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STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA BRYDŻOWEGO  
„UCZNIOWSKI KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO ‘DĄBRÓWKA’” 

 
 

 ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
!"#"

Stowarzyszenie nosi nazwę „Uczniowski Klub Brydża Sportowego „Dąbrówka” i jest zwane dalej klubem. 
Główne cele klubu to propagowanie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej brydża sportowego i aktywne 
uczestnictwo w zawodach krajowych i zagranicznych. 
 

! 2 
Terenem działania jest obszar województwa wielkopolskiego a siedzibą miasto Poznań. 
 

! 3 
1. Klub działa w oparciu o ustawę z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. nr 20, poz. 

104 z późn. zmianami) oraz ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, poz 113 
z późn. zmianami). 

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 
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Celem działania klubu jest: 
1. Propagowanie brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej. 
2. Uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w młodzieżowych rozgrywkach brydża sportowego 

organizowanych w Polsce oraz za granicą. 
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Dla osiągnięcia celów określonych w !"6 będzie: 
1. organizować szkolenia i treningi brydża sportowego dla młodzieży, 
2. wspomagać uczestnictwo młodzieży w: 

a) rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego, 
b) w turniejach brydżowych, 
c) w innych rozgrywkach organizowanych przez Związek Brydża Sportowego, 

3. organizować turnieje brydża sportowego, 
4. współuczestniczyć przy organizowaniu młodzieżowych imprez brydża sportowego, 
5. prowadzić inne działania w celu popularyzowania brydża sportowego. 
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ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 
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Członkowie dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych, 
4. uczestników. 
 

! 9 
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, o ile wniesie pisemną deklarację i uiści 

wpisowe w określonej wysokości. 
2. Członkowie założyciele stają się jego członkami zwyczajnymi. 
3. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na drodze uchwały Zarządu. 
 

! 10 
Członek zwyczajny ma prawo: 
1. czynnego i biernego prawa wyborczego, 
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. 
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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 
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. 
 

! 13 
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
2. Członek honorowy posiada prawa członka rzeczywistego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 
3. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich. 
4. Członkostwa honorowego pozbawia walne Zebranie członków na wniosek Zarządu. 

! 14 
1. „Członkiem – uczestnikiem może być każda osoba, która uiści składkę członkowską. Osoba 

niepełnoletnia przedkłada Zarządowi deklarację pisemną ze zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na 
udział w pracach klubu  .” 

 
2. Członek – uczestnik posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego. 
3. Członek uczestnik po uzyskaniu pełnoletniości nabywa status członka zwyczajnego. 
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1. Członkostwo ustaje na skutek: 
 1/ śmierci członka, 
 2/ dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, 
 3/ skreślenia na skutek zalegania w opłacaniu składek, 
 4/ wykluczenia z powodu działania na szkodę klubu lub jego członków, a także rażącego  

naruszenia statusu lub uchwał. 
2. Skreślenie lub wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zarządu. 
3. Od decyzji Zarządu odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków. 
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1. Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał i decyzji Zarząd może nakładać następujące kary: 
 1/ upomnienie ustne i pisemne, 
 2/ naganę, 
 3/ czasowe zawieszenie w prawach członka. 
 
2. Za wzorowe wykonywanie obowiązków Zarząd może nagrodzić członka: 
 1/ pochwałą ustną i pisemną, 
 2/ nagrodą rzeczową, 
 3/ nagrodą finansową. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE KLUBU 
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1. Władzami klubu są: 
 1/ Walne Zebranie Członków, 
 2/ Zarząd, 
 3/ 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. 
3. W przypadku ustąpienia członków władz – władzom tym przysługuje prawo kooptacji, liczba członków 

władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków władz pochodzących z 
wyboru. 
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%&łonkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. 

"
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1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej jeden raz w roku i jest prawomocne przy obecności w 

pierwszym terminie 50% +1 członek, a w drugim terminie bez względu na ilość członków. 
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. 
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1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członów zwołuje Zarząd klubu na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co 

najmniej 1/3 liczby członków. 
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 temat zgromadzenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. 
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Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
 1/ dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym, 
 2/ dokonywanie wyboru sześciu pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w 

głosowaniu tajnym, 
 3/ rozpatrywanie i ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 4/ uchwalanie statutu, 
 5/ uchwalanie wysokości wpisowego, 
 6/ nadawanie tytułu członka honorowego, 
 7/ decydowanie o rozwiązaniu klubu, 
 8/ skracanie lub wydłużanie kadencji władz, 
 9/ rozpatrywanie odwołania członków od decyzji Zarządu, 
 10/ uchwalanie budżetu na każdy rok kalendarzowy, 
 11/ podejmowanie innych decyzji we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady.  
 

!"''"
#(""Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Wiceprezesa-Skarbnika oraz 

czterech Członków Zarządu wybieranych na trzy lata. 
2. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.  
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków 

Zarządu. 
4. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona Wiceprezesa i Wiceprezesa - Skarbnika. 
5. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności 

głos Wiceprezesa-Skarbnika. 
"
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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 

Zgromadzeniu Członków, 
  

! 24 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
 

"
! 25 
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1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
 1/ kontrolowanie całokształtu działalności klubu, 
 2/ składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z: 
  - działalności Komisji Rewizyjnej 
  - działalności finansowej klubu 
  - oceny prac Zarządu 
 3/ opiniowanie planów finansowych Zarządu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
 
 

ROZDZIAL V 
MAJĄTEK KLUBU 
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Majątek klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności. 
 

! 27 
1. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z: 
 1/ składek członkowskich, 
 2/ darowizn, zapisów i spadków, 
 3/ dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,  
 4/ majątku Klubu, 
 5/ ofiarności publicznej, 
 6/ oraz innych źródeł. 
 
2. Klub wydatkuje środki na: 
 1/ realizację zadań określonych w ! 7, 
 2/ nagrody finansowe i rzeczowe dla członków. 
 

! 28 
Majątkiem klubu dysponuje Zarząd wg ustalonego budżetu. 

 
 
! 29 

Do zaciągania zobowiązań w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym 
Prezesa. 
 

! 30 
Klub może podpisywać umowy o przeznaczeniu dotacji lub innego dofinansowania na określony cel 
związany z zakresem jego działania. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
LIKWIDACJA KLUBU 
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Likwidacja klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością )/3 
głosów przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania. 
 



 -6- 
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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 
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Klub może być członkiem związków sportowych i stowarzyszeń. O przystąpieniu do nich decyduje Walne 
Zebranie Członków. 
 

"
. 
  
 
Statut zatwierdzony przez organ nadzoru w dniu 18 lutego 2008 
1. Zmiany w statucie (Rozdział IV pkt §22) uchwalone na Walnym Zebraniu Członków w dniu 21.11.2008  

 
 2. Zmian w statucie dokonano  na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28.10.2011 r. 


