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Wstᆐp

Biznes plan zostaᐠ opracowany w celu zaᐠoៀenia Uczniowskiego Klubu
Sportowego, zebrania i ustrukturalizowania informacji niezbᆐdnych do jego zaᐠoៀenia.

Rozpoczᆐcie funkcjonowania Klubu nie wymaga inwestycji w pierwszym 
okresie dziaᐠalnoᖰci. W miarᆐ rozwoju i usamodzielniania siᆐ podmiotu inwestycje 
siᆐgaၰ mogၐ od kilku tysiᆐcy zᐠotych do kilkunastu a nawet kilkudziesiᆐciu w ciၐgu 
kilku do kilkunastu lat. Ich wartoᖰၰ nie jest do oszacowania ze wzglᆐdu na trudnၐ do 
przewidzenia skalᆐ prowadzonej dziaᐠalnoᖰci. W planach na pierwsze trzy lata 
dziaᐠalnoᖰci uwzglᆐdniᐠem inwestycje w niezbᆐdny sprzᆐt jeហdziecki i dwa pojazdy 
zaprzᆐgowe z bieៀၐcych dochodów Klubu. Inwestycje na wiᆐkszၐ skalᆐ takie jak 
budowa stajni, krytej ujeៀdៀalni, magazynu pasz objᆐtoᖰciowych powinny powstaၰ z 
innych ហródeᐠ finansowania, na przykᐠad z dotacji organu samorzၐdu terytorialnego 
bᆐdၐcego organem prowadzၐcym szkoᐠᆐ lub ᖰrodków z programów celowych Unii 
Europejskiej. Naleៀy jednak zaznaczyၰ, ៀe nie sၐ one konieczne i niezbᆐdne do 
prawidᐠowego funkcjonowania klubu a jedynie uᐠatwiajၐ i uatrakcyjniajၐ dziaᐠalnoᖰၰ.

Klub bᆐdzie zajmowaᐠ siᆐ dziaᐠalnoᖰciၐ sportowၐ i rekreacyjnၐ w zakresie 
jeហdziectwa dla czᐠonków wywodzၐcych siᆐ spoᖰród mᐠodzieៀy Zespoᐠu Szkóᐠ 
Agrotechnicznych i Ogólnoksztaᐠcၐcych w Swaroៀynie, rodziców, sponsorów i 
czᐠonków ich rodzin, nauczycieli oraz chᆐtnych ze ᖰrodowiska lokalnego. Bᆐdzie 
sposobem na spᆐdzenie czasu wolnego, szczególnၐ dyscyplinၐ sportowၐ bo uprawianၐ 
w kontakcie ze zwierzᆐciem. Rozwijaᐠ teៀ wartoᖰci humanitarne, empatiᆐ, ducha 
rywalizacji u mᐠodzieៀy, czyli cechy charakteru o szczególnym znaczeniu, pomagajၐc 
nauczycielom w sferze wychowawczej1. Klub bᆐdzie prowadziᐠ dziaᐠalnoᖰၰ 
gospodarczၐ polegajၐcၐ na ᖰwiadczeniu usᐠug tj. nauka jazdy konnej, rajdy konne, 
hipoterapia, przejaៀdៀki bryczkၐ, kuligi oraz usᐠug przewozowych zwiၐzanych z 
obsᐠugၐ uroczystoᖰci okolicznoᖰciowych takich jak wesela i pogrzeby. 

Zaᐠoៀyciele UKS dysponujၐ odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia 
tego rodzaju dziaᐠalnoᖰci. Sၐ to nauczyciele, absolwenci Akademii Wychowania 
Fizycznego oraz autor pracy - absolwent wydziaᐠu zootechnicznego Akademii 
Rolniczej, wszyscy z uprawnieniami instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnoᖰciၐ 
jeហdziectwo, koleៀanka jest trenerem ujeៀdៀania. Znamy jᆐzyk niemiecki, który uᐠatwi 
kontakty z klientami niemieckojᆐzycznymi. W naszej dotychczasowej karierze 
zawodowej prowadziliᖰmy dziaᐠalnoᖰၰ gospodarczၐ w róៀnych dziedzinach – gᐠównie 
sprzedaៀy bezpoᖰredniej usᐠug finansowych i prowadzeniu komercyjnych obozów 
jeហdzieckich dla mᐠodzieៀy szkolnej.

W planowaniu finansów Klubu na 3 pierwsze lata uwzglᆐdniono zysk netto  
na poziomie 2-3 tyᖰ. zᐠotych w skali roku, przy przychodach siᆐgajၐcych 38.490,00 zᐠ w I 
roku i 55.515,00 zᐠ w III roku dziaᐠalnoᖰci. Klub bᆐdzie organizacjၐ typu non profit.

  
1 J. Zwoliᑀski, Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1985 str. 23
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Rozdziaᐠ I

Opis Uczniowskiego Klubu Sportowego

1.1 Misja2

Misjၐ Klubu jest krzewienie sportu a jeហdziectwa w szczególnoᖰci wᖰród mᐠodzieៀy 
Zespoᐠu Szkóᐠ Agrotechnicznych i Ogólnoksztaᐠcၐcych w Swaroៀynie oraz ᖰrodowisku 
lokalnym. Poៀyteczne spᆐdzenie czasu wolnego w miᐠej i przyjaznej atmosferze. 
Realizacja marzeᑀ i pragnieᑀ jego czᐠonków.

1.2 Przedmiot dziaᐠalnoᖰci 

UKS ,, Reitek ,, prowadziၰ bᆐdzie zajᆐcia sportowo - rekreacyjne w zakresie 
jeហdziectwa a w szczególnoᖰci ujeៀdៀania, skoków przez przeszkody, wszechstronnego 
konkursu konia wierzchowego, hipoterapii, rajdów konnych , nauki jazdy konnej dla 
czᐠonków klubu i miᐠoᖰników ( sympatyków ) hippiki oraz ᖰwiadczyၰ usᐠugi 
przewozowe w ramach uroczystoᖰci okolicznoᖰciowych takich jak wesela, pogrzeby, 
kuligi, przejaៀdៀki bryczkၐ. W przyszᐠoᖰci, w miarᆐ nabywania doᖰwiadczeᑀ i wzrostu 
zainteresowania innymi dyscyplinami sportowymi istnieၰ bᆐdzie moៀliwoᖰၰ 
poszerzenia dziaᐠalnoᖰci o inne formy.

1.3 Forma organizacyjno-prawna 3

UKS  bᆐdzie stowarzyszeniem dziaᐠajၐcym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. - Prawo o Stowarzyszeniach  ( Dz.U. nr 79 z 2001 r. Poz 855 ),  ustawy z dnia 18 
stycznia 1996 r. – o kulturze fizycznej ( Dz.U.nr 81 z 2001 r, poz. 889 tekst jednolity ), 
ustawy z dnia 7 wrzeᖰnia 1991 r. – o systemie oᖰwiaty  ( Dz.U. z 1996. Nr 67 poz.329 
ze zmianami jako Uczniowski Klub Sportowy. Wᐠadzami Klubu bᆐdၐ:

• Walne Zebranie Klubu

• Zarzၐd

• Komisja Rewizyjna
Komitet Zaᐠoៀycielski4 w liczbie co najmniej 15 czᐠonków po odbyciu Zebrania 
Zaᐠoៀycielskiego i podjᆐciu uchwaᐠy o zaᐠoៀeniu UKS, wyborze Komitetu 
Zaᐠoៀycielskiego i uchwaleniu statutu Klubu wystၐpi do Starosty Tczewskiego o 
wpisanie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych. Prowadzona dziaᐠalnoᖰၰ 
gospodarcza i na jej podstawie rachunkowoᖰၰ w uproszczonej formie bᆐdzie 
prowadzona w oparciu o ksiᆐgᆐ przychodów i rozchodów.

  
2 R. Pinskley, 101 sposobów promocji samego siebie, AKADE Kraków 2000, str. 20.
3 H. Kawalla, E. Popᐠawska, Funkcjonowanie przedsiᆐbiorstwa. Planowanie dziaᐠalnoᖰci gospodarczej, WsiP 
Warszawa 2005, str. 33.
4 Wszystkie niezbᆐdne do zaᐠoៀenia klubu wzory dokumentów znajdujၐ siᆐ w czᆐᖰci - Zaᐠၐczniki
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1.4 Konkurencyjnoᖰၰ oferty 

Na terenie powiatu tczewskiego i starogardzkiego istnieje kilka klubów i oᖰrodków 
jeហdzieckich prowadzၐcych dziaᐠalnoᖰၰ o podobnym charakterze. Sၐ to instytucje 
prywatne i spoᐠeczne dysponujၐce bogatၐ infrastrukturၐ odpowiedniၐ do odbywania 
zajᆐၰ sportowo-rekreacyjnych. Konkurencja dysponuje krytymi ujeៀdៀalniami 
pozwalajၐcymi na prowadzenie zajᆐၰ w sezonie zimowym, parkurami z wyposaៀeniem 
w profesjonalne przeszkody umoៀliwiajၐce prowadzenie zajᆐၰ skokowych i organizacjᆐ 
zawodów sportowych. Konkurencyjnoᖰၰ naszej oferty opieraၰ siᆐ bᆐdzie na niskich 
cenach usᐠug, niៀszych o 20-30% od cen konkurencji, pracy wᐠasnej czᐠonków Klubu i 
wsparciu w   sprzᆐt mechanizacyjny szkoᐠy zainteresowanej w sprawne funkcjonowanie 
UKS. Bᆐdziemy starali siᆐ stworzyၰ miᐠၐ i sympatycznၐ atmosferᆐ wᖰród czᐠonków i 
sympatyków klubu – bᆐdzie to nasza nadrzᆐdna dewiza dziaᐠania. Lokalizacja Klubu, na 
przeciᆐciu dwóch waៀnych szlaków komunikacyjnych (planowanej autostrady A-1 i 
drogi nr 22-Berlinki), skomunikowanie z PKP i PKS, malownicze i zalesione tereny 
stanowiၐ doskonaᐠe warunki do prowadzenia tej formy sportu. Z czasem dziaᐠalnoᖰၰ 
Klubu moៀe zostaၰ poszerzona o  dyscyplinᆐ sportowo-rekreacyjnၐ,  kajakarstwo 
przynoszၐcၐ dochód z organizacji spᐠywów kajakowych lub innych dziaᐠaᑀ 
gospodarczych.
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Rozdziaᐠ II

Kierownictwo Klubu

2.1  Wᐠadze Klubu i ich obowiၐzki

Wᐠadzami klubu bᆐdၐ:

• Walne Zebranie Klubu
Wᐠadze klubu zostanၐ wybrane na Zebraniu Zaᐠoៀycielskim spoᖰród minimum 15 
osób, przyszᐠych czᐠonków klubu. Wywodziၰ siᆐ oni bᆐdၐ spoᖰród uczniów, 
rodziców, nauczycieli i sympatyków Klubu. Do kompetencji Walnego Zebrania 
Klubu zwoᐠywanego raz na dwa lata bᆐdzie: uchwalanie programów sportowej, 
organizacyjnej i finansowej dziaᐠalnoᖰci klubu, rozpatrywanie i przyjmowanie 
sprawozdaᑀ Zarzၐdu i Komisji Rewizyjnej, wybór Zarzၐdu i Komisji Rewizyjnej, 
ustalanie wysokoᖰci i trybu pᐠacenia skᐠadek czᐠonkowskich i innych spraw 
uregulowanych w Statucie.

• Zarzၐd
Skᐠadaၰ siᆐ bᆐdzie z 5 –7 czᐠonków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, 
którzy spoᖰród siebie wybiorၐ Prezesa i Sekretarza. Do jego zadaᑀ naleៀeၰ bᆐdzie: 
bieៀၐce kierowanie dziaᐠalnoᖰciၐ Klubu, reprezentowanie Klubu na zewnၐtrz i 
dziaᐠanie w jego imieniu, wykonywanie uchwaᐠ Walnego Zebrania Klubu, 
Zarzၐdzanie majၐtkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, 
przyjmowanie i skreᖰlanie czᐠonków, skᐠadanie sprawozdaᑀ z dziaᐠalnoᖰci Klubu i 
inne, uregulowane w Statucie.

• Komisja Rewizyjna
Komisja rewizyjna w skᐠadzie 3-5 czᐠonków bᆐdzie organem kontrolujၐcym 
caᐠoksztaᐠt dziaᐠalnoᖰci Klubu a w szczególnoᖰci: okresowa kontrola dziaᐠalnoᖰci 
statutowej i finansowej Klubu, wydawanie zaleceᑀ pokontrolnych, skᐠadanie 
sprawozdaᑀ z caᐠoksztaᐠtu swej dziaᐠalnoᖰci na Walnym zgromadzeniu i inne 
zadania okreᖰlone w Statucie Klubu.

2.2 Doᖰwiadczenie zawodowe osób zarzၐdzajၐcych Klubem

Wᐠadze klubu zostanၐ wybrane w przyszᐠoᖰci na Walnym Zebraniu Zaᐠoៀycielskim i  
wyᐠonione spoᖰród osób wybranych do Komitetu Zaᐠoៀycielskiego. Trudno na dziᖰ 
wskazaၰ kto imiennie bᆐdzie zarzၐdzaᐠ Klubem. Obecnie trzon osób zainteresowanych 
zaᐠoៀeniem Klubu stanowi 8 osób:

• Andrzej Czech, nauczyciel ZSAiO w Swaroៀynie, absolwent Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, instruktor rekreacji ruchowej ze 
specjalnoᖰciၐ jeហdziectwo, opiekun koni w Swaroៀynie

• Iwona Paហdzierska, nauczyciel akademicki, absolwentka AWF w Gdaᑀsku, 
trenerka ujeៀdៀania i wkkw, instruktorka hipoterapii,  dotychczasowa opiekunka 
koni w Swaroៀynie
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• Krzysztof Paហdzierski, nauczyciel wychowania fizycznego w tczewskich 
gimnazjach, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnoᖰciၐ jeហdziectwo,
dotychczasowy opiekun koni w Swaroៀynie

• Zbigniew Wojszko, dyrektor ZSAiO w Swaroៀynie
• Grzegorz Spadik, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSAiO w Swaroៀynie
• Rafaᐠ Górski, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSAiO w Swaroៀynie, autor 

i administrator szkolnej witryny internetowej
• Monika Woliᑀska, nauczycielka wychowania fizycznego w ZSAiO w 

Swaroៀynie, instruktorka aerobiku
• Tadeusz Sobiecki, nauczyciel ZSAiO w Swaroៀynie, sympatyk koni a w 

szczególnoᖰci jazdy zaprzᆐgiem konnym

2.3 Role osób w zespole zarzၐdzajၐcym

ᖠcisᐠy zespóᐠ inicjatorów bᆐdၐcy w przyszᐠoᖰci trzonem kadry zarzၐdzajၐcej to Iwona i 
Krzysztof Paៀdzierscy oraz Andrzej Czech. Naszym zadaniem bᆐdzie zainicjowanie 
zebrania zaᐠoៀycielskiego, pozyskanie minimum 15 czᐠonków na pierwsze Walne 
Zebranie Czᐠonków Klubu, przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, dziaᐠania 
reklamowo-promocyjne Klubu, zatrudnienie wᐠaᖰciwej osoby do obsᐠugi koni i 
prowadzenia zajᆐၰ z czᐠonkami i dziaᐠalnoᖰci usᐠugowej, bᆐdၐcej gᐠównym ហródᐠem 
przychodów finansowych Klubu.
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Rozdziaᐠ III

Plan marketingowy

3.1 Analiza otoczenia rynkowego5

Klub planuje prowadziၰ dziaᐠalnoᖰၰ na terenie powiatu tczewskiego i starogardzkiego. W 
obszarze jego dziaᐠania jest bogata tradycja uprawiania tej dyscypliny zwiၐzanej z 
uៀytkowaniem koni i funkcjonuje wiele oᖰrodków zwiၐzanych ze sportem jeហdzieckim. Sၐ 
to: Stado Ogierów Skarbu Paᑀstwa i jego Klub jeហdziecki Stado, Centrum Ksztaᐠcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkóᐠ Rolniczych w Bolesᐠawowie k/Skarszew i jego klub
jeហdziecki, Jeហdziecki Klub Sportowy Agrokociewie w Kocborowie, Oᖰrodek Sportowy 
Hubertus w Rokoczynie k/Starogardu Gdaᑀskiego, Prywatna Szkóᐠka Jazdy Konnej w 
Turzu gm. Tczew, Kaៀdy taki oᖰrodek ma swój niepowtarzalny klimat i specyfikᆐ 
dziaᐠalnoᖰci. Tworzၐ go ludzie tam zrzeszeni a ich popularnoᖰci pod kontem zagroៀenia 
konkurencyjnego nie da siᆐ oszacowaၰ. 
ᖠwaroៀyn jest wsiၐ z koᖰcioᐠem parafialnym. Ta okolicznoᖰၰ skᐠania do przypuszczenia, 
ៀe zapotrzebowanie na obsᐠugᆐ wesel i pogrzebów bᆐdzie stale wystᆐpowaၰ. 
Równieៀ w interesie dyrektora ZSAiO jest aby pozaszkolna dziaᐠalnoᖰၰ sportowo-
rekreacyjna miaᐠa odpowiedni rozmach i zakres dziaᐠania oraz szczyciᐠa siᆐ sukcesami. W 
zwiၐzku z tym naleៀy liczyၰ na wydatnၐ pomoc z jego strony w takich dziaᐠaniach jak np. 
organizacja bazy paszowej, udostᆐpnienie infrastruktury szkolnej na dziaᐠalnoᖰၰ Klubu 
(sale lekcyjne na zebrania i szkolenia, miejsca hotelowe w internacie, pomoc przy 
drobnych remontach sprzᆐtu i urzၐdzeᑀ klubowych, transport ciၐgnikowy itp.).

3.2 Identyfikacja klientów

Oferta bᆐdzie skierowana do wszystkich zainteresowanych a w szczególnoᖰci mᐠodzieៀy 
ZSAiO w Swaroៀynie. 

3.3 Lokalizacja 

Klub bᆐdzie zlokalizowany w ZSAiO w Swaroៀynie przy ulicy Szkolnej 2. Baza (konie, 
sprzᆐt jeហdziecki, siodlarnia, stajnie i wybiegi dla koni) w budynkach na terenie byᐠego 
PGR-u, obecnie wᐠasnoᖰၰ prywatna. Wᐠaᖰciciel udostᆐpnia nieodpᐠatnie stajnie, parkur i 
wybieg na terenie parku wokóᐠ paᐠacu.

3.4 Dystrybucja

Wiᆐkszoᖰၰ zajᆐၰ sportowych odbywaၰ siᆐ bᆐdzie na parkurze w sၐsiedztwie stajni lub w 
terenie czyli okolicznych drogach polnych i leᖰnych. Zajᆐcia prowadziၰ bᆐdၐ instruktorzy 
i trenerzy wywodzၐcy siᆐ spoᖰród kadry klubu. Po osiၐgniᆐciu wiᆐkszego zainteresowania 
wᖰród mᐠodzieៀy i usᐠugobiorców planujemy zatrudnienie instruktora jeហdziectwa, w 
pierwszym roku na 0,5 etatu a w drugim, trzecim i dalszych latach po osiၐgniᆐciu 
wiᆐkszego zainteresowania usᐠugami na caᐠy etat. Pᐠaca zatrudnionej osoby bᆐdzie 
uwzglᆐdniaᐠa prowizjᆐ od obrotu-30% w I roku i 15% w II i nastᆐpnych latach.

  
5 W. Sasin, Biznes plan – poradnik praktyczny, INTERFART sp.z o.o,  ᐐódហ 1998 str.63
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3.5 Polityka cenowa ( skᐠadki i usᐠugi zewnᆐtrzne.

Ceny ᖰwiadczonych usᐠug bᆐdၐ konkurencyjne w stosunku do oferty konkurencji. 
Szczegóᐠowy cennik zaᐠၐczam w tabeli poniៀej. Czᐠonkowie Klubu bᆐdၐ pᐠacili skᐠadki w 
wysokoᖰci 40,00 zᐠ miesiᆐcznie. Opᐠacanie skᐠadek nie bᆐdzie obowiၐzkowe. Bᆐdzie 
moៀliwoᖰၰ odpracowania powyៀszej kwoty wedᐠug proporcji 1 godzina pracy 
bezpoᖰrednio przy zwierzᆐtach za 5,00 zᐠotych. Do obliczenia przychodu z tytuᐠu skᐠadek 
czᐠonkowskich zaᐠoៀyᐠem, ៀe 8 czᐠonków z 15 wniesie opᐠatᆐ i do kasy klubu wpᐠynie 
320,00 zᐠotych miesiᆐcznie, a 7, np. mniej zamoៀnych odrobi w formie ᖰwiadczenia pracy.

Tabela – cennik usᐠug6

Rodzaj 
usᐠug

Cena 
w zᐠ

Czas 
trwania

min.

Usᐠugi 
ᖰrednio 
dziennie

Prowizja dla 
pracownika 

(30% w I 
roku) w zᐠ

Prowizja 
dla 

pracownik
a (15% w 

II i III 
roku) w zᐠ

Przychód 
Klubu (w I 
roku 70%) 

w zᐠ

Przychód 
Klubu (w 

II i III 
roku 85%) 

w zᐠ

Jazda na 
lၐៀy

15,00 zᐠ 30 2 4,50 zᐠ 2,25 zᐠ 10,50 zᐠ 12,75 zᐠ

Jazda na 
parkurze

20,00 zᐠ 60 2 6,00 zᐠ 3,00 zᐠ 14,00 zᐠ 17,00 zᐠ

Jazda w 
terenie

20,00 zᐠ 60 4 6,00 zᐠ 3,00 zᐠ 14,00 zᐠ 17,00 zᐠ

Imprezy 
okolicznoᖰ

ciowe
(wesele, 
pogrzeb, 

kulig)

130,00 
zᐠ

180 (miesiᆐcz
nie)2 w II 

roku
3 w III 
roku

30,00 zᐠ 15,00 zᐠ 100,00 zᐠ 115,00 zᐠ

  
6 Cennik sporzၐdzono po uwzglᆐdnieniu oferty cenowej konkurencji.
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3.6 Promocja7

Wᐠadze Klubu przed rozpoczᆐciem dziaᐠalnoᖰci przeprowadzၐ akcjᆐ promocyjnၐ w 
postaci rozplakatowania i rozniesienia ulotek w Starogardzie Gdaᑀskim, Swaroៀynie i 
Tczewie. Przy gᐠównej trasie drogowej w Swaroៀynie, na terenie dziaᐠalnoᖰci Klubu 
zostanie umieszczony szyld ze wskazaniem i informacjၐ o Klubie. W witrynie 
internetowej ZSAiO kolega Rafaᐠ Górski przygotuje specjalnၐ podstronᆐ z informacjami 
promujၐcymi prace Klubu. Z czasem stworzymy wᐠasnၐ stronᆐ internetowၐ. Ogᐠosimy 
konkurs wᖰród uczniów szkoᐠy na nazwᆐ klubu i jego logo. 

  
7 R. Pinskley, 101 sposobów promocji samego siebie AKADE, Kraków 2000
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Rozdziaᐠ IV

Plan organizacyjny

4.1  Pracownicy

Klub zatrudni instruktora jazdy konnej. W pierwszym roku na póᐠ etatu plus prowizja 
30% od przychodu, w drugim i nastᆐpnych na peᐠen etat plus prowizja 15% od przychodu. 
Takie powiၐzanie zarobków z aktywnoᖰciၐ pracownika ma na celu dbaᐠoᖰၰ o jakoᖰၰ 
ᖰwiadczonych usᐠug i zachᆐcanie klientów do ponownego skorzystania z oferty Klubu. 
Bᆐdzie wpᐠywaᐠo na aktywnoᖰၰ i zaangaៀowanie siᆐ pracownika w powierzone mu 
zadania. W dni wolne od pracy zajᆐcia poprowadzၐ instruktorzy i trenerzy z wᐠadz klubu. 

4.2 Dostawcy ( sponsorzy )

Dostawy ᖰrodków utrzymania stada koni oparto o zakup na rynku niezbᆐdnych pasz i  ich 
dowóz ᖰrodkami transportu sprzedawców. Zakup owsa moៀna zrealizowaၰ w licznych w 
okolicy zakᐠadach skupu i przechowywania zbóៀ, np. ,,Elewator,, w Jabᐠowie, lub 
zakontraktowaၰ u zainteresowanych rolników. Podobnie siano pochodziၰ moៀe z zakupu 
od rolników dysponujၐcych ᐠၐkami a majၐcymi nadwyៀki tej paszy. Obecnie na rynku 
pasz wystᆐpuje nadprodukcja obu jej rodzajów.
W biznes planie nie uwzglᆐdniono datków i darowizn od sponsorów. Trudno oszacowaၰ 
ich wielkoᖰၰ. Jednak naleៀy spodziewaၰ siᆐ znaczၐcego udziaᐠu w przychodach Klubu. 
Mogၐ  to byၰ organizacje takie jak: Starostwo Powiatowe, okrᆐgowe wᐠadze ZHP i ZHR, 
PTTK, Polski Zwiၐzek Jeហdziecki, Kuratorium Oᖰwiaty i Wychowania statutowo 
zobligowane do udzielania pomocy i wsparcia finansowego tego typu przedsiᆐwziᆐciom 
oraz sponsorzy indywidualni – w szczególnoᖰci firmy lokalne.

4.3  Ksiᆐgowoᖰၰ

Podatkowၐ ksiᆐgᆐ przychodów i rozchodów poprowadzi odpᐠatnie ksiᆐgowa z ZSAiO w 
Swaroៀynie, pani Marzena Bona, lub znajomy kierujၐcy wᐠasnym biurem rachunkowym . 
Szacowany miesiᆐczny koszt prowadzenia usᐠug ksiᆐgowych wyniesie okoᐠo 100-150 
zᐠotych. W przyszᐠoᖰci, to znaczy od roku szkolnego 2006/2007 poprowadzᆐ osobiᖰcie 
wszelkie sprawy finansowo- ksiᆐgowe w Klubie. W tym czasie planujᆐ rozpoczၐၰ studia 
podyplomowe z rachunkowoᖰci dla nauczycieli w ramach zdobywania dodatkowych 
kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu w szkole.
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Rozdziaᐠ V

Harmonogram realizacji przedsiᆐwziᆐcia

5.1  Opis czynnoᖰci niezbᆐdnych do realizacji przedsiᆐwziᆐcia
• Kolejnoᖰၰ i czas trwania poszczególnych czynnoᖰci
• Osoby odpowiedzialne za realizacjᆐ poszczególnych zadaᑀ

Wyszczególnienie - czynnoᖰci Termin Osoby odpowiedzialne

Przeprowadzenie rozmów z wᐠaᖰcicielem koni i 
dzierៀawcၐ obiektów AWRSP w celu 
poinformowania ich o zamierzeniach zaᐠoៀenia 
UKS i uzyskania zgody, najlepiej w formie 
pisemnej.

Marzec 2006 Andrzej Czech
Iwona Paហdzierska
Krzysztof Paហdzierski

Zorganizowanie kampanii informacyjnej wᖰród 
mᐠodzieៀy szkolnej w celu zebrania minimum 
15 czᐠonków Klubu

Kwiecieᑀ 2006 Andrzej Czech
Iwona Paហdzierska
Krzysztof Paហdzierski

Przeprowadzenie Zebrania Zaᐠoៀycielskiego i 
powoᐠanie wᐠadz Klubu

Maj 2006 Andrzej Czech

Dostarczenie dokumentacji zaᐠoៀycielskiej do 
Starostwa Powiatowego

Maj 2006 Andrzej Czech

Przeprowadzenie pierwszych zajᆐၰ sportowych 
z mᐠodzieៀၐ przed wakacjami, spoᐠecznie

Maj-czerwiec 
2006

Andrzej Czech
Iwona Paហdzierska
Krzysztof Paហdzierski

Przeprowadzenie kampanii reklamowej i 
pierwszych zajᆐၰ odpᐠatnych

Maj-czerwiec
2006

Andrzej Czech
Iwona Paហdzierska
Krzysztof Paហdzierski

Podpisanie umowy o prowadzenie ksiᆐgowoᖰci 
Klubu

Czerwiec 2006 Andrzej Czech

Zatrudnienie instruktora jazdy konnej Lipiec 2006 Iwona Paហdzierska
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Rozdziaᐠ VI

Analiza ryzyka8

6.1  Najwaៀniejsze szanse i ich konsekwencje

Istnieje duៀe zainteresowanie sportem jeហdzieckim wᖰród mᐠodzieៀy i dorosᐠych. 
Popularnoᖰၰ ta zostaᐠa rozbudzona dziᆐki licznym na terenie powiatów tczewskiego i 
starogardzkiego instytucjom zajmujၐcym siᆐ tym zagadnieniem, a które wymieniᐠem w 
rozdziale IV.1 niniejszego opracowania. Zainteresowanie powinno siᆐ rozszerzaၰ na 
instytucje w strukturach których funkcjonuje szkoᐠa poczၐwszy od jej dyrektora, 
kierownika Wydziaᐠu Oᖰwiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz 
samego Starosty. Szkoᐠa permanentnie poszukuje nowych kierunków ksztaᐠcenia. Niemal 
co roku w ZSAiO pojawia siᆐ nowa propozycja otworzenia technikum jakiejᖰ 
specjalnoᖰci. Na bazie majၐtku Klubu byᐠaby moៀliwoᖰၰ utworzenia Technikum Hodowli 
Koni – kierunku bardzo popularnego wᖰród absolwentów gimnazjów. Klub bᆐdzie 
umoៀliwiaᐠ realizacjᆐ hobby, czy nawet pasji ៀyciowej jego inicjatorów, czᐠonków i 
sympatyków. W krótkim okresie powinny byၰ dostrzegalne efekty wychowawcze jakie 
daje obcowanie ze zwierzᆐtami. Zmieniajၐca siᆐ na lepsze koniunktura gospodarcza w 
kraju i regionie sprzyjaၰ bᆐdzie wzrostowi zainteresowania spᆐdzania czasu wolnego i 
zorganizowanego wypoczynku za odpᐠatnoᖰciၐ oraz korzystania z zaprzᆐgu konnego do 
celów uatrakcyjnienia imprez okolicznoᖰciowych. Istnieje powszechne przekonanie, ៀe 
sport jeហdziecki jest dyscyplinၐ elitarnၐ i kosztownၐ. Dziᆐki strategii niskich cen stanie siᆐ 
osiၐgalna dla kaៀdego zainteresowanego. Wielkim atutem dla osiၐgniᆐcia sukcesu jest 
lokalizacja klubu, na przeciᆐciu gᐠównych szlaków komunikacyjnych, dobra komunikacja 
PKS i PKP oraz status Swaroៀyna jako wsi parafialnej. W analizie finansowej w pozycji 
przychody nie uwzglᆐdniᐠem dotacji i darowizn na rzecz organizacji poៀytku publicznego 
co nie oznacza, ៀe nie bᆐdziemy poszukiwaၰ tej metody finansowania. Moៀe ona stanowiၰ 
szczególnie na poczၐtku dziaᐠalnoᖰci znaczၐcy odsetek wpᐠywów finansowych klubu.

6.2  Najwaៀniejsze zagroៀenia i ich konsekwencje

Najwiᆐksze zagroៀenie dla istnienia Klubu upatruje w fakcie, ៀe konie bᆐdၐce w 
posiadaniu dotychczasowych uៀytkowników a w przyszᐠoᖰci Klubu nie sၐ ich wᐠasnoᖰciၐ 
a tylko w ich uៀytkowaniu. Wᐠaᖰciciel koni i paᐠacu w Swaroៀynie oraz obecny 
dzierៀawca budynków i ziemi po byᐠym PGR wyrazili ustnၐ zgodᆐ na uៀytkowanie ich 
majၐtku. Obecnoᖰၰ jakichkolwiek ludzi zwiၐzanych z obsᐠugၐ koni jest sposobem na 
pilnowanie ich dobytku podczas ich nieobecnoᖰci. W analizie finansowej w pozycji 
koszty nie uwzglᆐdniᐠem kosztów które moៀna by sklasyfikowaၰ jako-inne. Mam tu na 
wzglᆐdzie np. koszty poᐠၐczeᑀ telefonicznych, ewentualnych ubezpieczeᑀ ( np. OC), 
dodatków do pasz których udziaᐠ zaleៀy od intensywnoᖰci uៀytkowania zwierzၐt i innych 
czynników.

  
8 W. Sasin, Biznes plan – poradnik praktyczny, INTERFART, ᐐódហ 1998, str. 32-49.
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6.3  Dziaᐠania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagroៀeᑀ

Przeprowadziၰ rozmowy z wᐠaᖰcicielem koni i obiektów uៀytkowanych  w których 
poinformowaၰ ich o zamiarach organizatorów przedsiᆐwziᆐcia. Pozyskaၰ jego akceptacjᆐ 
do pomysᐠu zaᐠoៀenia Klubu oraz uzyskaၰ potwierdzenie pisemne ustaleᑀ. Rozwaៀyၰ z 
dyrektorem ZSAiO w Swaroៀynie budowᆐ taniego obiektu murowanego z 
przeznaczeniem na stajnie lub magazyn pasz na wypadek pogorszenia warunków 
wspóᐠpracy i wymówienia umowy przez dotychczasowego wᐠaᖰciciela, lub adaptacjᆐ juៀ 
istniejၐcej bazy szkolnej na ten cel, choၰ moៀliwoᖰci w tym zakresie sၐ bardzo 
ograniczone.
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Rozdziaᐠ VII

Plan finansowy9

7.1  Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - przewidywane dochody i wydatki w perspektywie trzyletniej

Wyszczególnienie Rok I Rok II Rok III
Nakᐠady finansowe
Zakup rzᆐdu koᑀskiego 5 000,00 zᐠ 3 000,00 zᐠ 2 000,00 zᐠ
Zakup drobnego wyposaៀenia jeហdzieckiego 3 000,00 zᐠ 0,00 zᐠ 0,00 zᐠ
Zakup pojazdu zaprzᆐgowego 0,00 zᐠ 10 000,00 zᐠ 10 000,00 zᐠ
Suma 8 000,00 zᐠ 13 000,00 zᐠ 12 000,00 zᐠ

Koszty
ឰywienie -pasza10 11 070,00 zᐠ 13 846,00 zᐠ 13 846,00 zᐠ
Pielᆐgnacja-kucie 3 840,00 zᐠ 3 840,00 zᐠ 3 840,00 zᐠ
Opieka weterynaryjna 1 200,00 zᐠ 1 200,00 zᐠ 1 200,00 zᐠ
Rozród-krycie 900,00 zᐠ 900,00 zᐠ 900,00 zᐠ
Amortyzacja -rzၐd koᑀski 20% 1 000,00 zᐠ 1 400,00 zᐠ 1 680,00 zᐠ
Amortyzacja pojazdów zaprzᆐg.10% 0,00 zᐠ 700,00 zᐠ 1 630,00 zᐠ
Wynagrodzenia + ZUS 6 000,00 zᐠ 12 000,00 zᐠ 12 000,00 zᐠ
Biuro rachunkowe 1 200,00 zᐠ 1 200,00 zᐠ 1 200,00 zᐠ
Reklama ( 5% przychodu ) 1 924,50 zᐠ 2 715,75 zᐠ 2 775,75 zᐠ
Suma 27 134,50 zᐠ 37 801,75 zᐠ 39 071,75 zᐠ
Suma kosztów 35 134,50 zᐠ 50 801,75 zᐠ 51 071,75 zᐠ

Przychody
Jazdy konne 34 650,00 zᐠ 42 075,00 zᐠ 42 075,00 zᐠ
Imprezy okolicznoᖰciowe 0,00 zᐠ 2 400,00 zᐠ 3 600,00 zᐠ
Przychody z remontu stada 0,00 zᐠ 6 000,00 zᐠ 6 000,00 zᐠ
Skᐠadki czᐠonkowskie 3 840,00 zᐠ 3 840,00 zᐠ 3 840,00 zᐠ
Darowizny na org. poៀ. publicz. 0,00 zᐠ 0,00 zᐠ 0,00 zᐠ
Suma przychodów 38 490,00 zᐠ 54 315,00 zᐠ 55 515,00 zᐠ

Zysk brutto 3 355,50 zᐠ 3 513,25 zᐠ 4 443,25 zᐠ
Podatek dochodowy 637,55 zᐠ 667,52 zᐠ 844,22 zᐠ
Zysk netto 2 717,96 zᐠ 2 845,73 zᐠ 3 599,03 zᐠ

  
9 B. Micherda, ᐐ. Górka, M. Szulc, Funkcjonowanie przedsiᆐbiorstwa. Analiza efektywnoᖰci ekonomicznej 
przedsiᆐbiorstwa, WsiP Warszawa 2005
10 R. Ryᖰ, Normy ៀywienia zwieៀၐt gospodarskich, PWRiL Warszawa 1981, Zastosowano wojskowၐ normᆐ 
ៀywieniowၐ koni wierzchowych ( 6 kg. owsa, 6 kg. siana, 10 kg. sᐠomy dziennie na sztukᆐ ).
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Rachunek zysków i strat sporzၐdzono w perspektywie trzyletniej dla lepszej oceny zmian w 
zakresie przychodów, kosztów i nakᐠadów finansowych w poczၐtkowym okresie dziaᐠalnoᖰci. 
Przyjᆐto przychód dzienny ( z 330 dni w roku ) na poziomie 105 zᐠ w I roku, 127,5 zᐠ w II i 
III roku dziaᐠalnoᖰci. Przyjᆐte wielkoᖰci bᆐdၐce gᐠównym skᐠadnikiem przychodów wydajၐ 
siᆐ ᐠatwe do osiၐgniᆐcia, lecz ᖰcisᐠe monitorowanie ich wielkoᖰci bᆐdzie gwarantem 
bezpieczeᑀstwa finansowego przedsiᆐwziᆐcia.
Stado podstawowe liczyၰ bᆐdzie 6 dorosᐠych koni ( w tym 3 klacze i 3 waᐠachy ), oraz 
przychówek w iloᖰci 3 ហrebiၐt do 1 roku i 3 dwulatki. Od drugiego roku moៀliwa bᆐdzie 
sprzedaៀ mᐠodzieៀy lub dorosᐠych koni po remoncie stada, a przychód z tego tytuᐠu siᆐgaၰ 
moៀe 6000 zᐠ ( 3 sztuki x 2000 zᐠ ). 
Mniej istotnၐ wielkoᖰciၐ bᆐdၐ przychody ze skᐠadek czᐠonkowskich i imprez 
okolicznoᖰciowych. Obsᐠuga imprez uzaleៀniona bᆐdzie od wyposaៀenia klubu w 
specjalistyczne pojazdy okolicznoᖰciowe ( bryczka, powóz i karawan ). W zestawieniu 
nakᐠadów uwzglᆐdniono 20000 zᐠ w II i III roku dziaᐠalnoᖰci na zakup w/w pojazdów.
Najwiᆐkszym skᐠadnikiem kosztów sၐ:
1) pasza dla zwierzၐt – okoᐠo 14000 zᐠotych rocznie ( po uwzglᆐdnieniu stanu ᖰredniego 

zwierzၐt 9 sztuk i zuៀyciu paszy w iloᖰci 6 kg owsa, 6 kg siana i 10 kg sᐠomy dziennie na 
sztukᆐ )

2) pᐠaca minimalna dla pracownika obsᐠugi zwierzၐt 6000 zᐠ/rocznie ( póᐠ etatu w I roku ) i 
12000 zᐠ/rocznie ( caᐠy etat w II, III i dalszych latach). Zarobki pracownika bᆐdၐ 
powiᆐkszone o prowizje od ᖰwiadczonych usᐠug, których nie uwzglᆐdniono w pozycji –
wynagrodzenia. 

Z sumarycznego zestawienia zysków wynika wartoᖰၰ dodatnia w wysokoᖰci 2700 –3600 zᐠ ( 
w zaokrၐgleniu ) w poszczególnych latach dziaᐠalnoᖰci, co moៀe ᖰwiadczyၰ o 
bezpieczeᑀstwie finansowym Klubu.

7.2  Arkusz bilansowy

BILANS OTWARCIA

AKTYWA Wartoᖰၰ PASYWA Wartoᖰၰ
A. Aktywa trwaᐠe A. Kapitaᐠ wᐠasny
A.I. Skᐠadniki rzeczowe 0,00 zᐠ A.I. Kapitaᐠ wᐠaᖰcicielski 0,00 zᐠ
A.II. Skᐠadniki finansowe 0,00 zᐠ A.II. Zysk 0,00 zᐠ
A.III. Skᐠadniki niematerialne 0,00 zᐠ
B. Aktywa obrotowe B. Kapitaᐠ obcy
B.I. Zapasy 0,00 zᐠ B.I. Zobowiၐzania dᐠugoterminowe 0,00 zᐠ
B.II. Naleៀnoᖰci 0,00 zᐠ B.II Zobowiၐzania krótkoterminowe 0,00 zᐠ
B.III. Inwestycje 0,00 zᐠ B.II.1. Poៀyczki 1 000,00 zᐠ
B.III.1. ᖠrodki pieniᆐៀne 1 000,00 zᐠ B.II.2. Kredyty 0,00 zᐠ
B.III.2. Krótkoterminowe papiery wart. 0,00 zᐠ
Aktywa razem 1 000,00 zᐠ Pasywa razem 1 000,00 zᐠ

Kwota ᖰrodków pieniᆐៀnych w wysokoᖰci 1000 zᐠ pochodziၰ bᆐdzie z funduszu Rady 
Rodziców SZAiO i przeznaczona na zabezpieczenie rezerwy na pierwszၐ wypᐠatᆐ dla 
zatrudnionego pracownika.
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7.3  Rachunek przepᐠywów ᖰrodków pieniᆐៀnych ( cash flow )

Poz. Wyszczególnienie I miesiၐc II miesiၐc III miesiၐc
1 Stan  ᖰrodków pieniᆐៀnych na poczၐtek miesiၐca 0,00 zᐠ 251,50 zᐠ 226,25 zᐠ

Wpᐠywy ze sprzedaៀy 2 887,50 zᐠ 2 887,50 zᐠ 2 887,50 zᐠ
Wpᐠywy ze skᐠadek czᐠonkowskich 320,00 zᐠ 320,00 zᐠ 320,00 zᐠ

2 Razem wpᐠywy 3 207,50 zᐠ 3 207,50 zᐠ 3 207,50 zᐠ
Zakup drobnego sprzᆐtu jeហdzieckiego ( np.. toczki ) 250,00 zᐠ 250,00 zᐠ 250,00 zᐠ
Zakup rzᆐdu koᑀskiego ( 4 komplety siodᐠa + ogᐠowie ) 1 000,00 zᐠ 1 000,00 zᐠ
Zakup owsa na 3 miesiၐce 1 626,00 zᐠ
Zakup siana na 3 miesiၐce 850,00 zᐠ
Wynagrodzenie +ZUS pracownika 0,5 etetu 500,00 zᐠ 500,00 zᐠ 500,00 zᐠ
Biuro rachunkowe 100,00 zᐠ 100,00 zᐠ 100,00 zᐠ
Reklama 332,75 zᐠ 332,75 zᐠ
Opieka weterynaryjna 200,00 zᐠ
Kucie 480,00 zᐠ 480,00 zᐠ
Rozród

3 Razem wydatki 2 956,00 zᐠ 3 232,75 zᐠ 2 662,75 zᐠ
4 Stan  srodków pieniᆐៀnych na koniec miesiၐca 251,50 zᐠ 226,25 zᐠ 771,00 zᐠ

Ciၐg dalszy tabeli:

Poz. Wyszczególnienie IV miesiၐc V miesiၐc VI miesiၐc
1 Stan  ᖰrodków pieniᆐៀnych na poczၐtek miesiၐca 771,00 zᐠ 852,50 zᐠ 880,00 zᐠ

Wpᐠywy ze sprzedaៀy 2 887,50 zᐠ 2 887,50 zᐠ 2 887,50 zᐠ
Wpᐠywy ze skᐠadek czᐠonkowskich 320,00 zᐠ 320,00 zᐠ 320,00 zᐠ

2 Razem wpᐠywy 3 207,50 zᐠ 3 207,50 zᐠ 3 207,50 zᐠ
Zakup drobnego sprzᆐtu jeហdzieckiego ( np.. toczki ) 250,00 zᐠ 250,00 zᐠ 250,00 zᐠ
Zakup rzᆐdu koᑀskiego ( 4 komplety siodᐠa + ogᐠowie ) 1 000,00 zᐠ 1 000,00 zᐠ
Zakup owsa na 3 miesiၐce 1 626,00 zᐠ
Zakup siana na 3 miesiၐce 850,00 zᐠ
Wynagrodzenie +ZUS pracownika 0,5 etetu 500,00 zᐠ 500,00 zᐠ 500,00 zᐠ
Biuro rachunkowe 100,00 zᐠ 100,00 zᐠ 100,00 zᐠ
Reklama 332,75 zᐠ
Opieka weterynaryjna 200,00 zᐠ
Kucie 480,00 zᐠ
Rozród 450,00 zᐠ

3 Razem wydatki 3 126,00 zᐠ 3 180,00 zᐠ 2 832,75 zᐠ
4 Stan  srodków pieniᆐៀnych na koniec miesiၐca 852,50 zᐠ 880,00 zᐠ 1 254,75 zᐠ
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Wzór 1
Wniosek o dokonanie wpisu

do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych  

..................................
(miejscowoᖰၰ, data)

Komitet Zaᐠoៀycielski

.....................................................................

(peᐠna nazwa klubu)

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Wniosek

Na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej 

(Dz.U. Nr 81 z 2001r. poz 889, ze zmianami)

wnosimy o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Uczniowskiego Klubu Sportowego

.......................................................
(peᐠna nazwa)

Tymczasowa siedziba Klubu mieᖰci siᆐ 

........................................................................
(podaၰ dokᐠadny adres i nr telefonu kontaktowego)

Zaᐠၐczniki: Podpisy Czᐠonków

1. Protokóᐠ z Zebrania Zaᐠoៀycielskiego Komitetu Zaᐠoៀycielskiego

2. Lista Zaᐠoៀycieli .............................................
(imiᆐ, nazwisko, podpis)

3. Statut w 3 egzemplarzach ..............................................
(imiᆐ, nazwisko, podpis)

4. Lista obecnoᖰci na Zebraniu Zaᐠoៀycielskim ..............................................
(imiᆐ, nazwisko, podpis)
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wzór 2

Protokóᐠ

z Zebrania Zaᐠoៀycielskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
pod nazwၐ: Uczniowski Klub Sportowy 

....................................................................................................................
(peᐠna nazwa Klubu)

Zebranie Zaᐠoៀycielskie odbyᐠo siᆐ w dniu .......................................200...r

w ...............................................................

W Zebraniu Zaᐠoៀycielskim uczestniczyᐠo .............. osób, zgodnie z Listၐ Obecnoᖰci, 

stanowiၐcၐ zaᐠၐcznik nr 1 do niniejszego Protokóᐠu.

Obrady otworzyᐠ/a Pan(i)................................................................................., który(a) 

zapoznaᐠ zebranych z celem zebrania i przedstawiᐠ(a):

1 kandydata(kᆐ) na Przewodniczၐcego(ၐ) Zebrania .....................................................
 (imiᆐ i nazwisko)

2 kandydata(kᆐ) na Sekretarza Zebrania  .....................................................................
(imiᆐ i nazwisko)

Innych kandydatur nie zgᐠoszono i w wyniku gᐠosowania jawnego jednogᐠoᖰnie wybrano 

zgᐠoszonych kandydatów.

Przewodniczၐcy Zebrania przedstawiᐠ zebranym nastᆐpujၐcy porzၐdek obrad:

1. zapoznanie siᆐ z treᖰciၐ projektu statutu i dyskusja w tym temacie,

2. podjᆐcie uchwaᐠ w sprawie:

a) zaᐠoៀenia Uczniowskiego Klubu Sportowego............................................................

b) uchwalenia statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego.............................................

c) wyboru Komitetu Zaᐠoៀycielskiego i upowaៀnienia Komitetu do dokonania czynnoᖰci 

zmierzajၐcych do dokonania wpisu utworzonego stowarzyszenia do ewidencji 

prowadzonej przez Starostᆐ Nowotomyskiego i zorganizowania pierwszego walnego 

zebrania czᐠonków.

Po dyskusji Zebranie Zaᐠoៀycielskie podjᆐᐠo nastᆐpujၐce uchwaᐠy:

a) w sprawie utworzenia Uczniowskiego Klubu Sportowego (SKS, MKS, LKS) 

...........................................; uchwaᐠᆐ podjᆐto jednogᐠoᖰnie,
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b) w sprawie uchwalenia statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego (SKS, MKS, 

LKS)...................................., uchwaᐠᆐ podjᆐto jednogᐠoᖰnie

c) w sprawie wyboru Komitetu Zaᐠoៀycielskiego w skᐠadzie :

.....................................................................................
(imiᆐ i nazwisko)

.....................................................................................
(imiᆐ i nazwisko)

.....................................................................................
(imiᆐ i nazwisko)

Upowaៀniono Komitet Zaᐠoៀycielski do podejmowania wszelkich dziaᐠaᑀ 

zmierzajၐcych do wpisania Klubu do ewidencji;  uchwaᐠᆐ podjᆐto jednogᐠoᖰnie.

Zebrania Zaᐠoៀycielskie ustaliᐠo, ៀe tymczasowa siedziba stowarzyszenia bᆐdzie siᆐ 

mieᖰciᐠa w ......................................................................................., przy ul. 

.......................................................

Na tym Zebranie Zaᐠoៀycielskie zakoᑀczono.

Sekretarz Przewodniczၐcy Zebrania 
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Wzór 3
Lista Zaᐠoៀycieli 

Uczniowskiego Klubu Sportowego

..............................................................................................................

Lp. Imiᆐ i nazwisko Data i miejsce 
urodzenia Miejsce zamieszkania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Wzór 4
Lista obecnoᖰci na Zebraniu Zaᐠoៀycielskim 

Uczniowskiego Klubu Sportowego

...................................................................................................................

Lp. Imiᆐ i nazwisko Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Wzór 5

RAMOWY STATUT 
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO  

Rozdziaᐠ 1
Nazwa, siedziba, teren dziaᐠania i charakter prawny.

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy .....................(nazwa klubu)*......................., zwany dalej 
„Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszajၐcym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli 
i sympatyków.

§ 2

Terenem dziaᐠania Klubu jest obszar powiatu nowotomyskiego, a siedzibၐ wᐠadz Klubu 
jest................................................................................................................................................ 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w trybie zgodnym z treᖰciၐ art. 7 ust. 4 i 5 

ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytuᐠu posiada osobowoᖰၰ prawnၐ.

§ 4

Klub dziaᐠa zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej, ustawၐ – Prawo o stowarzyszeniach, 
ustawၐ o systemie oᖰwiaty oraz z wᐠasnym statutem.

§ 5

Klub moៀe byၰ czᐠonkiem okrᆐgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych zwiၐzków 
sportowych.

§ 6

Klub uៀywa pieczᆐci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiၐzujၐcych 
w tym zakresie przepisów.
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Rozdziaᐠ 2
Cele i ᖰrodki dziaᐠania 

§ 7

Celem Klubu  jest:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ៀycia sportowego uczniów w oparciu 

o moៀliwoᖰci obiektowe i sprzᆐtowe szkoᐠy oraz o pomoc organizacyjna i materialna 
rodziców i sympatyków klubu,

2. angaៀowanie wszystkich uczniów do róៀnorodnych form aktywnoᖰci ruchowej, gier 
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawnoᖰci i zainteresowaᑀ sportowych,

3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze powiatu 
nowotomyskiego i poza nim,

4. organizowanie zajᆐၰ sportowych dla uczniów szkóᐠ w celu wszechstronnego rozwoju ich 
sprawnoᖰci fizycznej i umysᐠowej, 

5. organizowanie dziaᐠalnoᖰci sportowej ze szczególnym uwzglᆐdnieniem funkcji 
zdrowotnych,

6. organizowanie uczniom wszystkich klas róៀnorodnych form wspóᐠzawodnictwa 
sportowego,

7. ksztaᐠtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowoᖰci poprzez uczestnictwo 
w realizacji zadaᑀ sportowych Klubu,

8. ........................................................, (wedᐠug potrzeb Klubu)
9. ........................................................,

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we wspóᐠdziaᐠaniu z dyrektorem szkoᐠy (dyrektorami 
szkóᐠ) Radၐ szkoᐠy, Klubami sportowymi, wᐠadzami samorzၐdowymi i sportowymi.

§ 9

Klub opiera swojၐ dziaᐠalnoᖰၰ na spoᐠecznej aktywnoᖰci ogóᐠu czᐠonków i dziaᐠaczy.

Rozdziaᐠ 3
Czᐠonkowie ich prawa i obowiၐzki 

§ 10

Czᐠonkowie Klubu dzielၐ siᆐ na :
1. Zwyczajnych
2. Wspierajၐcych 
3. Honorowych
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§ 11

1. Czᐠonkami zwyczajnymi mogၐ byၰ peᐠnoletni uczniowie, rodzice i nauczyciele szkóᐠ 
powiatu nowotomyskiego, którzy zᐠoៀၐ pisemna deklaracjᆐ, zapᐠacၐ wpisowe i zostanၐ 
przyjᆐci przez Zarzၐd Klubu.

2. Maᐠoletni mogၐ byၰ czᐠonkami Klubu na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3  
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 12

Czᐠonkami wspierajၐcymi mogၐ byၰ osoby prawne i fizyczne uznajၐce, popierajၐce  
i wspomagajၐce realizacjᆐ celów i zadaᑀ okreᖰlonych statutem i które deklarujၐ pomoc 
finansowၐ.

§ 13

Czᐠonków zwyczajnych i wspierajၐcych przyjmuje Zarzၐd Klubu na podstawie 
pisemnej deklaracji przystᆐpujၐcego.

§ 14

Osobom szczególnie zasᐠuៀonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu mᐠodzieៀy szkolnej 
powiatu nowotomyskiego moៀe byၰ nadana godnoᖰၰ czᐠonka honorowego, którၐ nadaje 
Zarzၐd Klubu.

§ 15 

Czᐠonkowie zwyczajni majၐ prawo:
1. uczestniczyၰ w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym , 

z ograniczeniami okreᖰlonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2. zgᐠaszaၰ wnioski i postulaty wobec wᐠadz Klubu, a takៀe oceniaၰ ich dziaᐠalnoᖰၰ,
3. uczestniczyၰ w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4. korzystaၰ ze sprzᆐtu i urzၐdzeᑀ sportowych Klubu podczas zajᆐၰ treningowych, 

na zasadach okreᖰlonych przez Zarzၐd Klubu,
5. korzystaၰ z innych uprawnieᑀ wynikajၐcych z uchwaᐠ wᐠadz Klubu.

§ 16

Czᐠonkowie wspierajၐcy majၐ prawo do:
1. uczestniczenia bezpoᖰrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. zgᐠaszania wniosków i propozycji wobec wᐠadz klubu,
3. ........................................................................................
4. korzystania z innych uprawnieᑀ okreᖰlonych przez Zarzၐd Klubu.

§ 17

Do obowiၐzków czᐠonków zwyczajnych i wspierajၐcych naleៀၐ:
1. aktywne uczestniczenie w dziaᐠalnoᖰci Klubu i realizacji jego celów i zadaᑀ,
2. przestrzeganie postanowieᑀ statutu oraz uchwaᐠ wᐠadz Klubu,
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3. godne reprezentowanie barw klubu,
4. regularne opᐠacanie skᐠadek czᐠonkowskich i speᐠnianie zadeklarowanych ᖰwiadczeᑀ na 

zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu,
5. ..................................................................................

§ 18

Czᐠonkowie honorowi posiadajၐ wszystkie prawa i obowiၐzki czᐠonków zwyczajnych, 
natomiast zwolnieni sၐ z obowiၐzku opᐠacania skᐠadek czᐠonkowskich.

§ 19

Czᐠonkostwo Klubu ustaje poprzez:
1. wystၐpienie zgᐠoszone na piᖰmie do Zarzၐdu Klubu,
2. skreᖰlenie z listy czᐠonków uchwaᐠၐ Zarzၐdu z powodu: 

a) umyᖰlnego naruszenia postanowieᑀ statutu
b) nie brania udziaᐠu w dziaᐠalnoᖰci statutowej Klubu przez okres .... (np. 12 miesiᆐcy)
c) dziaᐠania na szkodᆐ Klubu,

3. rozwiၐzanie Klubu,
4. ᖰmierၰ czᐠonka.

Rozdziaᐠ 4
Wᐠadze Klubu

§ 20
1. Wᐠadzami Klubu sၐ:

a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarzၐd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna ,

2. Kadencja wszystkich wᐠadz Klubu trwa .... (np. 1 rok, dwa, cztery lata). Wybór wᐠadz   
nastᆐpuje w gᐠosowaniu tajnym lub jawnym w zaleៀnoᖰci od decyzji Walnego Zebrania   
Klubu.

3. Czᐠonkowie wᐠadz peᐠniၐ swe funkcje spoᐠecznie.
4. Jeៀeli inne postanowienia statutu nie stanowiၐ inaczej, uchwaᐠy wᐠadz zapadajၐ zwykᐠၐ 

wiᆐkszoᖰciၐ gᐠosów, przy czym dla ich waៀnoᖰci wymagana jest obecnoᖰၰ co najmniej 
poᐠowy osób uprawnionych do gᐠosowania.

§ 21

1. Najwyៀszၐ wᐠadzၐ Klubu jest Walne Zebranie Klubu. Zebranie moៀe byၰ 
zwyczajne                               i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoᐠywane jest przez Zarzၐd co 
..... (rok, dwa, cztery lata zaleៀy od kadencji wᐠadz). Termin zebrania, 
miejsce i porzၐdek powinny byၰ podane do wiadomoᖰci czᐠonkom nie 
póហniej niៀ 14 dni przed zebraniem.
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3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoᐠywane jest przez Zarzၐd ........ (raz na rok., co dwa 
cztery lata).

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoᐠywane jest przez Zarzၐd Klubu 
na podstawie:

a) uchwaᐠy Zarzၐdu Klubu,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek ... (np.1/3) ogóᐠu czᐠonków

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa siᆐ nie póហniej niៀ ... (np. w ciၐgu 
miesiၐca) od zᐠoៀenia wniosku lub podjᆐcia uchwaᐠy i obraduje nad sprawami, dla których 
zostaᐠo zwoᐠane.

§ 22

1. Do wyᐠၐcznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu naleៀy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej dziaᐠalnoᖰci Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdaᑀ Zarzၐdu i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjne absolutorium dla Zarzၐdu Klubu,
d) wybór Zarzၐdu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwaᐠ w sprawie zmiany statutu lub rozwiၐzania Klubu,
f) ustalanie wysokoᖰci i trybu pᐠacenia skᐠadek czᐠonkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Klubu
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecnoᖰci co 

najmniej... (np. ½ ) czᐠonków uprawnionych do gᐠosowania, a w drugim terminie bez 
wzglᆐdu na liczbᆐ obecnych, o ile termin ten byᐠ podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogၐ uczestniczyၰ z gᐠosem doradczym osoby zaproszone 
przez Zarzၐd (np. przedstawiciele urzᆐdu rejestrujၐcego)

§ 23

1. Zarzၐd Klubu liczy ... (np. 3-5) czᐠonków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, 
którzy spoᖰród siebie wybierajၐ Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarzၐdu Klubu odbywajၐ siᆐ w miarᆐ potrzeby, nie rzadziej jednak niៀ... (np. raz 
na dwa miesiၐce)

3. Dla waៀnoᖰci uchwaᐠ Zarzၐdu Klubu Konieczna jest obecnoᖰၰ co najmniej ... (1/2) liczby 
czᐠonków Zarzၐdu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

§ 24

Do kompetencji Zarzၐdu Klubu naleៀy kierowanie bieៀၐcၐ dziaᐠalnoᖰciၐ Klubu 
w okresach pomiᆐdzy Walnymi zebraniami Klubu, a w szczególnoᖰci:
1. reprezentowanie Klubu na zewnၐtrz i wystᆐpowanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwaᐠ Walnego Zebrania Klubu,
3. przyjmowanie i skreᖰlanie czᐠonków Klubu,
4. uchwalenie okresowych planów pracy Klubu i preliminarzy budៀetowych,
5. powoᐠywanie i rozwiၐzywanie komisji problemowych,
6. zarzၐdzanie majၐtkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami,
7. skᐠadanie sprawozdaᑀ z dziaᐠalnoᖰci Klubu,
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8. powoᐠywanie nowych sekcji Klubowych i zasad ich dziaᐠania.
9. wspóᐠpraca z dyrekcjami szkóᐠ, wᐠadzami paᑀstwowymi, samorzၐdowymi oraz 

sportowymi.
10. podejmowanie uchwaᐠ w sprawie wyróៀniania czᐠonków w tym przyznawania 

stypendiów, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowiၐzkach czᐠonków  
i rozpatrywanie odwoᐠaᑀ.

11. skᐠadanie Komisji Rewizyjnej wyjaᖰnieᑀ z realizacji wniosków i zaleceᑀ pokontrolnych.
12. nadawanie godnoᖰci Honorowego Czᐠonka Klubu.
13. wykonywanie innych czynnoᖰci nie zastrzeៀonych do kompetencji Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego i komisji Rewizyjnej. 

§ 25

1. Czᐠonek Zarzၐdu moៀe byၰ zawieszony w czynnoᖰciach lub odwoᐠany ze skᐠadu Zarzၐdu, 
jeៀeli nie wykonuje przyjᆐtych obowiၐzków, dziaᐠa niezgodnie ze statutem bၐdហ w inny 
sposób zawiódᐠ zaufanie czᐠonków Klubu.

2. Uchwaᐠᆐ o zawieszeniu w czynnoᖰciach lub odwoᐠaniu czᐠonka Zarzၐdu podejmuje 
Zarzၐd wiᆐkszoᖰciၐ ... (np. 2/3) gᐠosów przy obecnoᖰci co najmniej ... (np. poᐠowy) 
uprawnionych do gᐠosowania.

3. Usuniᆐty lub zawieszony czᐠonek Zarzၐdu ma prawo odwoᐠaၰ siᆐ do Walnego Zebrania 
Klubu w ciၐgu ... (np.30 dni) od podjᆐcia uchwaᐠy o usuniᆐciu lub zawieszeniu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolujၐcym caᐠoksztaᐠt dziaᐠalnoᖰci Klubu. 
2. Komisja Rewizyjna skᐠada siᆐ z (np. 3-5 ) czᐠonków wybieranych przez Walne Zebranie. 

Liczbᆐ czᐠonów Komisji Rewizyjnej ustala Kaៀdorazowo Walne Zebranie Klubu .
3. Komisja wybiera  ze swego grona Przewodniczၐcego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna dziaᐠa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Klubu.
5. Do czynnoᖰci Komisji Rewizyjnej naleៀy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli dziaᐠalnoᖰci statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceᑀ pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybieᑀ w dziaᐠalnoᖰci 

Klubu, okreᖰlenie terminów oraz sposobów ich usuniᆐcia,
c) skᐠadanie sprawozdaᑀ z caᐠoksztaᐠtu swej dziaᐠalnoᖰci na Walnym Zebraniu Klubu oraz 

stawianie wniosku o udzielenie lub odmowᆐ udzielenia absolutorium ustᆐpujၐcemu 
Zarzၐdowi 

d) skᐠadanie zastrzeៀeᑀ  w stosunku do projektowanych uchwaᐠ, postanowieᑀ i przedsiᆐwziᆐၰ 
Zarzၐdu, jeៀeli Komisja dojdzie do wniosku, ៀe spowodujၐ one nieprawidᐠowoᖰci 
w dziaᐠaniu Klubu,

e) wystᆐpowanie z ៀၐdaniem zwoᐠania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, 
wzglᆐdnie z wnioskiem o zwoᐠanie posiedzenia Zarzၐdu w przypadkach stwierdzenia 
niezgodnych z prawem lub Statutem, bၐdហ istotnymi interesami Klubu, dziaᐠaᑀ Zarzၐdu.

§ 27

1. Czᐠonek Komisji Rewizyjnej moៀe byၰ zawieszony w czynnoᖰciach lub odwoᐠany z jej 
skᐠadu, jeៀeli nie wykonuje przyjᆐtych obowiၐzków, dziaᐠa niezgodnie ze Statutem, bၐdហ 
w inny sposób zawiódᐠ zaufanie czᐠonków Klubu.
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2. Uchwaᐠᆐ o zawieszeniu w czynnoᖰciach lub odwoᐠaniu czᐠonka Komisji Rewizyjnej 
podejmuje Komisja Rewizyjna wiᆐkszoᖰciၐ ... (np. 2/3) gᐠosów przy obecnoᖰci co 
najmniej ... (poᐠowy) uprawnionych do gᐠosowania .

3. Odwoᐠany lub zawieszony czᐠonek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwoᐠaၰ siᆐ do 
Walnego Zebrania Klubu  w terminie ... (np. 30 dni) od podjᆐcia uchwaᐠy o odwoᐠaniu lub 
zawieszeniu.

§ 28

1. W przypadku powstania wakatu w Zarzၐdzie lub Komisji Rewizyjnej – wᐠadzom tym 
przysᐠuguje prawo dokooptowania nowych osób, które uzyskaᐠy w ostatnich wyborach 
kolejno najwiᆐkszၐ liczbᆐ gᐠosów. Liczba osób dokooptowanych nie moៀe przekroczyၰ ... 
(np.: 1/3) pochodzၐcych z wyboru.

Rozdziaᐠ 5
Wyróៀnienia i kary

§ 29
1. Za aktywny udziaᐠ w realizacji zadaᑀ Klubu przyznawane sၐ wyróៀnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróៀnieᑀ i nagród okreᖰla regulamin uchwalony przez 

Zarzၐd Klubu.

§ 30

1. W razie naruszenia postanowieᑀ Statutu lub uchwaᐠ wᐠadz Klubu – Zarzၐdowi przysᐠuguje 
– zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo 
wymierzania nastᆐpujၐcych kar:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach czᐠonka na okres ... (np.: 12 miesiᆐcy),
d) ........................
e) wykluczenia spoᖰród grona czᐠonków Klubu
2. Od uchwaᐠy Zarzၐdu o ukaraniu, czᐠonkowi Klubu przysᐠuguje prawo odwoᐠania siᆐ do 

Walnego Zebrania Klubu w terminie ... (np.: 30 dni).
3. Uchwaᐠa Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdziaᐠ 6 

Majၐtek i fundusze Klubu

§ 31

1. Na majၐtek Klubu skᐠadajၐ siᆐ nieruchomoᖰci, ruchomoᖰci oraz ᖰrodki finansowe
2. Na ᖰrodki finansowe skᐠadajၐ siᆐ:

a) skᐠadki czᐠonkowskie, 
b) darowizny i zapisy, 
c) dotacje na zadania paᑀstwowe z zakresu kultury fizycznej, zlecone Klubowi,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorzၐdy terytorialne
e) ...............................................
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§ 32

Dla waៀnoᖰci oᖰwiadczeᑀ woli w zakresie praw, podejmowania zobowiၐzaᑀ 
majၐtkowych  oraz udzielania peᐠnomocnictw, wymagane sၐ podpisy co najmniej dwóch 
upowaៀnionych czᐠonków Zarzၐdu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

Rozdziaᐠ 7

Zmiana Statutu i rozwiၐzanie Klubu

§ 33

Zmiana Statutu moៀe nastၐpiၰ tylko na mocy uchwaᐠy Walnego Zebrania Klubu 
przyjᆐtej wiᆐkszoᖰciၐ ... (np.:2/3) gᐠosów przy obecnoᖰci co najmniej... (np. poᐠowy) liczby 
uprawnionych do gᐠosowania.

§ 34

1.Rozwiၐzanie siᆐ Klubu nastᆐpuje na mocy uchwaᐠy Walnego Zebrania Klubu przyjᆐtej 
kwalifikowanၐ wiᆐkszoᖰciၐ ... (np.: 2/3) gᐠosów przy obecnoᖰci co najmniej .... 
(np.: poᐠowy) liczby osób uprawnionych do gᐠosowania.

2.Uchwaᐠa w sprawie rozwiၐzania siᆐ klubu powinna okreᖰlaၰ tryb likwidacji oraz 
przeznaczenie jego majၐtku.

3.Uchwaᐠa o przeznaczeniu majၐtku podlega zatwierdzeniu poprzez wᐠadze rejestracyjne.

• miejsca wykropkowane naleៀy wypeᐠniၰ zgodnie z decyzjami podjᆐtymi przez 

Zebranie Zaᐠoៀycielskie Klubu. Treᖰci zawarte w nawiasach naleៀy przyjၐၰ 

jako sugestiᆐ, zaᖰ wybór sugerowanych opcji naleៀy do Zebrania 

Zaᐠoៀycielskiego uchwalajၐcego statut Klubu.
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Wzór 6

Wniosek o dokonanie wpisu 
do Ewidencji skᐠadu Zarzၐdu

...............................................
(miejscowoᖰၰ i data)

Zarzၐd

........................................................
(peᐠna nazwa Klubu)

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Wniosek

Przekazujၐc w zaᐠၐczeniu Protokóᐠ z I Walnego Zebrania Czᐠonków, które 

odbyᐠo siᆐ w dniu ........................ 200... r. w 

..........................................................

Wnosimy

o dokonanie wpisu do Ewidencji skᐠadu Zarzၐdu wybranego w dniu ............................ 

200...r.

na I Walnym Zebraniu Czᐠonków Uczniowskiego Klubu 

Sportowego............................................................

w nastᆐpujၐcym skᐠadzie:

1. Pan(i) ............................ ....................................... ................................
(imiᆐ i nazwisko) (adres zamieszkania) (funkcja)

2. Pan(i) ................................... ............................................. ......................................

(imiᆐ i nazwisko) (adres zamieszkania) (funkcja)

itd. ...

Sekretarz Prezes

...................................... ...........................................
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wzór 7

Wniosek o dokonanie wpisu

zmiany skᐠadu Zarzၐdu

..........................................
(miejscowoᖰci i data)

Zarzၐd
........................................................................
(peᐠna nazwa Klubu)

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Wniosek

o dokonanie zmiany w skᐠadzie Zarzၐdu

Przekazujၐc w zaᐠၐczeniu Protokóᐠ z Walnego Zebrani Czᐠonków, które odbyᐠo siᆐ w dniu 

...............................200...r. w ................................................

Wnosimy o dokonanie w Ewidencji zmiany skᐠadu Zarzၐdu dokonanej w dniu 

................................. 200...r.

Na Walnym Zebraniu Czᐠonków Uczniowskiego Klubu Sportowego...................................

w nastᆐpujၐcy sposób:

1. odwoᐠano z Zarzၐdu:

a) Pana(iၐ) ............................ ....................................... ................................
(imiᆐ i nazwisko) (adres zamieszkania) (funkcja)

b) itd. ....

2. Wybrano do Zarzၐdu:

a) Pana(iၐ) ............................ ....................................... ................................
(imiᆐ i nazwisko) (adres zamieszkania) (funkcja)

b) itd. .....................

Sekretarz Prezes
....................................... ........................................


