STATUT
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „LOTKA” Gmina Olsztyn
Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

1.
2.
3.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA” Gmina
Olsztyn i zwany jest w dalszej części statutu „Klubem”
Klub może używać nazwy skróconej: ULKS „LOTKA” gm. Olsztyn.
Klub posiada osobowość prawną.

§2
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach
niezarobkowych, działającym na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących
stowarzyszeń, kultury fizycznej, sportu, działalności pożytku publicznego, wolontariatu oraz
niniejszego statutu i regulaminów Klubu.

1.
2.

§3
Siedzibą Klubu jest Olsztyn (powiat częstochowski, województwo śląskie).
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a dla właściwej realizacji
celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§4

Klub jest zawiązany na czas nieokreślony.
§5
Klub może posiadać i używać godła, logo, barw, odznak i znaczków organizacyjnych oraz
własnych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.

2.

§6
Klub może przystępować do innych organizacji oraz związków krajowych i
międzynarodowych, na zasadach zgodnych z prawem, jeżeli ich cele są zgodne z celami
Klubu.
Klub może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w
sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wolontariatu.

§7
Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, o czym
decyduje Zarząd Klubu.

1.

§8
Klub prowadzi działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.

3.

Działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie, jako działalność uboczna służąca
do pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności
statutowej Klubu, które nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, sympatyków i
wolontariuszy.
Rozdział II
Cel i środki działania

§9
Celem Klubu jest:
1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
2. wspieranie i propagowanie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców gminy Olsztyn
oraz innych miejscowości a także rozwoju zainteresowań z zakresu sportu, rekreacji i
turystyki na terenie swojego działania,
3. promowanie wśród mieszkańców gminy Olsztyn oraz innych miejscowości sportu,
rekreacji, turystyki oraz zdrowego stylu życia,
4. prowadzenie działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, osób
niepełnosprawnych oraz podmiotów gospodarczych, a także wspieranie dzieci i
młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
5. prowadzenie i promocja wolontariatu w oparciu o ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
6. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i wzmacniania
kapitału społecznego, w tym: budowa, przebudowa, urządzanie ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, sportowej.
§ 10
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci,
młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie
swego działania,
4) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji,
rehabilitacji i fizjoterapii ruchowej,
5) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkół,
6) udzielnie pomocy dzieciom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji losowej
lub materialnej,
7) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek pozalekcyjnych oraz obozów sportowych,
turystycznych i wypoczynkowych,
8) organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, zespołów ćwiczeń,
sekcji rekreacyjnych, drużyn, grup oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju
różnych dyscyplin sportowych,
9) organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących
oraz organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla dzieci, młodzieży
i dorosłych,

10) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, regionalnej,
krajowej i międzynarodowej,
11) organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych o
zasięgu gminnym i przekraczającym obszar gminy,
12) prowadzenie działalności szkoleniowej, wykładów, konferencji i sympozjów w
zakresie sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji j fizjoterapii,
13) szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,
14) wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych,
kalendarzy promocyjnych, innych promujących Klub i jego działalność,
15) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
16) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
17) współpraca z młodzieżą - otoczenie opieką młodzieży z rodzin patologicznych,
18) propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie swego
działania,
19) popularyzację kultury fizycznej i zdrowotnej,
20) popularyzowanie higienicznego trybu życia,
21) działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych,
22) działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej,
23) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowotnej młodzieży szkolnej z
innymi klubami, stowarzyszeniami i organizacjami,
24) przeciwdziałanie
niedostosowaniu
społecznemu,
patologiom,
narkomani,
alkoholizmowi itp.,
25) aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
26) inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych na rzecz rozwijania i
wspierania inicjatyw organizacyjnych na rozwój współpracy regionalnej i lokalnej z
Państwami Unii Europejskiej, Europy Wschodniej oraz Polonią zagraniczną,
27) organizowanie warsztatów twórczych, propagowanie i organizowanie wymiany
międzykulturowej,
28) fundowanie stypendiów i nagród,
29) działania marketingowe i promocyjne,
30) podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności
statutowej.
31) Klub realizuje swoje cele poprzez: budowę, przebudowę, urządzanie infrastruktury
kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, sportowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych
służących aktywnemu wypoczynkowi, zdrowemu stylu życia, integracji społecznej.
§ 11
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1) społecznej działalności swoich członków i działaczy;
2) pomocy materialnej i organizacyjnej osób niebędących członkami, działaczy,
sponsorów;
3) bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek rządowych i samorządowych;
4) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci, młodzież, dorośli, osoby
niepełnosprawne, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną
przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem
wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
o stowarzyszeniach;
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 15
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu,
zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
§ 16
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Członków;
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu;
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 17
Obowiązkiem członka wspierającego jest regularne wywiązywanie się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał Klubu.
§ 18
Członkostwo honorowe może nadać Zarząd Klubu w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, osobom fizycznym i prawnym, niezależnie od obywatelstwa, zasłużonym
szczególnie dla rozwoju Klubu.
2. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym;
2) udziału w imprezach organizowanych przez Klub.
1.

§ 19
Członek honorowy ma obowiązek:
1) szanować i chronić własność Klubu;

2) dbać o dobre imię Klubu;
3) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
§ 20
Do obowiązków członków należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Klubu;
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
3) godne reprezentowanie barw Klubu;
4) dbanie o sprzęt i urządzenia Klubu.
5) regularne opłacanie składek na zasadach ustalonych w Regulaminie Klubu;
6) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.
§ 21
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w § 22 niniejszego statutu;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
5) rozwiązania Klubu.
§ 22
Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli
członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych;
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe;
3) działa na szkodę Klubu,
4) członek nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku
lub zalega z płatnością składek przez okres dwóch miesięcy i mimo wezwania
świadczenia tego nie spełnia.
§ 23
Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej
członek może się odwołać w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.
Rozdział IV.
Władze Klubu oraz ich organizacja
§ 24
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierani są przez Członków Klubu w głosowaniu jawnym,
chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków
opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
1.

§ 25

1.
2.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności Klubu i planów;
2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności
Klubu;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji;
5) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium
ustępującemu Zarządowi;
6) wybór członków Zarządu;
7) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
8) uchwalenie statutu Klubu i jego zmiany;
9) nadanie członkostwa honorowego;
10) ustalenie wysokości składek członkowskich;
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
13) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

3.

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek
obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub rozszerzony.
Porządek nie może być rozszerzony przez punkty dotyczące zmiany statutu lub
rozwiązania Klubu.
Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera
przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek i sekretarza, którzy dalej prowadzą
obrady.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 26
Zwyczajne Walne Zebranie Członków - Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd
raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.
Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, co
4 lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek ¼ liczby członków Klubu.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w
ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne
Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i
proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

§ 27
1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków jest ważne:
1) w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa liczby członków;
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 28
Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i dwóch Członków Zarządu.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes, Wiceprezes i Sekretarz kierują bieżącą
działalnością Klubu i reprezentują go na zewnątrz.
Prezes, Wiceprezes i Sekretarz pełnią również funkcję pracodawcy w stosunku do
zatrudnionych pracowników Klubu.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Klubu;
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
4) kierowanie bieżącą pracą Klubu i zarządzanie jego majątkiem;
5) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
6) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu
8) uchwalenie regulaminów Klubu;
9) zwołanie Walnego Zebrania Członków;
10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
11) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niepodlegających kompetencji
innych władz Klubu;
12) prowadzenie Biura Klubu zgodnie z podziałem obowiązków ustalonych w regulaminie
Klubu.
Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich w sprawach wymagających
kolektywnego działania.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
Szczegółowe działanie Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 30
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków w tym z przewodniczącego komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej I finansowej
działalności Zarządu;
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków I zgłaszanie wniosków w
przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
5) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
§ 31
Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia
sprawozdania;
2) ustania członkostwa w Klubie;
3) zrzeczenia się udziału w tych organach;
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

1.

2.
3.

§ 32
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania chyba, ze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
W przypadku ustąpienia Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo kooptacji.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.
Rozdział V.
Wyróżnienia i kary

§ 33
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody w
postaci:
1) pochwały ustnej lub pisemnej;
2) dyplomu uznania lub listu pochwalnego;
3) nagrody specjalne według regulaminu nagród.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez
Zarząd Klubu
1.

§34
W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje zgodnie z Regulaminem Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
4) wykluczenia – skreślenia z listy członka Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
skreśleniu lub wykluczeniu.
3. Odwołanie musi być złożone za pośrednictwem Zarząd Klubu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.
1.

Rozdział VI.
Majątek i fundusze

1.
2.
3.

§ 35
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, zapisów, spadków i lokat;
3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego;
4) majątku Klubu;
5) ofiarności publicznej;
6) działalności gospodarczej klubu;
7) oraz innych źródeł.
§ 36

1.

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie:
1) 93.12.Z - działalność klubów sportowych
2) 93.29.Z - pozostała działalność sportowa i rekreacyjna
3) 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
4) 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
5) 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
6) 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
7) 18.11.Z – drukowanie gazet
8) 18.12.Z – pozostałe drukowanie
9) 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
10) 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi
11) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
12) 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
13) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
14) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
15) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
16) 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
17) 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
18) 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie
19) 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
20) 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
21) 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
22) 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
23) 58.11.Z - wydawanie książek
24) 58.13.Z - wydawanie gazet
25) 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
26) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
27) 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
28) 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów

29) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych
30) 74.20.Z - działalność fotograficzna
31) 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
32) 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
33) 81.29.Z - pozostałe sprzątanie
34) 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
35) 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej
36) 85.59.A - nauka języków obcych
37) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
38) 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
39) 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
40) 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
41) 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
42) 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
43) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
44) 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych
45) 92.00.Z - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
46) 93.11.Z - działalność obiektów sportowych
47) 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
48) 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
49) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana
50) 96.09.Z - pozostała, działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych I nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) 93.12.Z - działalność klubów sportowych
2) 93.29.Z - pozostała działalność sportowa i rekreacyjna
3) 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
4) 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
5) 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
6) 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
7) 18.11.Z – drukowanie gazet
8) 18.12.Z – pozostałe drukowanie
9) 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
10) 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi
11) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
12) 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
13) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
2.

14) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
15) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
16) 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
17) 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
18) 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie
19) 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
20) 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
21) 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
22) 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
23) 58.11.Z - wydawanie książek
24) 58.13.Z - wydawanie gazet
25) 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
26) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
27) 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
28) 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów
29) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych
30) 74.20.Z - działalność fotograficzna
31) 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
32) 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
33) 81.29.Z - pozostałe sprzątanie
34) 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
35) 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej
36) 85.59.A - nauka języków obcych
37) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
38) 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
39) 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
40) 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
41) 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
42) 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
43) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
44) 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych
45) 92.00.Z - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
46) 93.11.Z - działalność obiektów sportowych
47) 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
48) 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
49) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana
50) 96.09.Z - pozostała, działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana
§ 37
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu;

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. Zabrania się:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia 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) 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 przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3) 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, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu;
4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub cenach wyższych niż rynkowe.
§ 38
1.
2.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy trzech następujących osób łącznie:
Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych
wyłącznie w imieniu osoby uprawnionej do reprezentacji na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 39
1) Statut może zostać zmieniony przez Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie
uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków
Klubu.
2) Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej uprawnionych do
głosowania.
3) Likwidatorami Klubu są Członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy likwidatorów.

4) Pozostały po likwidacji majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego
Zebrania Członków o rozwiązaniu Klubu.

