
Załącznik
do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

PROJEKT UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Prowadzenie działalności związanej ze sportem – PKD 93.1, w tym:
a) z uczestnictwem w profesjonalnych lub amatorskich zawodach i imprezach przy 

wykorzystaniu odrębnie sporządzających bilans zakładów /sekcji/ w następujących 
dyscyplinach sportowych:

i. piłka nożna,
ii. hokej na lodzie,

oraz innych dyscyplinach i dziedzinach sportu, przy czym powoływanie nowych 
sekcji nie wymaga zmiany niniejszego statutu. Prowadzenie działalności sportowej 
jest obligatoryjne i nie może być zaniechane przez Spółkę;

b) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z;
c) działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z, w szczególności nabór, szkolenie i 

selekcja zawodników, ich publiczna promocja oraz pośrednictwo w transferach 
zawodników własnych i cudzych;

d) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;
e) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z, w szczególności 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także promocja sportu, kultury fizycznej 
i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.

f) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z.

2. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – PKD 92.00.Z.

3. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0, w tym działalność 
obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z.

4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 86.90.E.

5. Działalność edukacyjna, w tym:
a) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych – PKD 85.3;
b) Szkoły policealne oraz wyższe – PKD 85.4;
c) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 

85.51.Z;
d) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.



6. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, w tym obsługa kongresów, sympozjów, konferencji, 
imprez artystycznych i wystaw.

7. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z.

8. Działalność ochroniarska w zakresie usług ochrony osób i mienia w tym:
a) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 

80.10.Z;
b) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 

80.20.Z.

9. Organizacja i obsługa przedsięwzięć sportowych, turystycznych i artystycznych, w tym:
a) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z;
b) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

– PKD 79.90.C;
c) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

10. Działalność reklamowa – PKD 73.1, w tym usługi promocji sprzętu sportowego, 
turystycznego i wypoczynkowego (działalność agencji reklamowych) – PKD 73.11.Z.

11. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.

12. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z.

13. Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z.

14. Działalność związana z reprezentowaniem mediów – PKD 73.12.

15. Doradztwo związane z zarządzaniem (w sporcie i turystyce), w tym:
a) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
b) doradztwo w dziedzinie organizacji i zarządzania w sporcie i turystyce (pozostałe 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) – PKD 
70.22.Z.

16. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z.

17. Działalność wspomagająca ubezpieczenia, w tym:
a) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – PKD 

66.21.Z;
b) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z;
c) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia – PKD 66.29.Z.

18. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9.

19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1.



20. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 
59.1.

21. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.2.

22. Działalność wydawnicza – PKD 58.

23. Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56, w tym:
a) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A;
b) ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B;
c) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) –

PKD 56.21.Z;
d) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z;
e) przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z.

24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41.

25. Działalność związana z zakwaterowaniem – PKD 55.

26. Prowadzenie i obsługa parkingów samochodowych (działalność usługowa wspomagająca 
transport lądowy) – PKD 52.21.Z.

27. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B.

28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami – PKD 47.99.Z.

29. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z.

30. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 
47.91.Z.

31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 
futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z.

32. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych – PKD 46.17.Z.

33. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 
– PKD 46.18.Z.

34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z.

35. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B.

36. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych –
PKD 46.39.Z.

37. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD  46.42.Z.



38. Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43, w tym m. in.:
a) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1;
b) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 

budowlanych – PKD 43.2;
c) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3;
d) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9;

39. Handel materiałami budowlanymi, w tym:
a) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 

46.73.Z;
b) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z;
c) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 

47.19.Z.

40. Produkcja, handel hurtowy i detaliczny sprzętem sportowym, turystycznym i pamiątkami, 
w tym:
a) produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z;
b) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z;
c) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

– PKD 47.64.Z;
d) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
e) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.

41. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią - PKD 18.1, a także 
reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z.

42.  Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych – PKD 11.07.Z.

43. Uprawy rolne inne niż wieloletnie – PKD 01.1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


