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Załącznik do Uchwały nr 3/2017 z dnia 18.06.2017r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

Klubu Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu – Zdroju 

tekst jednolity 

 

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTÓW „ARKA”  

w JASTRZĘBIU-ZDROJU 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Abstynentów „Arka” i jest dobrowolnym oraz 

samorządnym stowarzyszeniem – zwanym dalej „Klubem”. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 

a w szczególności Jastrzębie-Zdrój, miasto na prawach powiatu wraz z 

gminami ościennymi. 

2. Siedzibą Klubu jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 3 

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi 

zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), 

niniejszego statutu oraz innych właściwych przepisów prawa krajowego i 

międzynarodowego. 
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§ 4 

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń  

o tym samym lub zbliżonym profilu działania. 

 

§ 5 

Klub ma prawo używać własnej pieczęci, oznak, legitymacji i znaków 

organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

 

 

§ 6 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków, wolontariuszy oraz 

osób spoza Klubu. Klub może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań 

statutowych, w tym swoich członków.  

 

§ 7 

Klub powołuje się na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II 

Cele Klubu i sposoby ich realizacji 

 

§ 8 

Celem działania Klubu jest: 

1. Niesienie pomocy osobom, rodzinom z problemem alkoholowym oraz innych 

uzależnień w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej 

postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, a 

w szczególności: 

a) udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów 

leczenia choroby alkoholowej oraz innych uzależnień; 

b) propagowanie idei indywidualnych i grupowych form kształcenia w 

zakresie norm  moralno-etycznych  ze szczególnym uwzględnieniem 

istoty choroby alkoholowej oraz innych uzależnień. 

2. Wzajemne wspieranie się w dążeniu do osiągnięcia i utrzymania abstynencji.  
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3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym między innymi 

zaprzestania picia alkoholu oraz stosowania innych substancji uzależniających 

przez rozwijanie u członków Klubu i innych zainteresowanych osób 

pożytecznych i przynoszących satysfakcję zainteresowań. 

4. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą. 

5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

6. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

 

§ 9 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1. Udział członków Klubu i ich rodzin oraz osób potrzebujących wsparcia w 

różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (między innymi 

terapii grupowej). 

2. Wzajemną pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji od napojów 

alkoholowych i innych substancji uzależniających. 

3. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie pomocy 

dotyczącej wyboru metod i sposobów leczenia. 

4. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, 

turystyczno-sportowej itp., zapewniającej warunki do właściwego spędzania 

czasu wolnego w abstynencji, w szczególności poprzez:  

a) organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, 

koncertów rozrywkowych, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, 

przynależności do kół zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, 

udziału w grupach sportowych, oglądanie telewizji itp.; 

b) organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne 

oglądanie spektakli, filmów i innych imprez widowiskowych, udziału 

w wycieczkach itp.; 

c) organizowanie pracy klubowej w formie działań świetlicowych. 

5. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi 

pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.  
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6. Zachęcanie do pracy w ramach Klubu wszystkich, którzy są zdecydowani 

pomagać innym. 

7. Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową, innym 

uzależnionym oraz współuzależnionym.  

8. Współpraca z osobami oraz organizacjami i wspólnotami o podobnych 

celach - krajowymi i zagranicznymi. 

9. Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z 

organizacjami państwowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz 

wyznaniowymi zajmującymi się alkoholizmem i innymi uzależnieniami a 

także placówkami Służby Zdrowia.  

10. Realizowanie zadań publicznych w zakresie: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, 

b) promocji i organizacji wolontariatu, 

c) przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 

11. Prowadzenia szkoleń, prelekcji oraz wykładów w zakresie profilaktyki 

choroby alkoholowej i innych uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz 

innych zainteresowanych środowisk. 

 

§ 10 

1.  Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego w zakresie określonym w statucie. 

2.  W niektórych zadaniach przewidziana jest działalność odpłatna, ale tylko 

do wysokości kosztów zadania tj. non profit.  

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu 

 

§ 11 

Klub zrzesza swoich członków na zasadzie całkowitej dobrowolności po 

wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do 
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przestrzegania jego statutu, wewnętrznych regulaminów i zarządzeń. 

                                                                                          

§ 12 

Członkowie Klubu dzielą  się na: 

1. Zwyczajnych, 

2. Wspierających,      

3. Honorowych. 

                                            

§ 13 

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, deklarująca chęć zaprzestania picia alkoholu i 

korzystania z innych substancji uzależniających.  

 

§ 14 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w poczet członków Klubu Zarząd w drodze 

uchwały podjętej po co najmniej 3 miesięcznym okresie kandydackim, w 

trakcie którego kandydat na członka zwyczajnego zachowa abstynencję od 

napojów alkoholowych, innych substancji uzależniających oraz będzie brał 

czynny udział w pracach Klubu, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji 

kandydata. 

2. W przypadku powtórnego wniosku o przyjęcie w poczet członków 

kandydata, który utracił status  członka zwyczajnego z powodu nie 

zachowania abstynencji, Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet 

członków zwyczajnych po co najmniej 3 miesięcznym okresie kandydackim 

na warunkach określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Członek zwyczajny może być członkiem tylko jednego Klubu/stowarzyszenia 

o profilu działalności  takim jak Klub niniejszy. 

 

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.  

2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i 
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funkcjonowania Klubu.  

3. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.  

4. Korzystania z pomocy Klubu i możliwości jakie stwarza ono swoim 

członkom.  

 

§ 16 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.  

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu.  

3. Regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich.  

Na umotywowany wniosek członka Klubu, złożony w formie pisemnej, Zarząd 

może w drodze decyzji zwolnić od obowiązku opłacania składek członkowskich, 

w szczególności w przypadku trudnej sytuacji finansowej członka. 

4. Przestrzeganie abstynencji od alkoholu i innych substancji uzależniających. 

 

§ 17 

Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje pomoc 

finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

 

§ 18 

1. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom 

zwyczajnym wymienionym w § 15 punkt 2 i 4.  

2. Ponadto członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zebraniu z głosem doradczym. 

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania Statutu, uchwał 

statutowych Władz Klubu oraz wywiązywania się z zadeklarowanej współpracy 

i udziału w realizacji celów statutowych, a także pomocy finansowej lub 

rzeczowej na rzecz Klubu. 

4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela. 
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§ 19 

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu. 

2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z 

wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 20 

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez: 

1. Dobrowolną osobistą rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.  

2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze decyzji:  

a) za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Klubu,  

b) za nieprzestrzeganie abstynencji od napojów alkoholowych i innych 

środków uzależniających oraz za nakłanianie pozostałych członków do jej 

złamania, 

c) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Klubu,  

d) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań 

przez okres przekraczający trzy miesiące, 

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w trakcie 

członkowstwa w Klubie.  

3.  Utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

4. Wykluczenie w drodze prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

 

§ 21 

1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje 

członkowi odwołanie od decyzji Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 

do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty powiadomienia o decyzji 

lub orzeczeniu.  

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 22 

Każdy członek i kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do 

osobistych i rodzinnych faktów, dotyczących innych członków i kandydatów oraz 
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innych uczestników spotkań lub działań, z którymi to faktami zapoznał się 

podczas pracy Klubu. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

 

§ 23 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków Klubu, 

2. Zarząd Klubu, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd  Koleżeński. 

 

§ 24 

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata. 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w 

trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo wyboru nowych członków 

władz, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 

liczby członków pochodzących z wyborów. 

 

§ 25 

Walne Zebranie 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w 

roku, a w przypadku konieczności wyboru nowych członków władz Klubu 

najpóźniej w terminie miesiąca od momentu wygaśnięcia mandatów władz 

Klubu.  

3. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków powinni zostać zawiadomieni o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie bądź w inny 

skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

obrad.  

4. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
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5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i 

honorowi Klubu oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i 

zaproszeni goście. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków  Zarządu Klubu, Komisji 

Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego; 

 b) uchwalanie programu działalności Klubu; 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań  z działalności Zarządu Klubu, 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

 d) rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu; 

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek 

Komisji Rewizyjnej; 

 f) ustalanie wwyyssookkoośśccii  sskkłłaaddeekk członkowskich; 

g) zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań  finansowych;  

h) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Klubu regulaminów; 

i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu  

i postępowania  z jego majątkiem; 

 j) podejmowanie uchwał  w sprawie zmiany statutu; 

k) podejmowanie innych uchwał, które wymagają  decyzji Walnego Zebrania 

Członków Klubu. 

 

§ 26 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

 z własnej inicjatywy,  

 na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, 

 zgodnie z § 21 statutu na pisemny wniosek skreślonego/wykluczonego 

członka klubu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 

miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad 

sprawami dla których zostało zwołane. 

3. Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinni zostać 

zawiadomieni w trybie określonym w § 25 pkt. 3 niniejszego statutu. 
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§ 27 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są bezwzględną 

większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. Głosowania dotyczące kwestii personalnych winny odbywać się w sposób 

tajny, natomiast wszystkie pozostałe głosowania w sposób jawny. 

3. Walne Zebranie w drugim terminie zwoływane jest po upływie minimum pół 

godziny od pierwszego terminu Walnego Zebrania. 

 

 

 

§ 28 

Zarząd Klubu 

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami Członków.  

2. Zarząd Klubu składa się z czterech do ośmiu osób, w tym z Prezesa, które 

wybierają spośród swojego grona dwóch zastępców, sekretarza oraz 

skarbnika.  

3. Członkiem Zarządu może być osoba z co najmniej dwuletnim okresem 

członkostwa w Klubie. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.  

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos 

przewodniczącego obrad.  

6. Dla swojej ważności uchwały Zarządu wymagają podpisu dwóch członków 

Zarządu, w tym Prezesa, a w przypadku jego długotrwałej nieobecności 

podpisu osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie wymaga formy 

pisemnej.  

7. Do kompetencji Zarządu należy:  

 a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
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b) kierowanie bieżącą pracą Klubu zgodnie z postanowieniami statutu 

i wytycznymi Walnego Zebrania Członków, 

c) opracowywanie regulaminów i planów działalności merytorycznej, 

d) dysponowanie majątkiem Klubu w ramach uprawnień przyznanych przez 

Walne Zebranie,  

 e) zwoływanie Walnych Zebrań,  

 f) prowadzenie dokumentacji działalności stowarzyszenia, 

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i 

wspierających,  

h) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności 

Klubu, 

 i) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej, 

 j) realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, 

k) zawieszanie w prawach członka Klubu na okres od 3 do 6 miesięcy. 

8. Członkowie Zarządu Klubu mogą wykonywać odpłatne zadania na rzecz 

Klubu. 

                 

§ 29 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu, odrębnym od 

Zarządu i nie podlegającym mu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne 

Zebranie. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swego grona 

przewodniczącego.  

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

 a) kontrola bieżącej pracy Klubu,  

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 

żądanie wyjaśnień,  

 c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,  

d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz 

występowanie  z wnioskiem o przedmiocie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu.  
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5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w 

Zarządzie. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Klub w umowach o pracę, 

umowach zlecenie, umowach o dzieło z członkami Zarządu i ewentualnych 

sporach z nich wynikających.  

 

 

 

§ 30 

Sąd Koleżeński 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie, 

które wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz 

sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego powinni wykazywać się nieposzlakowaną 

opinią oraz swoją osobą dawać rękojmię prawidłowej pracy Sądu 

Koleżeńskiego. 

3. Sąd Koleżeński  jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji. 

4. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Klubu. 

5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawia sprawozdania z 

działalności  Sądu Koleżeńskiego na Walnym Zebraniu Członków Klubu.  

 

§ 31 

1. Sąd Koleżeński w swoich działaniach może wykorzystywać następujące 

środki: 

 upomnienie, 

 nagana, 
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 zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od trzech miesięcy do 

jednego roku, 

 praca społeczna na rzecz Klubu, 

 wykluczenie z Klubu. 

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje odwołanie w 

trybie § 21 niniejszego statutu. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Klubu 

 

     § 32 

1. Na majątek Klubu składają się w szczególności składki członkowskie, 

darowizny, spadki, zapisy, nawiązki, dochody z majątku Klubu, dochody z 

działalności statutowej Klubu, dochody z pracy członków na rzecz Klubu, 

dotacje i subwencje przekazywane Klubowi oraz ofiarność publiczna. 

2. Klub może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność. Odpłatna tylko 

do wysokości kosztów zadania tj. non profit. 

3. Cały dochód powstały w wyniku prowadzonej działalności Klubu 

przeznaczony zostaje na realizację celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

4. Klub opiera się na pracy społecznej swoich członków.  

Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków.  

5. W przypadku gdy kwota darowizny, zapisu lub spadku, bądź też środki 

pochodzące z ofiarności publicznej lub zbiórki publicznej są równe bądź 

wyższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 15 000 Euro (piętnastu 

tysięcy euro) - wpłaty takiej należy dokonać na rachunek bankowy Klubu.  

 

§ 33 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu  ustala Walne Zebranie 

Członków Klubu w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny. 

2. Zarząd Klubu jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie i obowiązujący stan prawny.  
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3. W sprawie dysponowania majątkiem Klubu zakazuje się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w 

stosunku do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi pracownicy pozostają w  związku małżeńskim 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”; 

 b) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów 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; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu Klubu; 

 d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz  ich osób bliskich.  

 

§ 34 

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są 

podpisy Prezesa lub jednego z jego zastępców  

i Skarbnika.  

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 35 

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności: 

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Klubu, 

b) w drugim terminie - zwykłą większością głosów, lecz przy obecności 
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nie mniej niż 1/4 liczby członków. 

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o 

przeznaczeniu majątku Klubu i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.  

 

 

Uchwalono dnia 18.06.2017. Jastrzębie – Zdrój 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  


