lub zalega z

piatnoSci4 skladek przez okres l2 miesigcy i mimo wezwania $wiadczenia tego nie spelnia.

$ 23. ''

Uclrq,alE o skreSleuiu z listy czlouk6w Klubu podejmuje Zarzqd Klubu, Od uchwaly tej czionek nioze
siq odrvolac w ciqgu 30 dni od dnia jej dorgczenia wraz z uzasadnieniem, Wnjesienie odwolania nie
u'strzymuje wykonania uchwaly.

Rozdzial IV.
Wladze Klubu oraz ich organizacja

$ 24.
J. Wladzarni Klubu s4:

1) Walne Zebranie Czlonk6w;
2) Zarzqd;
3) Kornisja Rewizyjna.

2, Kadencja Zarz4dv i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Zarzqd i Komisja Rewizyjna wybierani sqprzez czlonk6w Klubu w glosowaniu jawnym, chyba, ze

rviqcej ni2 polowa czlonk6w bior4cych udzial w Walnym Zebraniu Czlonk6w opowie siE za
rvyborami w glosowaniu tajnyrn.

$ 2s"
l, NajwyZsz4 wladzq Klubu jest Walne Zebranie Czlonkow,
2, Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonkow w szczeg6lnoSci nale?y:

1) uchwalanie program6w organizacyjnej i finansowej dzialalno$ci Klubu;
2) uclrr.valenie regulamin6w dzialania Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej;
3) rozpatryr.vanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjn ej z dzialalnoSci KlubLr;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprarvozdah Zarz4du z dzialalno$ci minionej kadencji;
5) udzielanie, po wysluchaniu wniosk6w Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustgpuj4cemu

Zarzqdow\',
6) r.vybor Czlonk6w Zarz4du;

, l) wybor czionkow Komisji Rewizyjnej;
8) uchwalenie statutu Klubu i jego zmiany;
9) nadanie czlonkostwa honorowego; I

I0) ustalanie wysokodci sktadek czlonkowskich;
11) podjEcie uchwaly w sprawie rozwiqzania Klubu i przeznaczenia jego majqtku;
l2) podejrnowanie uchwal w sprawie plzystqpienia do innych organizacji;
1 ?\ nnrleinr^"'1nig uchwal lv przypadkach okre$lonych niniejszyrn statutem oraz i.v innyclrr J7l lJvvvlrrrv Yrq

sp rarvach ntezastr zeIo n ych do ko mpetencj i pozostalych organ6w,
3. Walne Zebranie pracuje wedlug ustalonego porzqdku obrad. Proponowanl, porzqdek obrad rnoze

byc przez Walne Zebranie Czlonk6w zmieniony lub rozszerzony . Porz4dek nie moze byc
rozszerzenv o punkty dolycz4ce zmiany Statutu lub rozwi4zania Klubu

4. Waltre Zebrarie Czlonk6rv po otwarciu go pruez Prezesa Zaruqdu wybiera przewodniczqcego
Zebrania, a na jego wniosek i sekretarza, ktdrzy dalej prowadz4 obrady.



2.
I

1.

L

2' w walnyrn ZebraniLr czlo'k6w mogq uczestniczyc z glosem doradczym osoby zaproszoue przezZarz4d.

.runyrh przezWalne ZebranieCzlonk6rv,
Sekretarz i dw6ch Czlonk6w Zarzadu. Z,arz,ilcl

iedzeniu. r

eb, nie ruadziejjednak ni2razna kwartal.
Prezes, Wiceprezes i Sekretarz kieru.j4 biez4cil
z.

pracownikow Klubu. 
funkcjq pracodawcy w stosunku do zat^rdnio.1,gh

$ 2e.
I, Do konrpetencji Zarzqdu naleZy w szczegolnoSci:

1) r'ealizacja cel6w Klubu;
2) realizacja uchwal Walnego Zebrania Czlonk6w;
3) repreze'torvanie Klubu na zewnqtrz orazdzialanie w jego imieniu;4) kie.owa'ie bie2a,ca, pracE Klubu r zarzqdzanie j ego .nui qtti..;
5) podejmorvanie uchwal dotycz4cych przyjgcia czlonk6w i ustania czlonkostrva;
6) rtchwalenie okresorvych plan6w dzialania i preliminarzy bud2etorvych;
7) sklaclanie sprawozdafi z dzialalnoSci Klubu;
8) uchwalanie regulamin6w Klubu;
9) zwoJanie Walnego Zebranja Czionk6w;
I 0) organizacja i prowadzenie dzialalnojci gospodarczej;
l1) podejrnowanie decyzji we wszelkich innych *pru*ulh niepodlegajqcych kompetencji innycl,r

rviadz Klubu;
12) prolvadzenie Biura Klubu zgodnie z podzialenr obowi4zk6w ustalonyrn w Regulaminie KILLbu

2' Za'"zqd zbiera siE w okreslonych przezsiebie tenninach, zgodnie zpotzebatrri podejmowania
stosowpl'rqfi decyzji, nierzadziejjednak rilrazna kwartal. r

awcze zwoiywane jest przez Zaftad raz \\, r.or(u
roku.

rcze zwolywane jest pyzez Zarz4d,co 4 lata.
anejest przezZarzqd:

2) na rvniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wriosek )\ Iiczby czlonk6w Klubu.

Jeaeli zatzqd nie zwol , o kt6rym mowa w ust" l lub 2 lv ci4gu 30 clriod uptyr'vu terminu' al walnego Zebraniaczlonk6rv w ciqgLr 30 cl.iocl zlolenia wniosku, , 2 j 3 walne zej>ranie czlonkow rnoze b1,czwolane przez Komisjg Rervizyjnq .

,?:g:t^_lyliujqcy walne zebranie czlonk6w powinien powiadomic na pismie o re',irieI proponowallym porzqdkr,r obrad nie p62niej ni27 d.niprzed tym terminem.

:

im, co najmniej polowa liczby czlonkow,
liczbg obecnych, o ile tennin ten byl poclarrv

w zawiadorrieniu. ----' '-'- "r'

+



3. Z.arz4d dokonuje podzialu czynnoSci migdzy swoich czlonk6w w spfawach niewymagaj4cych
kolektywnego dzialania,

4. PosiedzeniaZarz4du zwoluje Prezes lub upowazniony czlonek Zarzqdu.

5. Szczeg6towe zasady dziaiania Zarz4du okreSla regulamin Zarz4du"

$ 30.
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powolanym do sprawowania kontroli nad "jego

dzialalnoSciq.
2. Komisja Rewizyjna sklada sig z 3 czlonk6w w tym z przewodniczqcego i 2 czlonkorv komis.ji.
3. Czlonkorvie Komisji Rewizyjnej mog4 uczestniczyi z glosem doradclym w posiedzentach 7-.araylu ,

4. Czloukowie Komisji Rewizyjnej nie mog4 peinii innych funkcji we wladzach Klubu.
5. Konrisja Rewizi,jna dziala na podstawie regulaminu uchwalonego pnez tg wiadzq
6. Do kompetencji Komisji Rervizyjnej nalezy:

l) przeprowadzenie co najmniej razw roku kontroli rnerlorycznej i finansowe.! dzialalnoSci
Zarz4du;

2) skladanie sprawozdafi na Walnym Zebraniu Czlonk6w i zglaszarie wniosk6w rv plzedmiocie
absolutorium ustEpuj qcemu Zarz4dowi;

3) przedstawi enie Zavqdowi protokoi6w pokontrolnych wraz z wnioskarni;
4) prorvadzenie okresowych kontroli oplacani a skladek czlonkowskich;
5) skladanie r,vniosku o zwolanie Walnego Zebrania Czlonk6r,v.

S 31. 
:.

Czlonkostwo w Zarzqdzie lub Kontisji Rewizyjnej ustaje na skutekl
1) uplywu kadencji, przy azynT za datg uplywu kadencji uwaza sig datg zloaenia sprau,ozcianir;
2) ustania czlonkostwa w Klubie;
3) zrzeczenra siE udziaiu w tych organach;
4) odwolania przez Walne Zebranie Czlonk6w.

$ 32"
I , Uchwall' wszystkich wladz Klubu zapadajqzwykl4 wigkszoSciq glosow przy obecnoSci. co

najmniej polowy og6lnej liczby uprawnionych do glosowania chyba, 2e postanowienia statr-rtu
stauowiq inaczej.

2,. W przypadku ustqpienie czlonk6w Tarzqdu lub Komisji Rewizyjnej wladzonr tyrl przyslugLr.jc
prawo kooptacji.

3, Liczba os6b dokooptowanych nie moze przekroczyc I13liczby czlonkow pochodz4cych z wyboru,

Rozdzial V
Wyr62nienia i kary

$33.
Za aktywny udzial w realizacji zadafi Klubu przyznawane sq wyr6znienia i nagrody rv postaci:
1) pochwaly ustnej lub pisernnej;
2) dyplornu uznania lub listu pochwalnego;
3) nagrody specjalne wedlug regulaminu nagrod.
Zasady oraz tryb przyznawaLria wyr62nieri i nagr6d okresla regulamin
Klubu

2.
l

uehwalarry przez. 7-arz,.1d



i
L

3

$34.l' W razie naruszenia postanowieri lub uchwal wladz Klubu - Zarzqd,owr przystuguje - zgoclnic
Regulaminem l(lubu - prawo wyrnierzania nastEpui4cych kar:

I ) upornnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach czionka na okres do 12 miesiEcy;
4) rvykluczenia - skre$lenia z listy czlonka Klubu.

2' od uchwaiy Zarzqdu o ukaraniu, czfonkowi Klubu przysluguje prawo odwolania sig do Walnego
Zebtania Cztonk6w w tenrrinie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skresleniu lLrb
wykluczeniu.

3, Odr,volanle musi byi zloaone za poSrednictwem Zarzqd.
4. Uchwala wainego zebraniaczlonkow o ukaraniu iest ostateczna,

Rozdzial VI
Maj4tck i fundusze

$ 3s.
Mai4tek Klubu stanowi4 nienrchomosci, ruchornorici i fundusze.

!l aj qtek len przeznaczo ny j est wyl.lcznie d o re a I i zacj i ce I 6w statutow ych.
Srodki finansowe na realizacjg zadat'r statutowych Klub uzyskuje z:

1) skladek czlorrkowskich;
2) dalowizn, zapis6rv, spadk6w i lokat;
3) dotacji z organorv rz4dowych i samorzqdu terytorialhego;
4) nrajqtku Klubu;
5) ofiarno$ci publicznej;
6) dziatalnoici gospodarczej klubu;'/) oraz innych zr6del,

|j 36.
I ' Stowarzyszenie moze prowadzi6 dzialalno$i gospodarczq na og6lnych zasadach, okreflonyclr rv

odrqbnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi dzialalnoii gospodarczqwylqcznie w rozmiar.ach
sluz4cych realizacji ce16w statutowych i nie mo2eby(,przeznaczony do poclziaiu miqclzy jego
czlonk6w.

2, Stowarzyszenie prowadzi dzialalnoSi gospodarczq, w zakresie:
l) 93.12,2 - dzialalnoS6 kluborv sportowych
2) 93',29.2 - pozostala dzialalnoSc rozrywkowa i rekreacyjna
3) 93,19,2 - pozostala dzialalno5i zwiqzanaze sportem
4) 96,04.2 - dzialalnosd uslLrgowa zwiqzanazpoprawq kondycji tlzycznej
-5) 85.51 .Z - pozaszkoine formy edukacji sportowej orazzajgc sportowych i rekreacyjnyclr
6) 85,60,2 - dzialalno$c wspomagajqca edukacjg
7) I 8, 1 | .Z - drukowanie gazet
8) I 8, 12.Z - pozostale drukowanie
9) I 8, 13.z - dziaialnosi uslugowa zriqzana z przy gotov,rywaniem do druku
10) 18.14.2, - introligatorsrwo i podobne uslugi r

1l) 18.20.2 - reprodukcja zapisanych no5nik6w informacji
12) 47 .11.2 - sprzedaL detaliczna prorvadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z pfle\Nag1

zywnoSci, napoj6w i wyrobow tytoniowych
13) 4l ,19,2 - pozostala splzedaZ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
14) 47 .91.2 - sprzedaZ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda?y wysylkowej lub Internet



I5) 41 ,99,2 - pozostala sp:izedaz detaliczna prowadzona poza sieciq skleporvq, straganarri
i targowiskarni

16) 55. l0.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania !

17) 55.20,2 - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr6tkotrrvalego zakwaterowania
i 8) 55.90,2 - pozostale zakwaterowanie
19) 56.10.A - restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne
20) 56.10,8 - ruchome plac6wki gastronomiczne
21) 56.'29.2 - pozostala uslugowa dzialalnoSi gastronomiczna
22) 56,30.2 - przygotowy"vanie i podawanie napojow
23) 58.ILZ - wydawanie ksiqZek
24) 58.13.2 - wydawanie gazet
25) 58.14.2 -."i,ydawanie czasopism i pozostalyclt periodyktiw
26) 58.19.2 - pozostala dzialalno(i wydawnicza
27) 59.13.2 - dzialalnosc zwi4zana z dystrybucj4 film6w, nagrafi wideo i programow

telewizyjnych
28) 59.14.Z - dzialalnoSi zwiqzana z projekcj4 film6w
29) 73.1LZ - dzialalno6i agencji reklamowych
30) 74,20.2 - dzialalnoSc fotograficzna
31) 77.33.2 - wynajem i dzier2awa maszyn i urzqdzefi biurowych, rvlqczajqc kornpLrrery
32) 81 .2LZ - niespecjalistyczne sprz4tanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych
33) 81.29.2 - pozostale sprz4tanie
34) 82.30.2 - dzialalnosc zwiqzanazorganizacjE targow, lvystaw i kongres6w
35) 85.52,2 - pozaszkolne fonny edukacji artystycznej
36) 85.59.A - nauka jQzyk6w obcych
37) 85.59.8 - pozostaie pozaszkolne fonny edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
38) 86,90,A - dzialalrroSc fizjoterapeutyczna ,

39) 86.90.8 - pozostala dzialalno$i w zakresie opieki zdrorvotnej , gdzie indziej
niesklasyfikowana

40) 87 .30,2 - pomoc spoleczna z zakwaterorvaniem dla os6b w podeszlym u,ieku i osob
niepelnosprawnych

4I) 8l .90.2 - pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniern
42) B8,I0.Z - pollloc spoieczna bez zakwaterowania dla osob w podeszlym wieku i osob

niepelnosprarvnych
43) 88.99.Z - pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikoniana

, 44) 90,04,2 - dzialalnoSc obiekt6w kulturalnyclr
45) 92,00.2 - dzialalno Sc zwiqzana z gram\ losowyrni i zakladami wzajenrnymi
46) 93.ILZ - dzialalno5c obiekt6w sportowych
47) 93.13.Z - dzialalnoSc obiekt6r.v sluZqcych poprawie kondycji fizycznej
48) 93 ,21.2 - dzialalno6i wesoiych miasteczek i park6w rozrywki
49) 94.99.2 - dzialalnoS6 pozostalych organizacji czlonkowskich gdzie indziej

niesklasyfikowana
50) 96,09.2 - pozostala, dzialalno$d uslugowa gdzie indziej nie sklasyfikowala

$ 37.
1, Czlonkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mog4 by6 czlonkami Zarzqdu;
2) nie byli skazani prawomocnym r,vyrokiem za przestgpstwo umy$lne Scigane z oskarze niii

publicznego lub przestgpstwo skarbowe,
3) mog4 otrzymywa6 z tytulu pelnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztorv

lub r.vynagrodzenie w wysokoSci nie v'rylszej nizprzeciqtrre miesiEczne \,vynagroclzenie rv



2.

sektorze przedsigbiorstw oglosz one ptzezPrezesa Gl6wnego Urzgdu Statystyczn.go ,n ,.ok
poprzeclni.

2' Czlonkowie Zatzqdn nie mogq byi skazani prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo r-1nysl1e
scigane z oskarzenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe

3, Zabrania siE:
l) udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiqzafi majqtkiem Klubu w stosunku clo je go

czlonkow, czionk6w organ6w lub pracownikow oraz or-6f, , kt6rymi czlonkowie,
czlonkowie organ6w oraz pracownicy klubu pozostaj4 w zwiqzku matzcriskirn, \,ve l

u albo w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,
b powinowactu,a w linii bocznej do drugiego stopnia albo s4 zr,viqz:a,ni z
ienia, opieki lub kurate i, zwanych clalej ,,osobami bliskirni'i,

2) przekazywania maj4tku Klubu narzecz jego czlonk6w, cilonk6w organ6w Iub
pracownik6w oraz ich os6b biiskich, na zasadach imych niz rv stosunku do os6b trzecich, vy
szczeg6lnoSci, jezeli przekazanie to nastgpuje bezplatnie lr.rb na preferencyjnych r,varulkach,

3) urykorzystywania maj4tku narzecz czlonk6w Klubu, czlonk6rv organtiw lub pracownikor.v
oraz ich osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do os6b trzecich, chyba ze tci
rvykorzystanie bezpoSrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towar6w lub uslLrg od podmiot6w, w ktorych uczestnicz4 czlonkowie I(lLrbLr,
czlonkowie jego organow lub pracownicy oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niz n,
stosunku do os6b trzecich lub po cenacrr wyzszych ni2 rynkowe,

$ 38.
w zaklesie w1'nikaj4cym z dzialalnoSci statutowej Klub moze nabywac prawa i zacizlgac
zobowi4zania.
Dla tvaznoSci oSwiad czeil w zakresie praw, podejmowania zobowi qzan n'tajqtkowych oraz ucizielenia
pelnotrrocnictw wynragane s4 podpisy tzech nastgpujqcych os6b lqcznii: prezesa, Wiceprezesa i
Sekretarza, Inne osoby mogE dokonywai czynnoSci prawnych wyt4cznie w irnienir.: r)sob1r
uprawni onei do repre zenracji na podstawi e pi s emnego pelnomocnictwa.

l.

4.

I.

2.

Rozdzial Vll
Zmiana statutu i rorwiqzanie Klubu.

$ 3e.
Statut tno2e zostai zmieniony przez Walne Zebranie Czlonkow, na podstawie uchwaly podjgte.j
wlgkszo6ci42l3 glosow przy obecnosci co najmniej polowy czlonk6w rtubu.
Klub 'rno2e byi tozwi4zany na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Czlonkorv porvz-igrel
wiqkszoSciE2l3 glos6w przy obecnoSci, co najmniej % uprawnionych do glosowalia.
Likrvidatorami Klubu sq czlonkowie Zavqdu, jezeli Walle Zebranie Cziolkow nie wvznaczi,
likwidato16w.
Pozostaly po liku'idacji majqtel< przeznacza siE na cele okreSlone uchwal4 Walnego Zebralia
Cziorrkow o rozu,i4zaniu Klubu.

,rtt,-/ k,,a4


