
STATUT
KLUBU SPORTOWEGO "GWARDIA" TYCHY

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1
1. Stowarzyszenie, zwane dalej w treści Statutu „Klubem” nosi nazwę Klub Sportowy "Gwardia" Tychy,

w skrócie K.S. "Gwardia" Tychy.  
2. Stowarzyszenie jest klubem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, działającym

na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedzibą Klubu jest miasto Tychy.
2. Klub  działa  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  głównej  mierze  na  terenie  województwa

śląskiego.
3. W zakresie współpracy międzynarodowej Klub może działać poza granicami kraju.

§ 3
Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru.

§ 4
Klub  może  być  członkiem krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  działających  w sferze  sportu
i rekreacji.

§ 5
1. Klub używa własnych znaków, logotypów których wzór stanowi załącznik do Statutu.
2. Barwami Klubu są kolory: biały, czarny, czerwony.
3. Nazwa,  skrót  nazwy  Klubu  oraz  godło  klubowe  korzystają  z  ochrony  prawnej  na  zasadach

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele Klubu

§ 6
Celem Klubu jest:
1. prowadzenie działalności w zakresie sportu wyczynowego,
2. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji,
3. promocja kultury fizycznej i sportu, aktywnego trybu życia, w szczególności wśród mieszkańców

miasta Tychy i innych miejscowości na obszarze województwa śląskiego;
4. uczestnictwo  w  przedsięwzięciach  sportowych  i  rekreacyjnych  na  obszarze  Rzeczypospolitej

Polskiej, a także poza granicami kraju.

§ 7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. rozwój i propagowanie kultury fizycznej i sportu,
2. prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, w szczególności w judo,
3. prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci  i młodzieży,
4. szkolenia i doskonalenia kadry trenerskiej prowadzącej zajęcia sportowo – rekreacyjne.
5. organizowanie  zawodów  sportowych,  zgrupowań  szkoleniowych  i  innych  imprez  sportowych

lub sportowo – rekreacyjnych,
6. udział w zawodach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez inne podmioty,
7. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych,
8. współdziałanie  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  rozwoju  sportu  i  kultury

fizycznej,
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9. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,
10. podejmowanie innych działań, które są konieczne do realizacji zadań statutowych,
11. prowadzenie  działalności  gospodarczej,  w  celu  pozyskiwania  środków  na  realizację  zadań

statutowych w zakresie:
a) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
b) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
c) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
d) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
e) 47.11.Z  -  Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych  sklepach  z  przewagą

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
f) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
g) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

§ 8
Do  prowadzenia  działalności  Klub  może  zatrudniać  osoby fizyczne,  w tym także  członków Klubu,
na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju, który

otrzymał zgodę co najmniej jednego członka Zarządu i zawarł z Klubem pisemną umowę.
2. Małoletni poniżej 18 roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych

wyrażoną na piśmie. Małoletnim nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu
Członków Klubu. Małoletni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3. Członkiem honorowym może być  osoba fizyczna,  której  za  szczególne zasługi  dla  Klubu Walne
Zebranie  Członków  Klubu  nadało  godność  członka  honorowego.  Członkom  honorowym
nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Klubu. Członkowie
honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

4. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów statutowych  Klubu.  Członkom wspierającym  nie
przysługuje  prawo do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Klubu.  Członkowie
wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

5. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Klubu w drodze uchwały na podstawie oświadczenia
woli lub pisemnej deklaracji.

6. Osoba  prawna,  której  nadano  status  członka  wspierającego,  działa  w  Klubie  za  pośrednictwem
swojego przedstawiciela.

§ 11
Członkowie Klubu mają prawo do:
1. udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub,
2. uczestnictwa  w  innych  formach  działalności  Klubu  oraz  korzystania  z  obiektów,  urządzeń

i wyposażenia Klubu,
3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz udziału w Walnym Zebraniu Członków

Klubu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem przepisu § 10 ust. 2 - 4  Statutu,
4. w  uzasadnionych  przypadkach  korzystania  z  pomocy  materialnej,  organizacyjnej  i  prawnej

ze strony Klubu,
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5. zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu.

§ 12
1. Członkowie Klubu są zobowiązani do:

1) ochrony dobrego imienia Klubu,
2) przestrzegania zasad fair play w sporcie,
3) przestrzegania  Statutu  Klubu,  uchwał  Zarządu Klubu,  Regulaminu,  a  także  wszelkich  innych

aktów wewnętrznych dotyczących działalności Klubu,
4) aktywnego  uczestniczenia  w  realizacji  celów  statutowych,  w  tym  w  działalności  sportowej

i organizacyjnej Klubu,
5) opłacania składek członkowskich, za wyjątkiem osób sprawujących funkcje we władzach Klubu

oraz osób zwolnionych na mocy uchwały Zarządu Klubu. 
2. Niezależnie  od  pkt.  1-5,  prawa  i  obowiązki  członków  Klubu,  uprawiających  sport  wyczynowy,

określają regulaminy ogólnopolskich związków sportowych, których członkiem jest Klub.

§ 13
1. Zarząd  Klubu  może  w  drodze  uchwały  przyznać  członkom honorowym  i  wspierającym bierne

oraz czynne prawo wyborcze do władz Klubu.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzega-

nia statutu oraz uchwał władz Klubu.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłat składek członkowskich.

§ 14
1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu:

a) na wniosek Zarządu Klubu,
b) z powodu zalegania z opłatami składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2 miesiące,
c) z  powodu  rażącego  naruszenia  Statutu  lub  nieprzestrzegania  Regulaminu,  postanowień

i uchwał władz Klubu,
d) z powodu działania na szkodę Klubu,
e) z powodu śmierci członka.

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków z powodów wskazanych w ust. 1 pkt. 2) lit. a-c członkowi
przysługuje prawo odwołania do Zarządu Klubu w terminie 7 dni od daty skreślenia z listy członków.
Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony w prawach członkowskich.

3. Zarząd Klubu rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni kalendarzowych. Uchwała Zarządu Klubu jest
ostateczna.

4. W przypadku przywrócenia członkostwa w Klubie, Klub może nałożyć na członka dodatkową opłatę
reaktywacyjną.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§ 15
1. Władzami Klub są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas określony. Kadencja Władz Klubu
trwa  5  lat  i  kończy się  z  dniem odbycia  Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo –  Wyborczego
Zebrania Członków Klubu.
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§ 16
1. Wybory  do  władz  Klubu  odbywają  się  w  głosowaniu  jawnym.  Zasady  i  tryb  przeprowadzania

wyborów nie ujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Uchwały  wszystkich  władz  Klubu  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  w  obecności

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią  inaczej.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 17
1. Najwyższą Władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu.
2.  Walne  Zebranie  członków  Klubu  może  być  zwołane  jako  zwyczajne  (sprawozdawcze,

sprawozdawczo-wyborcze) lub nadzwyczajne.
3. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Klubu.
4. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  Klubu  zwołuje  Zarząd  Klubu,  zawiadamiając  o  terminie,

miejscu i  proponowanym porządku obrad członków Klubu co najmniej  14 dni  przed Zebraniem.
Zarząd  uprawniony  jest  do  wyznaczenia  w  zawiadomieniu  drugiego  terminu  posiedzenia,
obowiązującego w przypadku braku quorum na posiedzeniu wyznaczonym w pierwszym terminie.

5. Zwyczajne Walne Zebranie  Sprawozdawcze Klubu odbywa się raz  w roku,  natomiast  Zwyczajne
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu odbywa się raz na pięć lat.

6. Zwyczajne  Walne  Zebrania  Członków  Klubu  odbywają  się  do  dnia  31  sierpnia  danego  roku
kalendarzowego.

§ 18
1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje się:

1) na wniosek Zarządu Klubu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie
14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19
1. W  Walnym  Zebraniu  Członków  Klubu  udział  mogą  brać  członkowie  zwyczajni  z  głosem

stanowiącym oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków Klubu może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności

co  najmniej  50%  członków  uprawnionych  do  głosowania  +  1  osoba,  a  w  drugim  terminie
bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli  Statut  nie  stanowi  inaczej,  uchwały Walnego  Zebrania  Członków Klubu  zapadają  zwykłą
większością głosów. 

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Klubu,
2. uchwalanie założeń polityki finansowej oraz programu działalności Klubu,
3. rozpatrywanie, przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
4. dokonywanie oceny działalności Klubu oraz uchwalanie absolutorium dla członków Zarządu Klubu

i Komisji Rewizyjnej,
5. wybór i  odwoływanie członków Zarządu,  członków Komisji  Rewizyjnej,  w jawnym głosowaniu,

zwykłą większością głosów członków Klubu obecnych i mających czynne prawo wyborcze,
6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków Klubu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
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8. uchwalanie Statutu Klubu oraz jego zmian,
9. nadawanie godności członków honorowych Klubu,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia z listy członków Klubu,
11. ustalanie liczby członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
12. wyrażanie  zgody  na  zawieranie  umów  pożyczki,  kredytu  lub  innych  umów  skutkujących

ustanowieniem na majątku Klubu hipoteki, zastawu, użytkowania lub służebności.

Zarząd

§ 21
1. Zarząd składa się z 2-7 członków, w tym Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów. Członkowie

Zarządu wybierani są na pięcioletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Klubu, które ustala
również liczbę członków Zarządu i Wiceprezesów.

2. Zarząd  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  z  grona  członków  Zarządu  Prezesa  Zarządu  Klubu
oraz jednego lub  dwóch Wiceprezesów.

3. Każdy członek Zarządu Klubu może być odwołany jedynie przez Walne Zebranie Członków Klubu.
4. Członek  Zarządu  Klubu  nie  może  być  osobą  skazaną  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno – skarbowe.
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę zarządczą na podstawie obowiązujących

przepisów.

§ 22
Do  kompetencji  Zarządu  należy  wykonywanie  uchwał  Walnego  Zebrania  Członków  Klubu
oraz kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:
1. zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu,
2. przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie,
3. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Klubu,
5. uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Klubu i jego sekcji sportowych,
6. nadzór nad pracą biura Klubu,
7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
10. składanie  wniosków  do  Walnego  Zebrania  Członków  Klubu  w  sprawie  nadawania

i pozbawiania tytułów członków honorowych,
11. ustalanie  zasad  wynagradzania  pracowników  Klubu,   nawiązywanie  i  rozwiązywanie  z  nimi

stosunku  pracy  oraz  zawieranie  umów  cywilnoprawnych  na  świadczenie  usług,
z zastrzeżeniem § 27 ust. 7, a także zawieranie innych umów cywilnoprawnych.

12. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,
13. ustalanie wysokości składek członkowskich,
14. udzielanie wyróżnień i nakładanie kar.

§ 23
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy

w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni

przez niego członek albo członkowie Komisji z głosem doradczym.
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4. Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  Klubu  lub  upoważniony do  tego  -  przez  Prezesa
Zarządu  Klubu  -  Wiceprezes.  O  zwołaniu  posiedzenia  Zarządu  osoba  dokonująca  zwołania
powiadania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
6. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dotyczących personalnie

członka  Zarządu,  które  powinny  być  podejmowane  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością
głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  Zarządu.  W  głosowaniu  tajnym
nie uczestniczy członek Zarządu, którego dotyczy głosowana uchwała. W przypadku równej liczby
głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Prezesa Zarządu Klubu.

8. Uchwały Zarządu podpisują Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.
9. Zarząd  ma  prawo dokooptowania  do  swego  składu  nowych  członków w miejsce  tych,  których

mandaty wygasły w trakcie trwania kadencji. Liczba dobranych członków Zarządu nie może jednak
być większa niż dwóch.  Jeżeli ilość członków Zarządu – pomimo dokooptowania – będzie niższa,
niż  przewiduje  Statut,  Zarząd  zwołuje  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków Klubu  w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

10. Członkowie Zarządu dokooptowani lub wybrani w trybie wskazanym w ust. 9 pełnią swoją funkcję
do końca kadencji Zarządu Klubu.

11. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 24
1. Do  składania  oświadczeń  w  imieniu  Klubu,  w  tym do  zaciągania  zobowiązań  i  rozporządzania

majątkiem Klubu uprawniony jest działający samodzielnie Prezes Zarządu Klubu albo Wiceprezes
łącznie z Członkiem Zarządu Klubu.

2. Zawarcie umowy pożyczki, kredytu, jak również zawarcie umowy najmu, dzierżawy oraz  leasingu,
w wyniku  której  powstaną  zobowiązania  przekraczające  kwotę  100  000  złotych  (słownie:  sto
tysięcy)  wymaga  zgody  Zarządu  Klubu  w  formie  uchwały,  z wyjątkiem  spłaty  zobowiązań
podatkowych  oraz  innych  obligatoryjnych  obciążeń  na  rzecz  Skarbu  Państwa  lub  jednostek
samorządu  terytorialnego,  a  także  wydatków  przewidzianych  w  zatwierdzonym  przez  Zarząd
budżecie Klubu na dany rok finansowy.

3. Zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy skutkującej ustanowieniem na majątku Klubu
hipoteki,  zastawu,  użytkowania  lub  służebności,  wymaga  uchwały  Walnego  zebrania  Członków
Klubu.

4. Przystępowanie  przez  Klub  do  organizacji  i  związków  oraz  wystąpienie  z  takich  organizacji
dokonywane  jest na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§ 25
Do kompetencji i obowiązków Prezesa Klubu należy:
1. nadzór i kontrola nad całokształtem bieżącej działalności Klubu,
2. organizacja pracy Zarządu,
3. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
4. wykonywanie obowiązków i uprawnień przynależnych Kierownikowi zakładu pracy.

Komisja Rewizyjna

§ 26
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
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§ 27
1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  2-3  członków wybieranych  spośród  członków mających  prawo

wyborcze do władz Klubu przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie  mogą  być  jednocześnie  członkami  Zarządu  Klubu  ani  pozostawać  z  członkami  Zarządu
Klubu  w  związku  małżeńskim,  we   wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,
powinowactwa i w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej,

2) nie mogą być pracownikami spółek, w których Klub ma udziały lub akcje,
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz w roku.
5. Komisja  Rewizyjna  podejmuje  decyzje  w  drodze  uchwał.  Uchwały  Komisji   zapadają  zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

6. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji.
7. Komisja Rewizyjna reprezentuje Klub w czynnościach prawnych z członkami Zarządu.
8. Przepisy § 23 ust. 9-11 stosuje się odpowiednio.

§ 28
1. Komisja  Rewizyjna  sprawuje  kontrolę  nad  przestrzeganiem  postanowień  Statutu  oraz  kontrolę

finansów i działalności gospodarczej Klubu.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeglądanie w każdym czasie dokumentów Klubu oraz żądanie udzielenia wyjaśnień,
2) udział w posiedzeniach Zarządu,
3) przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
4) ustalanie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
5) opiniowanie sprawozdania finansowego Klubu na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego

Zebrania Sprawozdawczego Członków,
6) opiniowanie,  zatwierdzanie  i  podpisywanie  umów  zawieranych  przez  Klub  z  członkami

Zarządu.
7) w umowach  między Klubem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje

członek Komisji Rewizyjnej wskazany w drodze uchwały,
8) żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
9) przedstawianie  Walnemu  Zebraniu  wniosków  w  przedmiocie  udzielenia  absolutorium

ustępującemu Zarządowi,
10) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary

§ 29
1. Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szczególny wkład w działalność Klubu, Zarząd może przyznać

członkom  następujące wyróżnienia:
1) pochwałę,
2) dyplom,
3) nagrody rzeczowe lub finansowe,
4) odznakę honorową Klubu,

2. Zarząd może występować o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi
przepisami i regulaminami.
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§ 30
1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu,  naruszanie zasad

współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu stanowią przewinienia dyscyplinarne.
2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd.
3. Zarząd może nakładać na członków kary, upomnienia lub nagany, a w przypadku rażącego naruszenia

przepisów i zasad wskazanych w ust. 1 podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Klubu

§ 31
1. Majątek Klubu stanowią składniki nabyte w toku działalności Klubu, w tym nieruchomości.
2. Majątek Klubu powstaje w szczególności z:

1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) środków pochodzących z ofiarności publicznej,
4) dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej
5) dotacji, subwencji,
6) zysków z lokat bankowych,
7) innych umów.

3. W działalności Klubu zabrania się:
1) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem  Klubu  w stosunku  do  jego

członków lub pracowników,  osób świadczących usługi  na rzecz Klubu  oraz osób,  z którymi
w/w pozostają   w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia,  w  stosunku  nadrzędności  lub  podrzędności  służbowej,  albo  są  związani  z  tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania składników majątku Klubu na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 32
Uchwalenie Statutu Klubu lub jego zmiana może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej
większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.

§ 33
1. Rozwiązanie Klubu o którym mowa w § 20 pkt. 7 następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania,

podjętej większością 3/4 głosów, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia

likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes oraz Wiceprezesi

Zarządu Klubu.

8



ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 34
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach
i inne obowiązujące przepisy prawa.

Tychy, dn. 31 marca 2022 roku
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Znaki, logotypy Klubu

Logotyp nr 1.  Używany w kolorach czerwono-białym.

Logotyp nr 2. Używany w kolorach czarnym lub białym.
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