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Preambuła 

Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju 
kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, 
pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec kolejnictwa, budować jego 
rzetelny wizerunek, być jednym z jego rzeczników, wzmacniać porozumienia branżowe i 
regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Chcemy 
współpracować na rzecz społeczności lokalnych zagrożonych degradacją transportu 
kolejowego  jako inicjatorzy i siła sprawcza przemian zgodnie z zasadą pomocniczości. 
Szczególne znaczenie nadajemy zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu 
kulturowego regionów związanego z kolejnictwem wyznaczającym w minionych dwóch 
stuleciach kształt cywilizacji europejskiej. 

 
 
 

Rozdział  1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

1 
 

Klub Sympatyków Kolei, zwany w dalszych  postanowieniach Statutu Klubem jest 
stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną . 
 

2 
 

1. Zasięg działania Klubu obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej . 
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Wrocław . 
 

3 
 

Klub ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi   
w tym zakresie przepisami . 
 

4 
 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków oraz współdziałaniu                           
z instytucjami, przedsiębiorstwami a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi                    
o podobnym charakterze i programie działania . 
 

5 
 

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych , których cele i 
zadania są pokrewne z zadaniami Klubu . 
 
 

Rozdział  2 
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CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA 

 
 

6 
 

Wyłącznym celem Klubu jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie kolejnictwa 
w Polsce jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego.                        
W szczególności zaś: 
 
a) Promocja transportu szynowego i wspieranie jego rozwoju 
b) Współpraca z samorządem terytorialnym, Ministerstwem właściwym do spraw 

transportu spółkami Grupy PKP oraz innymi podmiotami w celu restytucji, rozwoju i 
promocji transportu kolejowego, a także szynowego transportu miejskiego 

c) Działanie na rzecz zmian systemowych w odniesieniu do kolejnictwa a szczególnie w 
kierunku zachowania, restytucji i rozwoju transportu szynowego, zwłaszcza kolei 
lokalnych (w tym połączeń transgranicznych), opiniowanie prawodawstwa przede 
wszystkim na szczeblu ogólnopolskim, 

d) Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kultury materialnej kolejnictwa, 
inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków 
polskiego kolejnictwa i lokalnej infrastruktury kolejowej jako elementu tożsamości 
kulturowej i czynnika rozwoju lokalnego 

e) Podnoszenie kwalifikacji członków klubu oraz podmiotów współpracujących 
f) Upowszechnianie wiedzy i dobrej praktyki, wymiana doświadczeń i edukacja w 

zakresie kolejnictwa, popularyzowanie wiedzy o kolejnictwie i dokumentowanie 
historii kolejnictwa. 

g) Wspieranie działalności naukowej,  popularyzatorskiej i wydawniczej w dziedzinie 
kolejnictwa oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie. 

h) Gromadzenie pamiątek, modeli, dokumentów i eksponatów, w tym zabytkowego 
taboru kolejowego oraz opracowywanie  materiałów służących propagowaniu historii 
kolei. 

i) Informacyjne, szkoleniowe i techniczne wspieranie samorządów terytorialnych, 
instytucji i organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich działających w 
dziedzinie kolejnictwa. 

j) Upowszechnianie i działalność w zakresie turystyki kulturowej w dziedzinie 
kolejnictwa 

 
 

7 
1. Cele powyższe Klub realizuje przez : 
 
a) Współpracę z jednostkami i przedsiębiorstwami grupy PKP, innymi przewoźnikami 

kolejowymi, zarządami kolei użytku niepublicznego, placówkami muzealnymi, 
konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci, wszystkimi instytucjami o 
podobnym zakresie działania oraz z samorządem terytorialnym, Ministerstwem 
właściwym do spraw transportu w zachowaniu, przywracaniu  i rozwoju transportu 
szynowego, w szczególności przez bezpośredni udział  w rewitalizacji lokalnych linii 
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kolejowych dla wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności 
lokalnych. 

b) Wsparcie organizacyjne i techniczne (sprzętowe i taborowe) dla współpracujących 
instytucji i organizacji pozarządowych w szczególności m. in. naprawy i udostępnianie 
taboru kolejowego, organizację i prowadzenie ruchu kolejowego, remonty i 
utrzymanie infrastruktury kolejowej.  

c) Promocję, wsparcie i organizację  wolontariatu w dziedzinie kolejnictwa szczególnie w 
działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury technicznej kolejnictwa oraz rewitalizacji 
lokalnych linii kolejowych.  

d) Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem  
kolejarzy.  

e) Organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw eksponatów, modeli i  
oraz spotkań, wycieczek i imprez mających na celu popularyzowanie historii 
kolejnictwa oraz propagowanie wiedzy o kolejnictwie, w tym organizację imprez w 
zakresie turystyki kolejowej 

f) Urządzanie i prowadzenie muzeów, izb tradycji i ścieżek edukacyjnych oraz ochronę 
zabytków kolejnictwa. 

g) Wydawanie publikacji o tematyce związanej z realizacją celów Klubu, 
h) Organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu szkoleń, kursów  i seminariów  

związanych z realizacją celów Klubu. 
i) Współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania                     

w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce 
kolejowej. 

j) Podejmowanie innych działań zmierzających do rozwijania zamiłowania  do kolejnictwa 
wśród młodzieży oraz wiedzy o kolejnictwie w społeczeństwie. 
 

 
 

2. W szczególności działalność Klubu opisana zgodnie z PKD 2007 obejmuje: 
 

a) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
94.99.Z* 
b)  Transport kolejowy w tym: 

i.  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 49.10.Z 
ii.  Transport kolejowy towarów  49.20.Z 
iii. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z* 

c)  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z* 
d)  Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z  
e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych 72.19.Z*  
f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
72.20.Z  
g) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne71.12.Z*  
h) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 
i)  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30. Z 
j)  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z 
k) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z* 
l)  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B  
m) Działalność obiektów kulturalnych  90.04.Z*  
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n)  Działalność bibliotek 91.01.A* 
o)  Działalność archiwów 91.01.B* 
p)  Działalność muzeów 91.02.Z  
q) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 
ochrona zabytków 91.03.Z 
 
 

8 
 

Działalność gospodarcza: 
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą której przedmiotem jest 
zgodnie z PKD 2007: 
 
a)  Wydawanie książek   58.11.Z* 
b)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z* 
c)  Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z* 
d)  Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych 52.47.Z 
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami 47.99.Z*  oraz  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet 47.91.Z* 
f)  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z* 
g)  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.17.Z* 
tj. działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw 
kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego 
h) Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z  
i)  Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B  
j)  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z  
k)  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z*  
l)  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 77.39.Z*  
m) Działalność fotograficzna (74.81.Z), 

 

 w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na 
realizację celów statutowych.  

  
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione 

organizacyjnie zakłady. 
 

3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Klub organizuje i kieruje Zarząd. 
Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd. 

 

4. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd. 
5. Działalność gospodarcza prowadzona przez Klub na charakter dodatkowy w stosunku do 
działalności pożytku publicznego, a dochód z niej jest przeznaczony na działalność pożytku 
publicznego. 
6. Działalność statutowa Klubu może być finansowana ze środków przekazanych jako 
nawiązki orzekane na rzecz organizacji społecznych przez sądy powszechne. 
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Rozdział  3 
 

CZŁONKOWIE , ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI 
 

9 
 

Członkowie Klubu dzielą się na : 
  a ) zwyczajnych 
  b ) honorowych 
  c ) wspierających 

10 
 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osobą, która ukończyła 16 lat, pragnie czynnie 
realizować cele Klubu i złoży pisemną deklarację . Osoby niepełnoletnie mogą być  
członkiem zwyczajnym Klubu za zgodą opiekuna ustawowego . 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały 
Zarządu Klubu . 

11 
 

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów 
Klubu . 

2. Godność członka honorowego nadaje  Walne  Zebranie  Członków  na wniosek  Zarządu 
Klubu . 

12 
 

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne : szkoły, zakłady pracy, kluby i inne 
organizacje, których działalność statutowa lub programowa jest zbieżna z celami Klubu i 
które dla poparcia działalności Klubu zadeklarują stałą składkę lub w inny sposób będą 
wspierać działalność Klubu, przez udostępnienie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń 
technicznych, materiałów, środków transportu, itp. 

2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji  
 
 

13 
 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo : 
a)  wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z tym że bierne prawo wyborcze przysługuje 
po dwóch pełnych latach nieprzerwanego członkostwa w Klubie 

b) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Klubu, 
c) korzystać z poradnictwa i pomocy Klubu, 
d) brać udział w imprezach organizowanych przez Klub i korzystać z majątku Klubu na 

zasadach określonych w odpowiednich regulaminach, 
e) korzystać z pomieszczeń Klubu, 
f) nosić odznakę Klubu, 
 
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony 

jest z opłacania składek członkowskich . 
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3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego 
przedstawiciela w zebraniach Klubu oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu. 

 
14 

 
1. Członkowie Klubu są obowiązani : 
  a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Klubu , 
  b) aktywnie uczestniczyć w działaniach Klubu , 
  c) propagować idee i cele Klubu , 
  d) opłacać regularnie zadeklarowaną składkę członkowską , 
 

15 
 

1. Przynależność członka zwyczajnego do Klubu wygasa przez : 
  a) dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie , 
  b) skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego na karę dodatkową utraty  praw 

publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek , 
  c) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego , 
  d) śmierć członka , 
  e) skreślenie z listy członków Klubu z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez  jeden 
rok, mimo pisemnego upomnienia . 
 
2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek : 
  a)  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu , 
  b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu . 
 
3. Ustanie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu. 

 
 
 

Rozdział  4 
 

WŁADZE  KLUBU 
 

 

16 
1. Władzami Klubu są : 
  a)  Walne Zebranie Klubu , 
  b) Zarząd Klubu ,  
  c)  Komisja Rewizyjna , 
  d) Sąd Koleżeński . 
 

2. Kadencja władz Klubu trwa 5 lat. 
 

3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Klubu, władzom tym 
przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może 
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru . 
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16 1 

 
1. Osoby chodzące w skład Władz Klubu nie mogą  być osobami skazanymi  prawomocnie 

za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego  lub 
przestępstwa skarbowe. 

2. W wypadku skazania mandat członka Klubu we władzach wygasa z chwilą 
prawomocności orzeczenia Sądu powszechnego. Wygaśnięcie mandatu wobec członka 
Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego stwierdza Zarząd w drodze uchwały, 
natomiast w wypadku członka Zarządu wygaśnięcie mandatu stwierdza Walne 
Zgromadzenie członków Klubu w drodze uchwały.  

3. Z chwilą objęcia funkcji członek Zarządu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 
niekaralności.  

4. Z chwila objęcia funkcji członek Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o niepozostawaniu  w związku małżeńskim, 
wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości  z tytułu 
zatrudnienia wobec członków zarządu  

 
17 

 
1. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku . 
 

2. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu . 
 

3. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne . 
 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest : 
  a)  na podstawie uchwały Zarządu Klubu , 
  b) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Klubu , 
  c)  na żądanie Komisji Rewizyjnej , 
 

5. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad  Zarząd 
Klubu zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania. 
Powiadomienie możne nastąpić poprzez pocztę elektroniczną o ile członek w  deklaracji 
członkowskiej wskazał powyższy adres.  

 

6. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie , w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile dalsze 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej . 

 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno odbyć się najpóźniej w terminie 1  
miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla 
których zostało zwołane . 

 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : 
   a)  uchwalenie programu działalności Klubu, 
   b)  wybór władz Klubu, 
   c)  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych prze Członków oraz podejmowanie uchwał 
        w tych sprawach, 
   d)  uchwalanie zmian Statutu Klubu, 
   e)  zatwierdzanie regulaminów działalności władz klubu, 
   f)  uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 
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   g)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej , 
        i Sądu Koleżeńskiego, 
   h)  udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
   i)  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 
   j)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
   k)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu, 
   l)  podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania .  
 

18 
 

1. Zarząd Klubu składa się z od do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
 

2. Prezes Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków większością 2/3 liczby     
    głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 
 

3. Prezes powołuje Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika spomiędzy pozostałych członków 
Zarządu. 

  

4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 
kwartale . 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów , przy obecności co najmniej połowy 
liczby członków, w tym prezesa lub wyznaczonego przez prezesa członka Zarządu . 

 
6. Do kompetencji Zarządu należy : 
   a)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków , 
   b)  uchwalanie okresowych planów działania i budżetu klubu oraz zatwierdzanie 

 sprawozdań z ich wykonania , 
   c)  reprezentowanie Klubu na zewnątrz , 
   d)  kierowanie Klubem zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminu oraz 

 uchwałami Walnego Zebrania Członków , 
   e)  sporządzanie preliminarza wydatków , 
   f)  przyjmowanie i skreślanie członków , 
   g)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków , 
   h)  powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych , 
   i)  opracowywanie regulaminów wewnętrznych Klubu , 
  j)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu , 
   k)  podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych 

 władz. 
       19 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 
sekretarza. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub 
ze stosunkiem pracy z Klubem. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, w tym  z tytułu zatrudnienia, z członkami 
Zarządu, 
b) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa  
skarbowe, 
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c). mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie z sektorze przedsiębiorstw ogłoszone w przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 

3. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności Klubu ze 

 szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym opłacania składek . 
4. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: 
  a) żądania od Zarządu Klubu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Klubu, 
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

5. Komisja Rewizyjna w zakresie swoich obowiązków formułuje wnioski, które przedkłada 
Zarządowi do realizacji. 

6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej 
działalności i stawia wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu . 
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowywany przez siebie regulamin pracy. 
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów . 
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1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 

sekretarza . 
2. Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków 

Klubu dotyczących nieprzestrzegania Statutu , regulaminów i uchwał władz Klubu, 
naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów na tle działalności Klubu . 

3. Sąd Koleżeński może orzekać kary : 
  a ) upomnienie 
   b ) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku 
   c ) wykluczenie z Klubu 
4. Od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński przysługuje stronom odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia . Uchwała Walnego 
Zebrania Członków w sprawie jest ostateczna . 
5. Organizacje i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd 
Koleżeński . 
6. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów . 
7. Uchwałą Walnego Zebrania Członków uprawnienia Sądu Koleżeńskiego mogą być  
    przekazane Zarządowi Klubu, chyba że sprawa dotyczy członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej. 
 

Rozdział  5 
 

MAJĄTEK  KLUBU 
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1. Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe. 
2. Źródłami powstania majątku Klubu są: 

a)  składki członkowskie 
b)  dochody z majątku Klubu 
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c)  dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, 
 zapisy i spadki oraz ofiarności publicznej, 
d)  wpływy z działalności statutowej, 
e)  wpływy z działalności gospodarczej 

3. Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie. 
4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd. 
5. Nie jest dozwolone : 

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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”. 

b)   przekazywania majątku klubu 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 klubu 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)  zakup towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 
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1. Dla  ważności  pism  i  dokumentów   dotyczących  majątku  Klubu  wymagane  są  dwa  

podpisy : prezesa, skarbnika  lub  innych  członków  upoważnionych  przez  Zarząd  Klubu  
2. Dla  ważności  pozostałych  pism  i  dokumentów  jest wymagany  jeden podpis :  prezesa, 

sekretarza  lub  innych  członków upoważnionych  przez  Zarząd  Klubu  
 
 
 

Rozdział  6 
 

ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  KLUBU 
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1.  Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków   
podjętej większością 2/3 liczby głosów , przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania . 

2.  W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne 
Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną,              
a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie 
najbliższych celom Stowarzyszenia, na których rzecz zostanie przekazany majątek 
Stowarzyszenia pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań. 
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3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu podlega zatwierdzeniu przez władzę        
rejestracyjną . 

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 

m.p. 
 

podpisy: 


