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ROZDZIAŁ I 

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny, znaki klubowe 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Piłkarski Błękitni Stargard w skrócie Błękitni zwane 

dalej „Klubem”. 

§2 

Siedzibą Klubu jest Miasto Stargard, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

§3 

1. Klub działa na podstawie ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. 

2016 Nr. 176), ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 roku (Dz. 

U. 2015 Nr 1393) oraz innych powszechnie obowiązującymi obowiązujących 

przepisów w tej mierze i postanowień niniejszego Statutu.   

2. Przy wykonywaniu swoich statutowych zadań Klub przestrzega Statutu, 

regulaminów, przepisów prawa oraz decyzji Związków Sportowych o zasięgu 

ogólnopolskim i wojewódzkim.  

§4 

1. Klub posiada osobowość prawną. 

2. Klub może przystępować w charakterze członka do innych związków i 

stowarzyszeń, jeżeli uzasadnia to interes Klubu, a działalność tych związków i 

stowarzyszeń odpowiada statutowej działalności Klubu.  

§5 

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, której charakter, zakres i formę 

określają odrębne przepisy.  

2. Klub może prowadzić działalność poprzez uczestnictwo w spółkach prawa 

cywilnego i handlowego.  

§6 

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.  

§7 

Klub jest dobrowolną i samorządną organizacją działającą w oparciu o zrzeszonych 

w niej członków. 

§8 

1. Klub używa następujących pieczęci 

a) Podłużnej z napisem Klub Piłkarski Błękitni Stargard 

b) Okrągłej z napisem Klub Piłkarski Błękitni Stargard 

2. Barwy Klubu są błękitno – białe.  
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3. Logo Klubu jest w formie okrągłej z czarnym zewnętrznym konturem, 

zamieszczonym w środku Gryfem Stargardzkim wraz piłką oraz  skróconą nazwą 

Klub Piłkarski – Błękitni Stargard. Logo stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

4. Wszystkie oficjalne materiały klubowe jak stroje sportowe, flagi, proporce, 

odznaki, znaczki i inne muszą zawierać barwy klubowe oraz Logo Klubu.  

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

§9 

Celem Klub jest: 

1. Rozwój sportu i wychowania fizycznego poprzez prowadzenie różnych form 

działalności sportowej i wychowawczej. 

2. Osiąganie i podnoszenie wyników sportowych w ramach działalności. 

§10 

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego zawodników w różnych 

kategoriach wiekowych. 

2. Organizowanie oraz uczestnictwo w imprezach i zawodach o charakterze 

sportowym. 

3. Zarządzanie będącymi w jego posiadaniu i użytkowaniu obiektami i urządzeniami 

sportowymi. 

4. Współpracę z władzami samorządowymi i sportowymi w zakresie swojej 

działalności statutowej. 

5. Współpracę ze szkołami w zakresie działalności sportowo-wychowawczej.  

6. Prowadzenie działalności informacyjnej w celu popularyzacji sportu i 

wychowania fizycznego.  

7. Prowadzenie działalności gospodarczej opartej na obowiązujących przepisach 

prawa w celu wypracowania środków finansowych na działalność statutową 

Klubu.  

8. Zapewnienie zawodnikom opieki szkoleniowo-wychowawczej oraz lekarskiej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

9. Organizowanie dla zawodników Klubu obozów sportowych.   

§11 

1. Realizując cele Klub opiera się na społecznej pracy członków. 

2. Do realizacji działań statutowych Klub może zatrudniać pracowników. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§12 

1. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) rzeczywistych 
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b) wspierających 

c) honorowych 

2. Członkiem rzeczywistym może być: 

a) każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawiona praw publicznych, 

b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych 

(jednego z rodziców lub opiekuna prawnego), mogą korzystać z prawa 

udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu lecz nie mogą korzystać z 

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.  

c) małoletni poniżej 16 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych 

(jednego z rodziców lub opiekuna prawnego), bez prawa udziału w 

głosowaniu na walnym zgromadzeniu oraz bez korzystania z czynnego i 

biernego prawa wyborczego do władz Klubu.  

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która 

świadczy pomoc finansową przy realizacji zadań statutowych Klubu. 

4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, szczególnie 

zasłużona dla Klubu. 

§13 

Członkostwo rzeczywiste Klubu nabywa się po złożeniu przez kandydata pisemnej 

deklaracji do Zarządu Klubu, wpłacenie wpisowego i przyjęciu kandydatury przez 

Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

§14 

1. Członkostwo wspierające Klubu nabywa się po pisemnym złożeniu oświadczenia 

woli Zarządowi Klubu przez osoby fizyczne lub pełnomocnika osoby prawnej i 

podjęcie w tej kwestii stosownej uchwały przez Zarząd Klubu zwykłą większością 

głosów.  

2. Formę i rodzaj wspierania Klubu członek wspierający ustala z Zarządem Klubu.  

3. Członek wpierający nie ma obowiązku brania czynnego udziału w działalności 

Klubu poza obowiązkiem uiszczania składek członkowskich i świadczenia Klubowi 

zadeklarowanej pomocy finansowej.  

§15 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie z listy członków bądź ich 

wykluczenia 

a) skreślenie z listy członków następuje wskutek: 

- śmierci członka rzeczywistego, 

- rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka wspierającego, 

- rezygnacji członka na jego pisemny wniosek, 

- zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres trzech kolejnych 

miesięcy, 
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- utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych. 

b) wykluczenie członka następuje wskutek: 

- naruszenia przez członka norm etyczno-moralnych, 

- działania na szkodę Klubu, 

- popełnienia przestępstwa.  

§16 

1. Od uchwały Zarządu Klubu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się z pośrednictwem 

Zarządu Klubu na piśmie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały. Za 

datę ogłoszenia uchwały przyjmuje się osobiste pokwitowanie odbioru 

uchwały, względnie datę stempla pocztowego listu poleconego.  

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w sprawie wykluczenia członka jest 

ostateczna.  

§17 

1. Członkowie Klubu mają prawo: 

a) uczestniczenia w zebraniach, obradach Walnego Zgromadzenia oraz 

zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Klubu, 

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, za wyjątkiem 

osób małoletnich,  

c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności sportowej i 

wychowawczej prowadzonej przez Klub oraz korzystania z jego obiektów i 

urządzeń, a w szczególności do uprawiania sportu w dyscyplinach 

sportowych prowadzonych przez Klub oraz użytkowania zgodnie z 

obowiązującymi zasadami sprzętu i urządzeń będących własnością i w 

użytkowaniu Klubu.  

2. Członkowie Klubu biorący udział w działalności sportowej mają ponadto 

prawo do: 

a) pomocy w nauce i w okresach intensywnego treningu oraz zgrupowań, 

b) podejmowania starań o dostosowanie rozkładu zajęć szkolnych do 

potrzeb treningów, 

c) pomocy finansowej w sytuacjach życiowo uzasadnionych, 

d) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 

skutek uprawiania sportu w Klubie.  

3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

spoczywa na Klubie.  

§18 

1. Członkowie Klubu mają obowiązek: 

a) brania udziału w realizacji statutowych działań Klubu, przestrzegania 

postanowień Statutu, obowiązujących regulaminów oraz uchwał Walnego 

Zgromadzenia i Zarządu Klubu, 

b) dbania o dobre imię Klubu, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich, 
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d) uczestniczenia w miarę możliwości w imprezach sportowych i 

rekreacyjnych organizowanych przez Klub. 

2. Członkowie  biorący udział w działalności sportowej mają ponadto 

obowiązek: 

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w treningach i innych formach 

realizacji procesu szkoleniowo-wychowawczego, 

b) reprezentować Klub w zawodach sportowych, 

c) przestrzegać regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowych, 

d) prowadzić sportowy tryb życia, zmierzać do utrzymania i podnoszenia 

sprawności formy fizycznej, 

e) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, kolegów i przeciwników 

sportowych, 

f) poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim, 

g) chronić i szanować sprzęt i urządzenia będąc w dyspozycji Klubu.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Nagrody, wyróżnienia, kary 

§19 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz rozwoju 

Klubu oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie Klubu mogą być 

wyróżnieni: 

a) odznakami Klubu, Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego 

Związku Piłki Nożnej oraz Gryfa Zachodniopomorskiego, 

b) innymi formami wyróżnienia poza materialnego, 

c) nagrodami rzeczowymi, 

d) nagrodami finansowymi. 

2. Nagrody, wyróżnienia oraz odznaki Klubu przyznaje Zarząd Klubu w drodze 

uchwały. 

3. W sprawie odznaczeń Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zachodniopomorskiego 

Związku Piłki Nożnej i Gryfa Zachodniopomorskiego z wnioskami o ich przyznanie 

występuje Zarząd Klubu.  

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za wybitne osiągnięcia w realizacji 

zadań Klubu lub pracy na jego rzecz, może być nadany tytuł Honorowego 

Członka Klubu. 

5. Tytuł Honorowego Członka Klubu przyznaje Zarząd Klubu w drodze uchwały, 

która wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.  

§20 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu oraz za naruszenie norm etyczno-moralnych 

mogą być zastosowane wobec członków Klubu rzeczywistych następujące 

kary: 

a) upomnienie pisemne, 

b) nagana pisemna, 

c) czasowe odebranie praw reprezentowania barw Klubu, 
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d) wykluczenie z grona członków Klubu. 

2. Kary wymierza Zarząd Klubu w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości  

o wykroczeniu w drodze uchwały podjętej większością głosów. 

3. Członkowi Klubu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed wymierzeniem 

kary.  

4. Kara może być zastosowana przez Zarząd Klubu bez uprzedniego 

wysłuchania członka w przypadku odmowy lub rezygnacji złożenia przez 

niego wyjaśnień. 

5. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów Statutu członek 

może wciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do 

Zarządu Klubu. 

6. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Zarząd Klubu. 

7. Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt 

Klubu po upływie roku od jej wymierzenia.  

§21 

W sprawach związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami 

sportowymi, reguł technicznych i dyscyplinarnych członkowie Klubu – zawodnicy 

ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną określoną w Statutach właściwych 

polskich związków sportowych.  

ROZDZIAŁ V 

Organizacja Klubu 

§22 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków 

b) Zarząd Klubu 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Władze Klubu zostają powołane na okres wspólnej kadencji.  

3. Mandat członka władz Klubu powołanego przed upływem danej kadencji władz 

Klubu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 

władz Klubu.  

4. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór dokonuje się w głosowaniu 

tajnym lub jawnym w zależność od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

5. Mandat członka władz klubu trwa do dnia zwołania nowego Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

§23 

1. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków danego organu, jeżeli dalsze 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  
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§24 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Jeżeli liczba członków rzeczywistych przekroczy 100 osób to Walne Zgromadzenie 

Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów.  

3. Delegaci w liczbie 15 osób zostają wybrani na 4 letnią kadencję przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Delegaci wybrani na Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zachowują swój mandat do dnia 

zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego tj. przez 

okres kadencji.  

4. Mandat delegata wygasa z upływem terminu określonego w ustępie 

poprzedzającym. 

5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek śmierci, rezygnacji 

lub utraty członkostwa.  

6. Na miejsce delegata, który mandat utracił, Walne Zgromadzenie Członków 

dokonuje wyboru innego kandydata.  

§25 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub 

nadzwyczajne.  

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd 

zawiadamia delegatów na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem 

zebrania poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu w formie pisemnej lub 

elektronicznej.  

3. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w 

sprawach objętych i przyjętym porządkiem obrad.  

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co roku, w terminie do 

końca czerwca, a raz na cztery lata w terminie do końca czerwca zwołuje się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z ważnych 

powodów w każdym czasie: 

a) z inicjatywy Zarządu Klubu, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na żądanie co najmniej 1/3 rzeczywistych członków. 

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winno 

być złożone na piśmie do Zarządu Klubu z podaniem celu jego zwołania. 

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie do 3 

miesięcy od dnia podjęcia uchwały.  

8. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści, wybrani delegaci 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz 

zaproszeni goście. 

9. Każdemu członkowi, delegatowi przysługuje jeden głos.  
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§26 

1. Walne Zgromadzenie Członków uważa się za zdolne do podjęcia uchwał, gdy 

uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej połowa członków lub 

wybranych delegatów lub w drugim terminie, który może być wyznaczony  

o półgodziny później tego samego dnia.   

2. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków może skutecznie 

podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków lub 

delegatów.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością 

głosów.  

4. Zmiana Statutu oraz likwidacja Klubu wymaga większości 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków lub delegatów.  

§27 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Wybór i odwoływanie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej,  

2. Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu na kolejną 

kadencję. 

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej i sportowej 

Zarządu Klubu oraz udzieleniu mu absolutorium.  

4. Ustalenie ramowej organizacji Klubu. 

5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach pozbawienia 

członkostwa Klubu w drodze wykluczenia. 

7. Podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Klubu, zmian Statutu, wystąpienia 

bądź przystąpienia Klubu do innych związków i stowarzyszeń lub zmiany nazwy 

Klubu. 

8. Zatwierdzania uchwał Zarządu Klubu w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Członka Klubu.  

§28 

Walne Zgromadzenie Członków wybiera: 

1. Zarząd Klubu, który może liczyć od 3 do 6 osób. 

2. Komisję Rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób. 

§29 

1. Wybory Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, odbywają się  

w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i mają rzeczywiści 

członkowie Klubu, za wyjątkiem małoletnich. 

§30 

1. Zarząd Klubu jest jego organem wykonawczym. 

2. Zarząd kieruje działalnością Klubu.  
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3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa ds. sportu, Wiceprezesa  

ds. młodzieży.  

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Klubu, który reprezentuje Klub na 

zewnątrz. 

5. Zarząd powołuje nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie 

przekraczającej 1/3 ogólnego składu Zarządu wybranego na Walnym 

Zgromadzeniu Członków.  

6. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Klubu.  

7. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach kierunków prowadzonej przez Klub 

działalności gospodarczej. 

8. Zarząd uchwala wnioski na Walne Zgromadzenie w sprawach organizacji 

ramowej Klubu.  

9. Zarząd powołuje lub likwiduje sekcje sportowe oraz uchwala regulamin ich 

działalności. 

10. Zarząd rozpatruje i podejmuje uchwały w sprawach członkowskich. 

11. Zarząd wykonuje zalecenia Komisji Rewizyjnej. 

12. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.  

13. Zarząd może powołać Dyrektora Urzędującego Klubu, ustala zakres jego 

obowiązków i odpowiedzialności oraz jest jego pracodawcą w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. 

14. Zarząd uchwala wielkość  zatrudnienia pracowników i wysokość ich 

wynagrodzeń.  

15. Zarząd uchwala wysokość wpisowego i składki członkowskiej. 

16. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

17. W umowie między członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Klub reprezentuje 

Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany Uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Członków.  

§31 

1. Zarząd Klubu pracuje kolegialnie na odbywanych co najmniej raz na kwartał 

posiedzeniach. 

2. W okresie między posiedzeniami Zarząd w sprawach bieżącej działalności 

wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków 

Zarządu.  

3. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji 

kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy 

organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Klubu.  

§32 

Dyrektor Urzędujący Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu, nadzoruje prace 

administracyjne i gospodarcze Klubu, realizuje wydatki w ramach obowiązującego 

budżetu, uczestniczy w naradach sekcji sportowych, wykonuje uchwały i decyzje 

Zarządu Klubu.  
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§33 

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona: 

a) przewodniczącego 

b) wiceprzewodniczącego 

c) sekretarza 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę we wszystkich 

sprawach związanych z działalnością Klubu.  

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie  

z kontroli oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Klubu.  

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żąda wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Klubu z głosem doradczym. 

6. Komisja Rewizyjna powołuje i odwołuje nowych członków w miejsce 

ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ogólnego składu Komisji 

Rewizyjnej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków.  

7. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli nadzoru, odrębna od 

Zarządu Klubu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub 

nadzoru przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą wchodzić w skład Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu  

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za 

przestępstwa, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów. 

ROZDZIAŁ VI 

Działalność gospodarcza Klubu 

§34 

1. Klub prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub uczestniczy jako 

udziałowiec w spółkach prawa handlowego. 

2. Decyzje w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki 

podejmuje Zarząd Klubu. 

§35 

1. Gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową, Klub prowadzi na podstawie 

przepisów prowadzenia rachunkowości.  

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub 

przeznaczony jest w całości na finansowanie działalności statutowej Klubu. 
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ROZDZIAŁ VII 

Środki finansowe, dysponowanie majątkiem, zaciąganie zobowiązań 

§36 

Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej oraz terminy ich płatności ustala 

Zarząd Klubu. 

§37 

Budżet Klubu stanowią: 

a) składki członkowskie; 

b) dochody z imprez i obiektów sportowych; 

c) dotacje oraz darowizny z budżetu państwa i samorządu terytorialnego; 

d) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej; 

e) darowizny od osób fizycznych, prawnych oraz podmiotów gospodarczych.  

 

§38 

Oświadczenie woli w imieniu Klubu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych 

w tym o zaciąganiu zobowiązań składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub 

Wiceprezes Zarządu Klubu, albo osoba, której Zarząd udzielił pełnomocnictwa.  

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§39 

Zmiany w Statucie o rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego 

Zebrania członków lub delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w 

porządku jego obrad. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cele na 

jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu.   

§40 

Niniejszy Statut liczy 40 paragrafów i został uchwalony przez Walne Zebranie 

Członków pod nazwą Klub Piłkarski Błękitni w dniu 18 czerwca 2019 roku.  
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Załącznik nr 1 do Statutu Klubu Piłkarskiego Błękitni Stargard z dnia 18 czerwca 2019 

roku 

 

 

 

Oficjalne Logo Klubu Piłkarskiego Błękitni Stargard 

 

 


