
STATUT  

KLUBU STRZELECKIEGO „SKAUT"  

w Bielsku-Białej  

Rozdział 1  

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.  

§1  

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki „SKAUT" w Bielsku-Białej, w skrócie KS           
"SKAUT" i jest zwany dalej „Klubem".  

2. Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych         
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej         
Krajowego Rejestru Sądowego.  

§2  
1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i politycznie neutralnym zrzeszeniem.  
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2019r., poz. 713) Prawo o                 

stowarzyszeniach oraz statutu i zgodnie z ww. oraz ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.                 
(Dz.U. Z 2019r., poz. 1468). 

3. Klub posiada osobowość prawną.  
4. Klub został założony na czas nieokreślony i może zostać rozwiązany w przypadkach            

określonych w ustawie i statucie.  

§3  
1. Siedzibą klubu jest miasto Bielsko-Biała, a terenem jego działania - obszar Rzeczpospolitej            

Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.  
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie             

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i federacji o podobnym            

celu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,           
których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
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§4  

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem          
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.  

§5  

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

 

Rozdział 2  

Cele i środki działania  

§6  
Celem Klubu jest:  

1. propagowanie i rozwój kultury fizycznej, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju           
sportu strzeleckiego w oparciu o możliwości sprzętowe własne oraz bazowe;  

2. prowadzenie działalności szkoleniowo sportowej w zakresie sportu strzeleckiego z broni          
pneumatycznej, cięciwowej (w tym kusz), śrutowej, czarnoprochowej, bocznego i centralnego          
zapłonu dla członków Klubu oraz sympatyków dyscyplin strzelectwa. W ramach działalności           
Klubu mogą być tworzone sekcje dyscyplin pokrewnych;  

3. propagowanie kolekcjonerstwa broni palnej i innej;  
4. propagowanie idei patriotycznych, propaństwowych i obronnych;  
5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności ich rehabilitacji społecznej            

i zawodowej;  
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności osób niepełnosprawnych;  
7. realizowanie inwestycji dla celów sportowych i rehabilitacyjnych;  
8. promocja i organizacja wolontariatu;  
9. prowadzenie doradztwa, poradnictwa, pośrednictwa i przygotowania zawodowego oraz        

prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie strzelectwa oraz wspierania rozwoju         
zawodowego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i zagrożonych          
utratą pracy;  

10. działalność charytatywna.  

 

2 



§7  

Klub realizuje swoje cele, o których mowa w § 6, w szczególności przez:  
1. organizowanie i rozwijanie sportu strzeleckiego oraz prowadzenie pracy szkoleniowej w tym           

zakresie,  
2. współpracę ze związkami sportowymi i organizacjami zajmującymi się sportem strzeleckim          

oraz władzami samorządowymi,  
3. zapewnienie warunków uprawiania sportu strzeleckiego, wychowania fizycznego oraz        

rekreacji,  
4. organizowanie treningów, zawodów strzeleckich i imprez sportowych,  
5. tworzenie własnej bazy szkoleniowo-sportowej,  
6. prowadzenie zajęć strzeleckich, zawodów strzeleckich w odpowiednich, dopuszczonych do         

tego typu eksploatacji obiektach pod nadzorem wykwalifikowanej kadry        
instruktorsko-trenerskiej, posiadającej do tej działalności udokumentowane uprawnienia,  

7. uprawianie dyscyplin strzeleckich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
8. działalność rekreacyjną i rozrywkową,  
9. prowadzenie edukacji sportowej i zajęć sportowych i rekreacyjnych,  
10. organizowanie imprez sportowych i kolekcjonerskich, cyklicznych i okolicznościowych, 
11. działalność wydawniczą,  
12. współpracę z resortami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji,          

kultury, kultury fizycznej, jednostkami wojskowymi, kuratoriami oświaty, organami        
administracji rządowej i samorządowej, klubami i kierownictwem podmiotów gospodarczych,         
szkołami i placówkami oświatowymi,  

13. prowadzenie działalność artystycznej, kolekcjonerskiej i wystawienniczej, w szczególności w         
zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz w zakresie związanym z           
obronnością państwa,  

14. prowadzenie szkoleń bojowych i kursów dla pracowników służb mundurowych i podmiotów           
zajmujących się ochroną osobistą i mienia, 

15. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  
16. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Rozdział 3  

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.  

§8  

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie             
członkiem wspierającym Klubu.  

2. Członkowie klubu dzielą się na:  
a. zwyczajnych, 
b. wspierających, 
c. honorowych.  

§9  

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne mające pełną lub ograniczoną zdolność do            
czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie jak również cudzoziemcy, o ile          
spełniają przesłanki wymienione w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach.  

2. Członkiem zwyczajnym Klubu można zostać po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie w            
poczet członków oraz wpłaceniu na konto Klubu określonej przez Zarząd kwoty wpisowego.  

3. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje Zarząd Klubu w drodze uchwały, podjętej nie             
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2                
powyżej.  

4. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych lub honorowych           
Klubu przedstawiając zainteresowanemu pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie 14          
dni od daty powzięcia uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu.             
W przypadku odmowy przyjęcia kandydata, Zarząd zobowiązany jest do bezzwłocznego          
zwrotu kwoty wpisowego.  

5. Uchwała Zarządu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu            
podejmowana jest zwykłą większością i jest ostateczna.  

§10  

Członkowie zwyczajni mają prawo :  
1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym            

prawem wyborczym z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w          
szczególności z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  
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2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw Klubowych.  
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.  
4. Otrzymać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań.  
5. Korzystać z mienia Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.  

§11  

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:  
1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu. 
2. Regularne opłacanie składek członkowskich .  
3. Wykonywanie pracy społecznej na rzecz Klubu.  

§12  

1. Członkiem wspierającym Klub może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca rozwój Klubu            
oraz współuczestnicząca w realizacji Klubowych celów zgodnie z § 7 powyżej.  

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego          
przez członka Zarządu lub członka Klubu wykonującego w czasie przyjmowania zgłoszenia           
funkcję trenera, instruktora, sędziego, prowadzącego strzelanie lub obsługę biura zawodów lub           
treningu.  

3. Odmowa przyjęcia w poczet członków wspierających przez Zarząd Klubu lub uprawnioną           
osobę, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest ostateczna i nie służy na nią odwołanie do                 
Walnego Zebrania.  

4. Członkostwo wspierające ustaje na koniec roku kalendarzowego od dnia przyjęcia, chyba że            
zostanie wznowione poprzez deklarację kontynuacji uczestnictwa, złożoną na zasadach         
wyrażonych w ust. 2 powyżej.  

§13  

1. Członkowie wspierający mają prawo do:  
a. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu. 
b. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 
c. Korzystania z mienia klubowego oraz uczestniczenia w zawodach, spotkaniach lub          

treningach Klubowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.  
2. Do obowiązków członków wspierających należy:  

a. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych działań. 
b. Opłacanie składek członkowskich,  
c. Przestrzeganie postanowień statutu.  
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§14  

1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i            
działalności Klubu.  

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu           
Klubu.  

3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.  
4. Do obowiązku członków honorowych należy przestrzeganie statutu.  
5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.  

§15  

1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:  
a. śmierci członka Klubu,  
b. na pisemne, własne żądanie członka skierowane do Zarządu w formie rezygnacji,  
c. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych.  

2. Członkostwo w Klubie ustaje również po wykluczeniu w drodze uchwały przez Zarząd Klubu             
w przypadku:  
a. działania niezgodnego ze Statutem i uchwałami władz,  
b. działania na szkodę Klubu,  
c. nieopłacania składek członkowskich powyżej 3- m-cy,  

3. W przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu, Zarząd Klubu przedstawia zainteresowanemu          
pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie 14 dni od daty jej powzięcia.  

4. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do          
Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

5. Odwołanie powinno zostać złożone do Zarządu Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia              
decyzji o wykluczeniu.  

6. Do czasu upływu terminu do wniesienia odwołania lub po jego wniesieniu, do czasu jego              
rozpatrzenia przez Walne Zebranie, osoba wykluczona nadal pozostaje członkiem zwyczajnym          
Klubu.  

7. W przypadku ustania członkostwa w Klubie, ustaje również członkostwo we władzach Klubu.  
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   Rozdział 4  

Władze Klubu 

§16  

1. Władzami Klubu są:  
a. Walne Zebranie Członków,  
b. Zarząd,  
c. Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja władz trwa cztery lata.  
3. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością           

głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób              
uprawnionych do głosowania.  

Walne Zebranie  

§17  

Walne zebranie członków jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne lub            
nadzwyczajne.  

§18  

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może mieć charakter: 
a. sprawozdawczy; 
b. sprawozdawczo-wyborczy. 

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co cztery lata przez          
Zarząd Klubu,  

3. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwoływane jest raz do roku przez Zarząd Klubu. 
4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków powinien być podany do            

wiadomości członkom Klubu nie później niż 14 dni przed datą Zebrania, poprzez zamieszczenie             
na oficjalnej stronie internetowej Klubu.  

§19  

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:  
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a. uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków,  
b. wniosku Komisji Rewizyjnej,  
c. wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Klubu,  
d. wniosku Zarządu.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od             
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje             
powołane.  

3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być           
podany do wiadomości członkom Klubu nie później niż 14 dni przed datą Zebrania, poprzez              
zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Klubu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną lub           
grupę co najmniej 1⁄2 członków zwyczajnych Klubu w przypadku braku możliwości działania            
Zarządu Klubu.  

§20  

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i            
honorowi.  

2. Kumulacja mandatów członka zwyczajnego i honorowego jest niedopuszczalna.  
3. W Walnym Zebraniu Członków może uczestniczyć pełnomocnik członka zwyczajnego lub          

honorowego, na podstawie wystawionego pełnomocnictwa.  
4. Pełnomocnikiem członka zwyczajnego lub honorowego może być tylko członek zwyczajny          

Klubu. Można być jednocześnie pełnomocnikiem więcej niż jednego członka zwyczajnego lub           
honorowego.  

§21  

W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd             
Klubu.  

§22  

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a. Uchwalenie kierunków działalności Klubu. 
b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu i Komisji Rewizyjnej.  
c. Uchwalenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
d. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
e. Uchwalenie zmian w statucie Klubu.  
f. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku. 
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g. Powoływanie, w drodze uchwały, pełnomocnika Klubu upoważnionego do zawierania         
umów pomiędzy Klubem a członkiem Zarządu. 

h. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną.  
2. Postanowienia Walnego Zebrania Klubu są ważne w pierwszym terminie przy obecności co            

najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę              
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.  

Zarząd Klubu  

§23  

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.  
2. Do reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest co          

najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.  
3. Zarząd może udzielić innym osobom pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Klubu w             

granicach zwykłego zarządu.  

   §24  

1. Zarząd Klubu jest wieloosobowy, składa się z maksymalnie z 7 członków wybieranych w             
głosowaniu tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę członków           
Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.  

2. W skład Zarządu wchodzą co najmniej: Prezes, Sekretarz i Skarbnik.  
3. W skład Zarządu mogą wchodzić ponad osoby wymienione w ust. poprzedzającym:  

a. od 1 do 4 wiceprezesów  
b. od 1 do 4 członków zarządu.  

4. Większość w Zarządzie stanowią każdocześnie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

§25  

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:  
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,  
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  
3. kierowanie działalnością Klubu we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi,  
4. uchwalanie i realizowanie budżetu Klubu,  
5. uchwalenie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień oraz regulaminu         

dyscyplinarnego Klubu,  
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6. przyjmowanie i wykluczanie członków,  
7. uchwalenie wysokości składek członkowskich, sporządzania listy osób zwolnionych z ich          

opłacania,  
8. określanie zasad i czasu jaki członkowie klubu muszą przeznaczyć na pracę społeczną klubu,  
9. powoływanie Komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich          

działalności,  
10. składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,  
11. składanie sprawozdania z działalności Klubu, 
12. coroczne składanie właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających         

strzelectwo z użyciem własnej broni oraz powiadamianie tych organów o wykluczeniu           
wymienionych członków tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia, 

13. prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem o świadectwa broni i ich          
ewidencjonowaniem,  

14. prowadzenie ewidencji posiadanej broni i amunicji wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i             
amunicji oraz ewidencji wydawania broni, 

15. nadzór nad należytym przechowywaniem broni i amunicji,  
16. zapewnienie adekwatnych środków technicznych służących ochronie danych zawartych w         

ewidencjach przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem, kradzieżą,         
zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione, w tym również za pomocą złośliwego            
oprogramowania. 

§26  

1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku.  
2. Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem systemów elektronicznej komunikacji.  
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z           

pełnioną funkcją. 

Komisja Rewizyjna  

§27  

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Klubu. 

§28  

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy           
Przewodniczącego oraz Sekretarza.  
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2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera w głosowaniu jawnym lub tajnym Walne Zebranie           
Członków.  

3. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybierają spośród siebie        
członkowie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez         
niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.  

§29  

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu ze szczególnym          

uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej oraz formułowanie wniosków i       
zaleceń pokontrolnych,  

b. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  
c. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,  
d. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.  

2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję         
Rewizyjną.  

 
Kooptacja Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

§30  

1. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa w Klubie przez członków Zarządu lub Komisji             
Rewizyjnej, mogą oni zostać zastąpieni poprzez kooptację, do czasu zwołania Walnego           
Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.  

2. Kooptacji dokonują w drodze uchwały pozostali członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej           
spośród członków klubu.  

3. Liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może           
przekroczyć 1/3 ogólnej liczby pochodzących z wyboru.  

Rozdział 5  

Nagrody i wyróżnienia  

§31  

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia            
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kultury fizycznej, szczególną pracę na rzecz Klubu oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze             
przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:  

1. Pochwały ustne i pisemne,  
2. Nagrody,  
3. Dyplomy i odznaki honorowe.  

§32  

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w §31 określa regulamin              
nagród i wyróżnień uchwalony przez Zarząd.  

Rozdział 6  

Postępowanie dyscyplinarne  

§33  

1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz 
Klubu mogą być stosowane kary.  

2. Rodzaje kar oraz tryb określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.  

Rozdział 7  

Majątek i fundusze Klubu  

§34  

1. Na majątek Klubu składają się: składki członkowskie, dotacje, darowizny, subwencje, dochody z            
działalności szkoleniowej i treningowej, dochody z działalności gospodarczej Klubu,         
prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody z majątku Klubu w postaci           
ruchomości i nieruchomości. 

2. Składki członkowskie powinny zostać opłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. 
3. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą Zarządu, podejmowaną zwykłą         

wiekszością głosów, która będzie publikowana na oficjalnej stronie internetowej Klubu. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić członka zwyczajnego lub          

honorowego z obowiązku opłacania składek członkowskich, jeżeli przemawia za tym          
ponadprzeciętne zaangażowanie członka w sprawy Klubu. 
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5. Składka członkowska będzie zwracana w stosunku proporcjonalnym do daty ustania          
członkostwa.  

§35  

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania 
Członków podejmowana zwykłą większością głosów.  

Rozdział 8  

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu  

§36  

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, przyjętej           
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych          
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych              
członków. 

§37  

1. Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy Uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 
głosów Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy liczby głosów uprawnionych do 
głosowania.  

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku.  
 
 
 
Statut przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w dn 19 września 2019. 
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