
STATUT 

Ludowego Klubu Sportowego „INTER” w Gnojnicy 

z dnia 23.07.2018 r. 

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „INTER”, zwany dalej Klubem. 

2.Klub może używać nazwy skróconej: LKS „INTER”. 

3.Klub jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. 1989 Nr 20 poz.104, tj.:Dz.U.z 2017r. poz.210 ze zm.) oraz niniejszego statutu. 

4.Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

5.Klub jest stowarzyszeniem o charakterze sportowym. 

6.Klub może prowadzić działalność gospodarczą. 

7.Klub może być członkiem organizacji społecznych i sportowych. 

8.Klub jest stowarzyszeniem pozarządowym, który może prowadzić działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873, tj.: Dz.U.z 2018r. poz.450 ze zm.). 

 

§ 2 

1.Siedzibą Klubu jest miejscowość Gnojnica. 

2.Adresem do doręczeń jest: 39-105 Gnojnica 206B. 

3.Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów 

statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.Klub może używać pieczęci, posiadać oznakę organizacyjną. 

5.Klub posiada godło, którego wzór określa Załącznik nr 1 do statutu. 

6.Barwami Klubu są kolory biało – czerwono – zielone. 

7.Nazwa Klubu oraz wszelkie znaki związane z Klubem podlegają ochronie prawnej. 

 

§ 3 

1.Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. 

2.Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zawierać umowy cywilnoprawne 

i zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków. 

3.Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu. 

 

§ 4 

Czas trwania Klubu jest nieograniczony. 

 

Rozdział II. Cele i środki działania Klubu 

§ 5 

Celem działania Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz 

tworzenia dla swoich Członków odpowiednich warunków ułatwiających realizację tych założeń, 

a także reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej. 

 

§ 6 

Klub realizuje swoje cele, w szczególności poprzez: 

1.Organizowanie Sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu, zespołów ćwiczeń, drużyn, grup 

i prowadzenie działań szkoleniowych. 

2.Organizowanie imprez sportowych oraz branie udziału w imprezach i zawodach sportowych 

organizowanych przez powołane do tego zrzeszenia i organizacje, instytucje. 

3.Propagowanie w społeczeństwie wychowania fizycznego i sportu, a w szczególności wyczynowego 

oraz prowadzenie wśród swych Członków pracy wychowawczej. 



4.Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu, 

a w szczególności wyczynowego zapewniając fundusze, kadrę trenersko – szkoleniowo - 

instruktorską, specjalistyczny treningowy sprzęt i urządzenia sportowe. 

5.Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej. 

6.Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowymi i oświatowymi w celu 

zapewnienia Członkom właściwych warunków uprawiania sportu. 

7.Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi i lokalnymi środkami masowego przekazu 

w zakresie polityki informacyjnej dotyczącej Klubu. 

8.Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych. 

 

Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. zwyczajnych 

2. uczestników 

3. wspierających 

4. honorowych 

§ 8 

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, pełnoletnia, która spełni łącznie 

następujące przesłanki: 

– złoży pisemną deklarację członkowską 

– zobowiąże się do godnego reprezentowania barw klubowych i podnoszenia poziomu 

sportowego lub pracy społecznej na rzecz Klubu oraz regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 9 

1.Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 

 a. czynnego i biernego prawa wyborczego 

 b. głosu na Walnym Zebraniu Członków 

 c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania 

 d. uczestniczyć w zajęciach i korzystać ze sprzętu treningowego na zasadach określonych 

 przez Zarząd 

 e. uczestniczyć w pracach poszczególnych Sekcji Klubu 

 f. uczestniczyć w imprezach na zasadach określonych przez Zarząd 

 g. korzystać z uprawnień członkowskich i świadczeń. 

2.Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek: 

 a. systematycznie, zdyscyplinowanie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, treningach, 

 zawodach, imprezach 

 b. przestrzegać statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu 

 c. popierać statutową działalność Klubu w granicach swych możliwości 

 d. przestrzegać zasad etyki sportowej 

 e. przyczyniać się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do propagowania 

 wychowania fizycznego i sportu 

 f. dbać o powierzony sprzęt, urządzenia i mienie Klubu 

 c. regularnie opłacać składki. 

§ 10 

Członkiem uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, niepełnoletnia, która spełni łącznie 

następujące przesłanki: 

– złoży pisemną deklarację członkowską 

– zobowiąże się do godnego reprezentowania barw klubowych i podnoszenia poziomu 

sportowego lub pracy społecznej na rzecz Klubu oraz regularnego opłacania składek członkowskich 

– złoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz pisemne oświadczenie 

o przyjęciu przez nich odpowiedzialności materialnej. 



 

§ 11 

Członek uczestnik Klubu ma wszystkie prawa i obowiązki Członka zwyczajnego z wyjątkiem 

postanowień §9 punkt 1 ustęp a i b. 

 

§ 12 

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i regularnie wspierające cele 

Klubu. 

§ 13 

1.Członek wspierający Klubu ma prawo: 

 a. brać udział w działaniach statutowych Klubu 

 b. biernego prawa wyborczego 

 c. reprezentować barwy klubowe 

 d. brać udział w imprezach organizowanych przez Klub 

2.Członek wspierający Klubu ma obowiązek: 

 a. przestrzegać statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu 

 c. popierać statutową działalność Klubu w granicach swych możliwości 

 d. regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń. 

 

§ 14 

Przyjęcie nowych Członków zwyczajnych, uczestników, wspierających następuje na podstawie 

uchwały podjętej przez Zarząd. 

§ 15 

Członkiem honorowym mogą być osoby posiadające wyjątkowe zasługi dla rozwoju Klubu. Na 

wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków, w drodze uchwały, nadaje Godność Honorowego 

Członka Klubu. 

§ 16 

1.Członek honorowy Klubu ma prawo: 

 a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym 

 b. brać udział w imprezach organizowanych przez Klub 

2.Członek honorowy Klubu ma obowiązek: 

 a. dbać o dobre imię Klubu. 

3.Członek honorowy Klubu zwolniony jest ze składek i opłat. 

 

§ 17 

Członkowie Klubu nie mogą startować ani występować bez zezwolenia Zarządu Klubu w barwach 

innych klubów sportowych – w tej dyscyplinie, którą uprawiają wyczynowo w Klubie. 

 

§ 18 

1.Członkostwo ustaje na skutek podjęcia przez Zarząd uchwały. 

2.Członkostwo ustaje w przypadku: 

 1.) obligatoryjnie: 

a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu przez 

Członka zobowiązań finansowych, 

b. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu 

d. po upływie roku czasu od zaprzestania świadczenia na rzecz Klubu przez Członka wspierającego 

 2.) fakultatywnie poprzez wykluczenie z powodu: 

a. działania na szkodę Klubu 

b. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu 

c. nieopłacania składek za okres jednego roku 

d. notorycznego unikania udziału w pracach Klubu 



e. popełnienia czynu niegodnego członka Klubu. 

3.Od uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków, na piśmie, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia 

o podjętej uchwale. 

§ 19 

1.Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę na rzecz sportu, wybitne 

osiągnięcia sportowe, godne reprezentowanie barw klubowych Członkowie Klubu mogą być 

wyróżniani na mocy uchwały Zarządu Klubu, w następujący sposób: 

 a. pochwałą 

 b. dyplomem uznania 

 c. nagrodą pieniężną lub rzeczową 

 d. wyróżnieniem za zasługi dla LKS „INTER”. 

2.Za przewinienia Członkowie Klubu mogą być karani na mocy uchwały Zarządu Klubu, na karę: 

 a. upomnienia 

 b. nagany 

 c. zawieszenia w prawach Członka Klubu 

 d. dyskwalifikacji. 

3.Pochwała, wyróżnienie, upomnienie, nagana może także przybrać formę ustną. 

4.Zawieszenie w prawach Członka Klubu polega na pozbawieniu czynnego i biernego prawa 

wyborczego oraz pozbawienie prawa uczestnictwa na Walnym Zebraniu Członków. Zawieszenie 

w prawach Członka Klubu może trwać najkrócej miesiąc a najdłużej jeden rok. 

5.Dyskwalifikacja polega na wykluczeniu w udziale Członka Klubu w określonego rodzaju lub 

w określonym czasie zajęciach, zawodach, imprezach, treningach. Dyskwalifikacja może trwać 

najkrócej miesiąc a najdłużej jeden rok. 

6.Od uchwały Zarządu w przedmiocie nałożenia na Członka kary przysługuje odwołanie na piśmie  

do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia ukaranemu 

Członkowi zawiadomienia o podjętej uchwale. 

 

Rozdział IV. Władze Klubu i Organy Pomocnicze 

§ 20 

Władzami Klubu są: 

1.Walne Zebranie Członków 

2.Zarząd 

3.Komisja Rewizyjna 

§ 21 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni, wspierający, niezawieszeni w prawa Członka 

Klubu 

b. z głosem doradczym – Członkowie honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 

3.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 a. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach statutu 

 b. powołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i odwołanie ze składu Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej 

 c. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu 

 d. ocena działalności poprzez rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności 

ustępujących władz oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom 

 e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej 

 f. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu 

 g. uchwalanie budżetu i planu działalności na kolejną kadencję 

 h. ustalania zasad zawierania umów przez członków Zarządu, a w szczególności elementów 

umowy o pracę 



 i. wskazywanie pełnomocnika Klubu spośród składu Komisji Rewizyjnej celem 

reprezentowania Klubu w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu 

 j. Nadanie Godności Członka Honorowego Klubu 

 k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, a w szczególności w przedmiocie: 

 - ustania członkostwa przez wykluczenie 

 - nałożenia na Członka kary 

 l. ustalanie wysokości składek członkowskich 

 ł. podejmowanie uchwały o likwidacji, rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku 

 m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia 

4.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

5.Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez zawiadomienie Członków co najmniej na 10 

dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

6.Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane do 30 marca każdego roku 

kalendarzowego jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek: 

 a. pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Klubu 

 b. pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej 

 c. wniosku Zarządu. 

8.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają: 

a. zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę Członków 

uprawnionych do głosowania w drugim terminie 

b. większością 2/3 głosów w obecności powyżej 1/2 ogólnej liczy Członków uprawnionych do 

głosowania, w przedmiocie: 

 b1.Nadania Godności Honorowego Członka Klubu 

 b2.uchwalania statutu i zmiany Statutu 

 b3.likwidacji, rozwiązanie Klubu 

 b4.odwołania Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej. 

9.Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne za wyjątkiem wyborów do władz Klubu.   

 

§ 22 

1.Zarząd jest organem władz Klubu o charakterze wykonawczym. 

2.Zarząd prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje Klub. 

3.Członek Zarządu powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres lat czterech. 

4.Mandat Członka Zarządu wygasa: 

 a. z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków udzielającego absolutorium za ostatni rok 

pełnienia funkcji Członka Zarządu 

 b. wskutek śmierci 

 c. rezygnacji 

 d. odwołania ze składu Zarządu 

5.Zarząd składa się z pięciu do piętnastu liczby członków a powołane do Zarządu na mocy uchwały 

Walnego Zebrania Członków mogą być Członkowie i osoby fizyczne niebędące Członkami Klubu 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.   

6.Zarząd na posiedzeniu wybiera ze swego grona: 

 a. Prezesa Zarządu 

 b. dwóch V-ce Prezesów Zarządu 

 c. Sekretarza Klubu 

 d. Skarbnika 

7.W imieniu Klubu, oświadczenia składają, zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągają: 

 a. Prezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem 



 b. Prezes Zarządu wraz z V-ce Prezesem Zarządu 

 c. Prezes Zarządu wraz z Sekretarzem Klubu 

 d. dwóch V-ce Prezesów Zarządu 

 e. V-ce Prezes Zarządu wraz z Sekretarzem Klubu 

 f.  V-ce Prezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem 

 g. Skarbik wraz z Sekretarzem Klubu. 

8.Do kompetencji Zarządu należy: 

 a. realizacja przyjętych przez Walne Zebranie Członków uchwał, wytycznych, zaleceń, 

               planów działania i planów budżetowych 

 b. składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem Członków 

 c. reprezentowanie Klubu 

 d. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu 

 e. kierowanie całokształtem działalności Klubu, zgodnie z celami statutowymi 

 f. ustalanie regulaminów i wydawanie zarządzeń w ramach statutowych, 

 g. podejmowanie decyzji w sprawach działalności gospodarczej 

 h. zwoływanie Walnych Zebrań Członków 

 i. powoływanie i odwoływanie Sekcji i Kierowników Sekcji oraz uchwalanie regulaminów 

               Sekcji 

 j. przyjmowanie, wykreślanie, wykluczanie Członków Klubu 

 k. wyróżniania i karanie Członków Klubu 

 l. wyrażanie zgody na zmianę barw klubowych przez zawodników 

 ł. zawieranie umów cywilnoprawnych dla realizacji celów statutowych 

 m. podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników 

 n. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie podlegających kompetencji 

innych władz Klubu, a w szczególności podejmowanie uchwał, regulaminów oraz wydawanie 

decyzji regulujących sprawy wewnętrzne Klubu i m.in. rozpoznawanie sporów wewnątrz Klubu. 

9.Do realizacji zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu. Pracami Biura Klubu kierują, na podstawie 

regulaminu uchwalonego przez Zarząd, członkowie Zarządu. 

10.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu a zwołuje je 

Prezes Zarządu bądź dwóch V-ce Prezesów Zarządu łącznie. W posiedzeniach Zarządu biorą udział 

wyłącznie członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Uchwały Zarządu podejmowane są 

w głosowaniu jawnym. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na 

podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§ 23 

1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu. 

2.Członek Komisji Rewizyjnej powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres lat 

czterech. 

3.Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa: 

 a. z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków udzielającego absolutorium za ostatni rok 

                pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej 

 b. wskutek śmierci 

 c. rezygnacji 

 d. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej 

4.Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu liczby członków a powołanie do Komisji 

Rewizyjnej na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być Członkowie i osoby fizyczne 

niebędące Członkami Klubu posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.   

5.Komisja Rewizyjna na posiedzeniu wybiera ze swego grona: 

 a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 



 b. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 c. Sekretarza Komisji Rewizyjnej 

6.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 a. przeprowadzanie raz do roku kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności 

                Klubu 

 b. kontrola opłacania składek członkowskich 

 c. występowanie z wnioskami do Zarządu wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem 

                wyjaśnienia oraz usunięcia nieprawidłowości 

 d. składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem Członków 

 e. zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium 

                ustępującemu Zarządowi 

 f. zwoływanie Walnych Zebrań Członków 

7.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, przynajmniej raz do roku 

a zwołuje je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w 

głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków 

Komisji Rewizyjnej. 

§ 24 

W razie gdy, skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich 

składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ 

zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego 

z wyboru. 

§ 25 

1.Sekcja jest podstawową jednostką organizacyjną Klubu. 

2.Sekcja jest organem pomocniczym Klubu. 

3.Sekcję i Kierownika Sekcji powołuję i odwołuje uchwałą Zarząd Klubu. 

4.Kierownik Sekcji może powołać Zarząd Sekcji, w składzie osobowym zależnym od potrzeb Sekcji. 

5.Sekcja pracuje w ramach regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu. 

 

Rozdział V. Majątek i fundusz Klubu 

§ 26 

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz. 

2.Na fundusz Klubu składa się: 

 a. wpisowe i składki członków Klubu 

 b. wpływy z imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub, wpływy 

                z biletów, reklam, sponsoringu 

 c. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje 

 d. dochody z działalności statutowej 

 e. dochody z działalności gospodarczej 

 f. dochody z majątku Klubu. 

3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział VI. Działalność gospodarcza 

§ 27 

1.Klub prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2.Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych. 

 

§ 28 

Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest działalność w zakresie: 

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 

73.12.D 

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B 

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z 



działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z 

działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z 

działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z 

wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z 

wydawanie książek – PKD 58.11.Z 

wydawanie gazet – PKD 58.13.Z 

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z 

pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z 

pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 96.09.Z 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B 

pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 29 

Uchwalenie statutu, zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy. 

§ 30 

Uchwała w przedmiocie rozwiązania, likwidacji Klubu winna określać sposób likwidacji i cel na jaki 

zostanie przeznaczony majątek. 

§ 31 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa 

o stowarzyszeniach 


