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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓNE
PREAMBUŁA
Klub Amazonki w Białymstoku jest organizacją zrzeszającą osoby z problemem onkologicznym,
leczone z powodu raka piersi. Skupia i integruje osoby leczone i personel medyczny w sferze
rehabilitacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia. Działa w oparciu o zapisy Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 ze zm.); Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z
późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu; posiada osobowość prawną i jest
organizacją pożytku publicznego.

§1
Klub Amazonki w Białymstoku zwany w dalszej części niniejszego Statutu Klubem może używać
skrótu – KA Białystok.
§2
Klub został powołany na czas nieokreślony.
§3
1.Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Białegostoku i województwa podlaskiego.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Białystok.
§4
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5
1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub
podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych,
których
Rzeczpospolita
Polska
jest
stroną.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje
Zarząd Klubu.
3. Klub może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
§6
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. Do prowadzenia spraw Klubu mogą być zatrudnieni pracownicy.
3. Klub może na realizację zadań statutowych zawierać umowy prawa cywilnego z członkami
Klubu, członkami zarządu i innymi osobami oraz porozumienia z wolontariuszami zgodnie z
ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2

4. Klub zwraca koszty delegacji służbowych członkom, członkom zarządu, zatrudnionym
pracownikom i wolontariuszom delegowanym do prac na rzecz Klubu wg obowiązujących
przepisów.
5. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie. W
przypadku działalności odpłatnej cały dochód tej działalności jest przeznaczony na cele
statutowe Klubu.
6. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie dopłat
członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i psychicznej, oraz
działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
7. Zarząd Klubu może bezpośrednio powoływać koła oraz inne ogniwa organizacyjne w
województwie podlaskim, stosownie do potrzeb.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7
Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym,
leczonych z powodu raka piersi:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:
- poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po
leczeniu raka piersi;
- udzielanie pomocy kobietom po przebytej chorobie;
- zatrudnianie osoby niepełnosprawnej jako formy pomocy w wychodzeniu z
niepełnosprawności i rehabilitacji psychicznej.
2. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
- prowadzenie poradnictwa z udziałem lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i
specjalistów z różnych dziedzin oraz kobiet, które już przebyły chorobę
nowotworową piersi (Ochotniczki – wolontariuszki);
- upowszechnianie wiedzy o problematyce choroby nowotworowej piersi, wczesnego
jej wykrywania i profilaktyce zapobiegania.
3. Otaczanie opieką przez Ochotniczki – wolontariuszki, kobiet po diagnozie o chorobie
nowotworowej.
4. Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom kobiet po chorobie nowotworowej.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy w
3

społeczeństwie i innymi organizacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych.
7. Włącznie w aktywne życie społeczne:
- organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze, wydarzeniach społecznych i
sportowych w mieście i woj. podlaskim oraz organizowanych przez inne Kluby
Amazonek w Polsce.
- organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, seminariach, szkoleniach i
wyjazdach studyjnych.
§8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po przebytej chorobie nowotworowej
ułatwiających powrót do pracy, życia rodzinnego i społecznego;
2. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
3. Reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi;
4. Organizowanie spotkań integracyjnych z rodzinami i społeczeństwem;
5. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych oraz
możliwościami kobiet w zakresie powrotu do normalnego życia;
6. Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych i skuteczności ich leczenia oraz rehabilitacji osób dotkniętych rakiem
piersi;
7. Organizowanie i udział w zawodach sportowych dla niepełnosprawnych;
8. Organizowanie i udział w turystyce i rekreacji;
9. Propagowanie działalności Klubu oraz jego podstawowych idei.
10.Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń ze Stowarzyszeniami i Klubami
Amazonek z terenu woj. podlaskiego i całego kraju, z podobnymi organizacjami
działającymi na terenie kraju jak i za granicą, a także z władzami i instytucjami działającymi
na rzecz chorych niepełnosprawnych.
11.Promocję i organizację wolontariatu, czuwanie nad właściwym doborem i szkoleniem
Ochotniczek – wolontariuszek (Ochotniczki – to członkinie Klubu, które przeszły chorobę
nowotworową piersi, a po fachowym przeszkoleniu przez psychologów i rehabilitantów
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podejmują pracę wolontariuszek wspierających kobiety w szpitalach przed i po leczeniu
chirurgicznym raka piersi);
12. Inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, wykładów, warsztatów w
zakresie upowszechniania wiedzy o chorobach nowotworowych kobiet, wczesnego
wykrywania i profilaktyce zapobiegania;
13. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
14. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację zadań
statutowych.
15. Prowadzenie akcji charytatywnych.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych, która zadeklarowała realizację celów statutowych, złożyła pisemną deklarację i
została przyjęta w poczet członków Klubu przez Zarząd, opłaca składki.
2. Członkiem wspierającym krajowym lub zagranicznym może być osoba prawna, jednostka
nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, zainteresowana merytoryczną
działalnością, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta na
podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd w formie uchwały. Osoba prawna działa na
rzecz Klubu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów
statutowych Klubu.
4. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
5. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, jest zwolniony
z
opłacania składek członkowskich a ponadto może brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Klubu.
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§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1) Wybierać i być wybranym do władz Klubu
2) Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem decydującym,
3) Zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących
działalności Klubu,
4) Brać udział w pracach i innych przedsięwzięciach Klubu,
5) Korzystać z pomocy i zaplecza Klubu.
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1)
2)
3)
4)
5)

Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu,
Regularne opłacanie składek,
Zawiadamianie o zmianie danych zawartych w Deklaracji członkowskiej,
Dbanie o mienie Klubu.
§ 13

Członek wspierający ma prawo:
1) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
2) Korzystać z pomocy Klubu,
3) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
§ 14
Do obowiązków członka wspierającego należy:
1) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu,
3) Świadczenie zadeklarowanej pomocy.
§ 15
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
2) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osoba prawna),
3) Śmierci członka,
4) Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia
składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po wcześniejszym wezwaniu
do uregulowania składek z zagrożeniem skreślenia z listy członków.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Klubu, podając
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przyczyny i wskazuje na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14
dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje w czasie najbliższych obrad.
Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. W wyjątkowych sytuacjach (np.: sytuacja zdrowotna, rodzinna) kiedy członek Klubu nie
może uczestniczyć w działalności Klubu możliwe jest na jego wniosek zawieszenie
członkostwa w tym obowiązku opłacania składek członkowskich na czas trwania
przeszkody.
Rozdział IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU
§ 17
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Jednostkami terenowymi Klubu są:
a) Koła
2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych.
§ 19
1. Władzami koła lub innego ogniwa organizacyjnego są odpowiednio:
a) Ogólne Zebranie ich członków,
b) Ich zarządy
2. O powołaniu koła lub innego ogniwa organizacyjnego decyduje Zarząd Klubu.
§ 20
1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwał Walnego Zebrania Członków, które podejmowane są w pierwszym
terminie zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – większością głosów, bez względu na
liczbę obecnych członków.
2. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, z wyjątkiem
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Uchwał, o których mowa w § 33 pkt. 2
3. W przypadku zmniejszenia się – w czasie trwania kadencji ilości Członków Zarządu lub

Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru z ostatniego
Walnego Zebrania Wyborczego.
4. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą delegaci koła w liczbie od 2 do 5
proporcjonalnie do ilości członków koła.

osób

§ 21
Walne Zebranie Klubu
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi (§ 11 ust.2), (§ 10 ust.5)
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający (§ 13 ust.3) i zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu jeden raz w roku, jako zebranie
sprawozdawcze, a co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając członków o
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed terminem.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają:
a. w pierwszym terminie – bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym lub
jawnym przy obecności ponad 50% ogólnej liczby członków,
b. w drugim terminie – zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych
członków.
6. Walne Zebranie zwyczajne obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy z przyczyn ważnych dla działalności Klubu,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od
daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
10. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący Walnego wybierany każdorazowo w
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głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Klubu obecnych na Walnym.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. Określanie głównych kierunków i programów działania Klubu.
2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
3. Uchwalanie regulaminu obrad i ordynacji wyborczej.
4. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
8. Rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
10. Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu.
§ 23
Zarząd Klubu.
1. W okresie między Walnymi Zebraniami, Zarząd jest najwyższą władzą Klubu, a za swoją
pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 7 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika
oraz dwóch członków.
3. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa w zależności od potrzeb nie rzadziej
niż 1 raz na kwartał.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków, przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
6. Członkowie Zarządu mogą reprezentować interesy zbiorowe Klubu wobec organów
władzy publicznej.
§ 24
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Klubu
zgodnie z celami statutowymi.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Opracowywanie planów działania Klubu oraz czuwanie nad ich realizacją.
4. Ustalanie preliminarzy budżetowych.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Zarządzanie majątkiem Klubu, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia
majątku ruchomego.
7. Zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów.
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8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
9. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu.
11. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.
12. Zwoływanie Walnego Zebrania.
13. Wnioskowanie o wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność
Klubu.
14. Powoływanie i zawiązywanie ogniw organizacyjnych (koła), określenie zasięgu ich
działania oraz siedziby.
15. Koordynowanie działalności założonych ogniw organizacyjnych.
16. Zawieszanie uchwał koła w razie ich sprzeczności z prawem, postanowieniami statutu
oraz uchwałami władz naczelnych Klubu.
17. Zawieszenie w czynnościach zarządów koła, jeżeli ich działalność jest niezgodna z
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych Klubu.
§ 25
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu, powołaną do kontroli nad jego działalnością.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie.
4. Członkowie Komisji Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
zarządu z głosem doradczym.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu,
b. kontrola zgodności działalności merytorycznej Zarządu z uchwałami i decyzjami
Walnego Zebrania,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jak również zebrania
Zarządu,
d. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e. składania sprawozdań ze swojej działalności po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego
§ 27
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Jednostki organizacyjne
A. Koła
Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Klubu i może działać w różnych środowiskach.
1. Ogólne zebranie członków koła jest najwyższą władzą koła.
2. Ogólne zebranie członków koła zwoływane jest przez zarząd koła raz na 4 lata.
3. Ogólne zebranie członków koła może być również zwoływane na wniosek Zarządu
Klubu.
4. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła
ustala zarząd koła i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed
terminem tego zebrania.
5. Do ogólnego zebrania członków należy:
a. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności koła
b. Wybór zarządu koła
c. Wybór delegatów na walne zebranie Klubu
d. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady ogólnego zebrania
koła
6. W zebraniu ogólnym biorą udział wszyscy członkowie koła.
7. Zarząd koła kieruje działalnością koła i odpowiada za swoją pracę przed zarządem Klubu
oraz ogólnym zebraniem członków koła.
8. Do zarządu koła należy:
a. wykonywanie uchwał Zarządu Klubu oraz uchwał ogólnego zebrania członków koła,
b. uchwalanie planów pracy, określenie potrzeb finansowych koła i rozpatrywanie
sprawozdania finansowego,
c. gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi w granicach przyznanych
środków finansowych, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie przez Zarząd
Klubu,
d. składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Klubu oraz ogólnemu
zebraniu członków koła.
§ 28
Zarząd koła
1. Zarząd koła składa się z 3-5 członków.
2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 1 raz na kwartał.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/3 liczy członków zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
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§ 29
Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze.
§ 30
1. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
a. Składki członkowskie, których wysokość jest ustalana uchwałą Walnego Zebrania
członków,
b. Darowizny, spadki i zapisy,
c. Dotacje, środki z funduszy publicznych,
d. Wpływy z działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów określonych
statutem,
e. Dochody z ofiarności publicznej w tym w 1% z podatku dochodowego.
2. Środki pieniężne niezależne od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb
przekazywane na to konto.
3. Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Członkom Zarządu zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 jej 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 jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”
§ 31
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Do składania oświadczenia woli w imieniu Klubu we wszystkich sprawach, w tym
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnieni są: prezes lub
wiceprezes i jeden członek Zarządu (skarbnik, sekretarz lub członek bez funkcji).
§ 32
Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych za koło jest zgodne z
postanowieniami § 31.
Rozdział V
ZMIANA STSTUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 33
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Klubu wymaga większości głosów
przy obecności, ponad połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie
i zwykłej większości głosów bez względu na ilość obecnych w drugim terminie- w tym samym
dniu – 15 minut później od pierwszego terminu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3
głosów w obecności, ponad 50% członków uprawnionych do głosowania
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie przeznacza majątek
likwidowanego Klubu na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania członków.
4. Do przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 34
1.Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu uprawomocnienia się stosownego
postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące

przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa o działalności
pożytku

publicznego i o wolontariacie.
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