STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA BRYDŻOWEGO
UCZNIOWSKI KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO „DĄBRÓWKA”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Brydża Sportowego „Dąbrówka” i jest zwane dalej
klubem.
§2
Terenem działania jest obszar województwa wielkopolskiego a siedzibą miasto Poznań.
§3
1. Klub działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Klub posiada osobowość prawną.
§4
Klub posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą klubu i jego adresem.
§5
Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Dla realizacji celów
statutowych może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
§6
Celem działania klubu jest:
1) Propagowanie brydża sportowego, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
2) Uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w młodzieżowych rozgrywkach
brydża sportowego organizowanych w Polsce oraz za granicą.
3) Upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności.
§7
Dla osiągnięcia celów określonych w §6 klub prowadzi działalność pożytku publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację następujących
zadań:
1) organizacja szkoleń i treningów brydża sportowego – działalność nieodpłatna,
2) organizacja obozów i wyjazdów szkoleniowych – działalność odpłatna,
3) wspomaganie uczestnictwa zawodników w rozgrywkach ligowych, turniejach
brydżowych i innych zawodach – działalność odpłatna,
4) organizowanie zawodów brydża sportowego – działalność odpłatna,
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5) prowadzenie działalności informacyjnej na temat brydża sportowego – działalność
nieodpłatna,
6) prowadzenie innych działań w celu popularyzacji brydża sportowego – działalność
nieodpłatna.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie dzielą się na:
1)
2)
3)
4)

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych,
(uchylony)
§9

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz każda osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16.
rok życia.
1a. Za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych członkiem zwyczajnym może być także
osoba poniżej 16 lat.
2. Członkowie założyciele stają się jego członkami zwyczajnymi.
3. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na drodze uchwały Zarządu, po wniesieniu
drogą pisemną lub elektroniczną deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego
przez Zarząd.
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków, o ile
ma zdolność do czynności prawnych (pełną lub ograniczoną) i ukończył 16. rok życia,
1a) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, o ile nie spełnia warunków
określonych w pkt 1,
2) brać czynny udział w pracach klubu, szkoleniach i innych imprezach brydża sportowego,
3) oceniać działalność klubu i jego władz, a także wysuwać pod ich adresem wnioski
i postulaty,
4) uczestniczyć na zawodach i imprezach.
§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie statutu, uchwał i postanowień władz oraz branie czynnego udziału
w pracach klubu,
2) ochrona własności klubu,
3) w przypadku uczestnictwa w zawodach i imprezach godne i ambitne reprezentowanie
klubu.
§ 12
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Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje poparcie
finansowe lub rzeczowe na rzecz klubu i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd.
Zarząd może także pozbawić statusu członka wspierającego.
§ 13
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa
wyborczego.
3. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 14
(uchylony)
§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a. śmierci członka,
b. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie lub drogą
elektroniczną,
c. skreślenia na skutek zalegania w opłacaniu składek,
d. wykluczenia z powodu działania na szkodę klubu lub jego członków, a także
rażącego naruszenia statutu lub uchwał.
2. Skreślenie lub wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zarządu.
3. Od decyzji Zarządu odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków.
4. Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w okresie pełnienia przez niego funkcji nie
można wykluczyć z klubu w trybie określonym w ust. 1 lit. c i d.
§ 16
1. Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał i decyzji Zarząd może nakładać następujące kary:
a. upomnienie ustne i pisemne,
b. naganę,
c. czasowe zawieszenie w prawach członka.
2. Za wzorowe wykonywanie obowiązków Zarząd może nagrodzić członka pochwałą ustną
i pisemną.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§ 17
1. Władzami klubu są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków
uprawnionych do głosowania.
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3. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków władz władzom tym przysługuje prawo
kooptacji. Organ klubu może podjąć uchwałę o dokooptowaniu członka pomimo
posiadania w danej chwili mniejszej liczby członków niż wymagana statutem.
§ 18
Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 19
1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może
być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w maju, czerwcu, wrześniu lub
październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja władz.
2a. Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy
obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego obrad Zarząd obowiązany jest
zawiadomić pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków.
§ 20
1. (uchylony)
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd klubu na żądanie Komisji
Rewizyjnej, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy,
z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 21
dni od daty złożenia wniosku, zawiadamiając o tym członków najpóźniej na 7 dni przed
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków podając termin, miejsce oraz porządek
obrad zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało
zwołane.
5. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej wymaganej
statutem i brakiem możliwości kooptacji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej wymaganej statutem
i brakiem możliwości kooptacji, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,
dokonywanie wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie statutu,
(uchylony)
nadawanie tytułu członka honorowego,
decydowanie o rozwiązaniu klubu,
skracanie lub wydłużanie kadencji władz,
rozpatrywanie odwołania członków od decyzji Zarządu,
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10) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok poprzedni i bieżący
oraz dalszych planów budżetowych na rok bieżący i przyszły,
11) podejmowanie innych decyzji we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady.
§ 22
1. Zarząd składa się z 3-9 członków, w tym Prezesa. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa
2 lata.
2. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
3. (uchylony)
4. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona jednego lub kilku Wiceprezesów.
Zarząd na wniosek Prezesa dokonuje zmian Wiceprezesów.
5. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub czasowej niemożności
pełnienia funkcji pracami Zarządu kieruje jeden z Wiceprezesów wybrany przez Zarząd.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu najbliższe Walne Zebranie
Członków powołuje nowego Prezesa na pozostały okres kadencji Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) ustalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,
2) ustalanie regulaminu i innych niezbędnych przepisów dotyczących funkcjonowania
klubu,
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i członkowskich klubu,
4) dokonywanie okresowej oceny działalności klubu i jego członków,
5) przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności i realizacji uchwał na Walnym
Zebraniu Członków,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7) (uchylony),
8) podejmowanie decyzji w zakresie zmiany adresu siedziby klubu, po zasięgnięciu opinii
Komisji Rewizyjnej,
9) podejmowanie decyzji w sprawie uzyskania i rezygnacji ze statusu organizacji pożytku
publicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej,
10) wybieranie delegatów Klubu na Walne Zgromadzenia innych organizacji.
§ 24
1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych na wspólną kadencję.
Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania
kontroli i nadzoru nad działalnością klubu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b. być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 25
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności klubu,
b. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z:
i. działalności Komisji Rewizyjnej
ii. działalności finansowej klubu
iii. oceny prac Zarządu
c. opiniowanie planów finansowych Zarządu,
d. zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez
Zarząd.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
§ 25a
1. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja tych
władz.
2. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej musi być złożona
na piśmie odpowiednio Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
a gdy nie jest to możliwe – któremukolwiek członkowi odpowiednio Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
§ 25b
Zabrania się:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do
członków klubu, członków władz klubu lub pracowników klubu oraz osób, z którymi
członkowie klubu, członkowie władz klubu 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 (dalej jako „osoby bliskie”),
2) przekazywania majątku klubu na rzecz członków klubu, członków władz klubu lub
pracowników klubu 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 klubu, członków władz klubu lub
pracowników klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu,
członkowie władz klubu lub pracownicy klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAL V
MAJĄTEK KLUBU
§ 26
Majątek klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności.
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§ 27
1. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, zapisów i spadków,
c. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
d. majątku Klubu,
e. ofiarności publicznej,
f. oraz innych źródeł.
2. Klub przeznacza cały dochód na działalność statutową.
§ 28
Majątkiem klubu dysponuje Zarząd wg ustalonego budżetu.
§ 29
Do zaciągania zobowiązań w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
§ 30
Klub może podpisywać umowy o przeznaczeniu dotacji lub innego dofinansowania na określony
cel związany z zakresem jego działania.

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA KLUBU
§ 31
1. Likwidacja klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów.
2. Likwidacja klubu może zostać uchylona na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów.
§ 32
Z wnioskiem o likwidację klubu mogą wystąpić członkowie lub władze klubu.
§ 33
Tryb likwidacji i sposób przekazania majątku klubu ustala Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Klub może być członkiem związków sportowych i stowarzyszeń. O przystąpieniu do nich
decyduje Walne Zebranie Członków.
§ 35
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Zmiana niniejszego statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów.
§ 36
Wszyscy członkowie-uczestnicy stają się z mocy statutu członkami zwyczajnymi.

Niniejszy tekst jednolity został sporządzony przez Zarząd Klubu na podstawie uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
statutu.
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