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Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego: 

Klub Brydżowy Zabobrze w Jeleniej Górze 

§ 1. 

Powołuje się stowarzyszenie Klub Brydżowy Zabobrze w Jeleniej Górze w skrócie: KB 
Zabobrze i dalej zwane klubem. 

§ 2. 

Terenem działania jest obszar miasta Jelenia Góra. 

§ 3. 

Klub działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 25 września 2015 r. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1923.) 

§ 4. 

Klub posługuje się pieczęcią z nazwą klubu i jego adresem. 

§ 5. 

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. 

§ 6.  

Celem działania klubu jest: 

1. Uprawianie i propagowanie brydża sportowego, 
2. uczestniczenie i uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych rozgrywkach 

brydża sportowego organizowanych w Polsce oraz za granicą, 
3. upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności, 

szczególnie w grupie 60+ 
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§ 7. 

Dla osiągnięcia celów określonych w §6 klub będzie realizował następujące zadania: 

1. organizacja treningów i szkoleń brydża sportowego, 

2. wspomaganie uczestnictwa zawodników w rozgrywkach ligowych, turniejach 
brydżowych i innych zawodach, 

3. organizowanie zawodów brydża sportowego, 
4. prowadzenie działalności informacyjnej na temat brydża sportowego, 
5. prowadzenie innych działań w celu popularyzacji brydża sportowego. 

 
§ 8. 

1. Członkiem klubu może być każda osoba, która ukończyła 16. rok życia. 
2. Za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych członkiem zwyczajnym może być także 

osoba poniżej 16 lat. 
 

§ 9. 

Członek klubu ma prawo: 
1) czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków, 

o ile ukończył 16. rok życia, 
2) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, o ile nie ukończył lat 16, 
3) brać czynny udział w pracach klubu, szkoleniach i innych imprezach brydża 

sportowego, 
4) oceniać działalność klubu i jego władz, a także wysuwać pod ich adresem wnioski 

i postulaty, 
5) do bezpłatnego udziału w turnieju klubowym 1 raz w roku,  
6) uczestniczyć na zawodach i imprezach. 

 

§ 10. 

Do obowiązków członka klubu 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, 
4) płacenie składek w wysokości 3 zł rocznie, bądź innej określonej przez Walne 

Zebranie Klubu. 
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§ 11. 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 
a. śmierci członka, 
b. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie lub drogą 

elektroniczną, 
c. wykluczenia z powodu działania na szkodę klubu lub jego członków, a także 

rażącego naruszenia statutu lub uchwał, 
d. rozwiązania się klubu. 

2. Skreślenie lub wykluczenie członka następuje w drodze uchwały nadzwyczajnego 
zebrania członków. 

3. Od decyzji zebrania członków odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków. 
 

§ 12. 

1. Władzami klubu są: 
a. Walne Zebranie Członków, 
b. Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków klubu. 

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. 
 

§ 13. 

1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków 
może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w II połowie roku kalendarzowego, 
3. 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. 

4. O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego obrad Przedstawiciel klubu 
obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 dni 
przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 14. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel klubu na żądanie co 
najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy. 

2. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku, zawiadamiając o tym członków 



4 | S t r o n a  
 

najpóźniej na 7 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków podając 
termin, miejsce oraz porządek obrad zgromadzenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których 
zostało zwołane. 

 

§ 15. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) dokonywanie wyboru Przedstawiciela klubu, 
2) rozpatrywanie i ocena działalności  klubu i Przedstawiciela klubu, 
3) uchwalanie regulaminu działalności, 
4) decydowanie o rozwiązaniu klubu, 
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
6) podejmowanie innych decyzji we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady. 

 
§ 16. 

Do kompetencji Przedstawiciela klubu należy: 
1) prowadzenie bieżących spraw klubu, 
2) ustalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych, 
3) ustalanie regulaminów i innych niezbędnych przepisów dotyczących funkcjonowania 

klubu, 
4) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich klubu, 
5) dokonywanie okresowej oceny działalności klubu i jego członków, 
6) przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności i realizacji uchwał na Walnym 

Zebraniu Członków, 
7) ustalanie adresu klubu, 
8) decydowanie o przystąpieniu Klubu do związków sportowych i innych organizacji oraz 

wybieranie delegatów Klubu na Walne Zgromadzenia innych organizacji. 
 

§ 17. 

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. ofiarności publicznej, 
e. oraz innych źródeł. 

2. Klub przeznacza cały dochód na działalność statutową. 
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§ 18. 

Majątkiem klubu dysponuje dwóch członków klubu, w tym Przedstawiciel klubu wg 
ustalonego budżetu. 

 

 

§ 19. 

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

 

§ 20. 

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

 

§ 21. 

Likwidacja klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów. 

§ 22. 

Z wnioskiem o likwidację klubu mogą wystąpić Przedstawiciel i członkowie klubu. 
 

§ 23. 

Tryb likwidacji i sposób przekazania majątku klubu ustala Walne Zebranie Członków. 
 

§ 24. 

Klub może być członkiem związków sportowych i stowarzyszeń. 
 

§ 25. 

Zmiana niniejszego statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 
2/3 głosów. 

 

Jelenia Góra, dn. ………………………………… 


