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nazwa. siedziba. obszar działania. charakęr prawny
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Stowarzyszęnię
WARSZAWA

$1

nosi nazwę MIEJSKI KLUB sPoRTowY

Stowarzyszenie moŹe uŹ}avaó nazwy skróconej MKS

,,POLONIA'

',PoLoNlA' wARsZAwA'

s2

Siędzibą StowaŹyszenia jest m' st. WarsŻawa'

s3

Stowarzyszenie działa na tęr}ło.ium RŻeczypospolitęj Polskiej

l.
2

'

s4

stowarŻyszęnie działa zgodnie z porządLiem prawnym Rzeczypospolitej Polskięj, a w
szczególności zgodnię z ustawą Plawo o stowaŹyszeniach, uŚtawą o kultuze
fizycznej oraz ustawą o sporcie klvalifikowanym'
StowarŻyszenie posiada osobowo:c prawma.

ss

stolvarzyszęnię może być człoŃiern zwiąków spońowych i innych organizacjl.

s6

Stowarzyszenie używa pięczęci, odznak, znaków organizacyjnych pod swoią nazwą oraz zę
swoim godłem.

1'
2.

s7

Godł€m stowarzyszęnia jest graflczny znak biało czerwonęj tarczy z naniesionymi
bęZpośrednio na talczę literami MKSP.
Barwami stowarzyszenia sąkolory czarny oraz biĄ'
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Propagowanię idei spoltu kwa]iliko\\aneg-o_oraz povlszechnegoJak
ro\łTieżzdlowego
st)rlu życia przy wYkorzystaniu radrcjl K1ubu'spo"o*ago'lolon'u,
nierozelwalnie
związanej z historią m. st. walszarvY.
Stałe podnoszenie poziomu sponorvego ].eqcznego. dziecr,
lnlodzlcz} l dorosłych

2.

w
tym w szczególności młodych zalvodników sportowych
we rvsze]a'kich zalvodach
orgarrizowanych zarówno na telenie Rzecz'vpo'potit"1
.;ut i po'u1"1j!,Jni"u.,

S1owarŻysŻenie lealizu1'" .*o1"
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stowarzyszeniajest:

l'

I

00'340 walsŹawa ul- oboŹna 1a
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organizowanie oraz prowadzenje rmprez sponolwch 1 relreacyJ
n) ch. zawodów
spońow}'ch,.jak lównięż uczęstnictwo rv zarvodach oraz
i.p."'a"# o'.gun,"o-uny"h

pllel inne clorła|7)s/ęnja lub olgaru/acJe \pono!Ąe
Urganl/olĄanIe oral pro\Ąadlefue akcjl promocrjn5ch .zcroło
pojęlej idei sponu,
zdrorrego.qlu z1cla oraz el1kl .po*' jui ro,'.'a, uar"r,ni"i"o
iń'r''rp,a.-'.,"go
typu akcji promocyjnych organizowanych przez inne
storłarzyszeniu bął o.goniru".1"
spońolve'
3' organizowanie oraz plowadzenie sekcji i $up spolto\łych'
'/apermienie czronrom Srorvar,, v.z.ni" o1",.rtontoi.,'frup oraz se(c]r \ponouvch
,.zcŻególności
możliwie na.jlepszvch waruŃórl do upra\\lanla
posiadanie i rozwój kadry tlęnersLo-lnstruktorskie3. jak
ro'ń'Jl .upt""* ,ponor""go
sponor.1 ch oraz odpo* i"o"ią of
l""_::.]o \Ę'sol'
li|!{:"pol'oln
1 "ui.l"9"
J UDan|ś
dvscvp|'n, 1 eryki <ponolłej c,/lonlów'Jii"iursl'"J
5lo\al,/\ŚzenIa Jak
róNł]leŻ c,/lonlo$ gTup l <ekcJl tponorł1ch'
rjzlcd.,inacn d,.lalalnoćcl Storłalz).,,e1'a, /
,'':::]i^.:":Tlorl.r:
wa6za\łsŃlm
':'ę "./)'ikich
Spońu Rękreacji w celu st$.orŻęnia optymalnych
'UśIodklem
warunków tręningo\ł'o
szkolenioqych i organizacyjnych
scl\lą \Ąspólprace.,e szkolami orau szlolliml
cpono*cgo or.l,/ lnnv'].l
podmlolaml o podobnvm charallerze' rł celrr ';rir^"t.u
dbania
,"i";i
.;;;."i.;"
lnlod1ch Iudzl zainleresolrał1ch uprat\lanlem sponu'
wspołpracę z Kl
'haml spońo\\ymi lv szczególności cze4liącyni z tladycji K]ubu
Spono\,"ego PoJonla poprzez prorvadzenie p."i' stol"u.'1'rien;ó
i;rtor"i ,po.to*yat'
olaz stlvolzęnia zap]ęcza dla ich potrzeb'
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członkowie stoB'arzyszenia. ich pjawa i obowiazki
l.

)
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C,,lonlamt Srorvarz).zenra moga hri o,oby fiz1czne
oraz osobJ pra\łnc' z tvm. ża
o(obj prawne mogą b}c wl ląc,,nje c/lon].'ami wspiera;ącymi
Sto\łarz\ szenia
Członkorvie Storvarzyszenl'a dzielą się na:
a) członkówzlł}cŻajnych,
b) członłórvjuniorów'

lfoŁEęl EGo lYlt_szAl/Y
ńturo spontu l nlxn'o' ''
;; *

UMA!

c) członkó\ł' $'spieraj ących'
d) człon]iów honorowvch.

i.
2'

,",
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Członkiem zrv'yczajn.vm możi- być osoba pełnoietnia mająca rekomcndację co
najmniej drvóch członków stowazyszenia, l<tóra złozy deklaraoję członłowską
o1*aci wpisorve oraŻ zostanię plzyjęta pTzęz Zavąó' w poczet człoołów
Sto\łaŹyszęnia.
Członkięm zrły'czajnym S1owarzyszenia moŻe być ró\\łticż kżda osoba fizyczna
mająca ukońcŻone 16 lat, nająca rekomendację co najnniej dwóch członłórv
StowaEyszęnia' kóra złożydeklarację człoŃowską opłaci wpisowe oIaZ zostanie
przyjęta w poczet członłórv Stowarzyszenia przez Zarząd'

$12
Członłiem juniorem Stowarzyszenia może być każda osoba lrzyczna poniżę.j 16 roku
życia, l(tóra uzyska i złożySto\ł'aŹyszeniu zgodę przedstawiciela ustawowęgo lub
opiekrrnów pralłnych na uczęstnictwo w Stowarzyszeniu' złożydeklarację członkowską
opłaci wpisorve oraz zostanie przyjęta w poczet członłów StowarzyszęnjaprzezZarząd'
s l3

1. Członkiern wspierającym możę być osoba fizyczna lub

2'
3'
1'

2'
1'

osoba prawna, l''tóra udzięla
stowarzyszcniu materialnego wsparcia, przez co przyczynia się do realizowania cęlów
statutowych Stowarzyszenia, złoŻy deklaracię i Zostanię przyjęta plzęz Zafząd w
poczet członków Stowarzyszenia'
Członek wspierającY działa osobiścielub (lv przypadku osób p6vnych) za
pośIedn jctwęm upoważnionęgo pŹedsta\łicięla'
członęk wspieĄący ma pral\'o brac udział z g]osęm doradczym w statutowych

uładzach Stowarzyszenia'.

st1

Cz]onkięm honorołym StowaŹyszęnia może zostać osoba fizyczna, której działanic
przyczylia się do wzrostu prestiżu stowarzYszęnia oraz dzięki któĄ wzrasta
możliwość]epszego w]'konywania celów Stowarzyszenia'
Status członka honorowego Stołarzyszenia nadaje Walne Zebranie CzłoŃóv' zwykłą
rviększością głosów na ruliosek Zarządu'

Członkorvie zwyczajni mają prawo:

sls

a) czyne oraz bieme prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos

b)

stanowiący

czynnego udziału w tleningach, zawodach

i

impręzach spońowych

organizowanych przeŻ Stowarzyszenie olaz zavłodach i imp.ęzach sporto\ł}-ch
organizowaoych przcz inne organizacje' stowarzyszęnia i związki, których
Stowaru l szerue je't ucuestnrkrcm
c) nos/enla odŻnali spono\łe| slo\Ąar/\5zenla
d) koŹystania z bezplatnęgo wstępu na impręzy i zawody sportowe organizolr ane
pżez stoważyszenie
e) kofzystania oblęktów sportowych udostępnion]'ch Stowarzyszeniu do
prowad'z ęnia tleningów i zarvodórv
lorzystania u e .prTetu qlo\\arl) q/enla

z

I

uRŻĄo H|AoTA 3ToiĘcu lt!00 wARglAv{Y
BIURO SPORTI,; I REKREACJI
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g) kożystania Ż ubezpieczenia od następstw nieszczęś]iw}ch rł1padkóft z t1tułu

2'
3.

uplawiania spońt]
h) kolz)_Stania z innycb świadczeń olerowanych pŹez stolvarŻyszenie
CzłoŃowie j uniorzy mają prawa członkórv zvyczajnych z wyj ątkiem prawa głosu
stanowiącęgo orau czynnego i biemego pralva w}borczego'
oborviąki członlów zrvyczajnych i człoŃórv juniorólv polegają w szczegó1ności na:
a) przestżeganiu postanowień statutu stoważyszenia' ręgulaminów i rrchwał

b)

c)
d)

l

'

2'

].
2'

3'

władz stowaŹyszęnia
czynnym udziale w pracach Storvarzyszenia
udzialę w treningach i zarvodach, dążeniu do podnoszenia poziomu
sportowego

regularnymopłacaniuskładekczłonkowskich

s 16
Członkowie wspierający maja- prawo do noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz
uczęstniczenia z głoscm doradczym ł'Walnym Zebraniu CzłoŃórv'
Członkowie wspielający sązobowiązani do:
a) pŹestrzegania statutu stowarzyszenia, regulaminów i uchwał lvładz Sto''varzJ szcnia
b) reguiaraego płacenia składek człoŃowskich
c) rłykonyrvania zadeklalowanycb na lŻecz Storvarzyszenia świadczeń'
s 17
praw
przysfugujących CzłoŃom Zw1czajnym'
z
korŻystają
Członkowie Honorowi
człon}ów llonorowych obowiązLrje przęstżeganie statutli Stowarzyszenia,
regulaminów i uchwał wladz
Członkorvie Honorowi są zwo]nieni z obowiązku płacenia składck człoŃowskich

s l8
przypadku:
1 . {Jtrata członkostwa może nastąpić w
Storvarzyszenia
śmięrci członka lub likwidacji
2) liku,idacj i inst}'tuoji będącej członkiem wspierającym
3) dobrorł,olnego wystąlienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie
4) skreślenia w związku z niepłaceniem składek lub brakiem akl/wności Za okres
dłuzszy niŹ 6 miesięcy, po uprzędnim węu waniu do uiszczenja składek'
5) wykluczenia przez Zarząd slosolvnie do Ś 38 ust. 2 Slatutu'
2' ód uchwaly Zarządu o skeślęniu członkowi przysługuje odrłołanie do najblizszego
walnęgo Zebrania w tęrminie 30 dni od doręczenia uchrvały'

l)

$le

Pozbawienie godności Członła Honorowego możę nastąpić z uŻasadnionych powodów
uchwałą Walnego Zębrania członłów większością2/3 głosów'

Rozdział lV

\łładzestowaŹvszenia

I

Władzami Stowarzyszenia są:
a)walne Zebranie CzloŃów
b ) ZaEąd stowarzysŻenia

s20

UBu Ą0
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c) Komisja

tel. (022) 596.49,00, fa,( (022) 596-49-40

Rewizina

-2-

d) Sąd Koleżeński

2. Kadencja władŻ stowarzyszenia tr1\,a 4 lata,

pr4 cz1m osob1 pelnlacś I'unlc|ę

władŻy mogąbyć wybierane ponownie.
władŻ Storvarzyszenia pełnią sx'oje funkcje społecznie

\\ danęi

3' Członkowie

Walne Zebranię Członków

1'

2'

s21

Walne Zebranie Członkówjest najwyŻszą władzą Stowarzyszęnia
w wa]nym Zębraniu CzłoŃórv biorą udział:
a) z głosem stanowiącynr' uprarvnieni na podstawie statutu członkorvie zlvycza]nl oLaz
czlonkowie honorowi,
b) z głosem doladczym członkowie wspieĄący oraz osoby zaproszone przez Zalząd
Stowarzyszenia

Wa]nę Zebrania

Członlów

$22

są zwyczajne i nadzwyczajne'

s23

Konpetencje Walncgo Zebranja Czlonkórv;
1' uchlvalanie kierunkórv działalnościspońowej, organizacyjnej i finaaso*ej
Stowarzyszenia
2' rozpatrywanie sprawozdań, ocenianie działalnościwładz Stowarzyszenia,.jego
olganów olaz na wniosek Komisji Rervizyjnej, rozpatr-vwańe i udzielanie
abso1tttorium ustępującemu Zarządowi stowarzysZenia
J uchwalanie zmlan u Slalucie StorłarĄ.zęnia
4 doLon)rranic u5boru rrładz Stowalz}szęnia
5' nadarvanie lub pozbawianie godności Członka Honororvego
6' rozsttzy ganie zastlz€źonych statutom odwołań
7' podejmowanie uchwał o rozrviązaniu StowarzysŻenia i pżeznaczeniujego majątku
8' podejmowanie uchwał rv sprawach, co do których statut nie okeślarr4aścirvoscr
rvładz

s24
L Zw}'czajnę walne Zebranie sprauozdarvcze odbylva

się rv połorł'ie kadencji, zas
raz
na
4
lata'
sprawozdawczo-w}'bolczę
2. Z\łTczajnę walne Zębranie CzłoŃów zrvofuje Zarząd Stowarzyszenia co najmnle; na
4 tygodnie przed terminem zebrania poda1ąo w zawiadomjcniu tcrmin' miejsce.
regulamin obrad i polządek obrad'
Zgłoszenie zmian w Statucie odbyrva się za pośIednictwem Zarządu Stowarzyszęnia'
Ltóry włączaję pod obrady Walnego Zebrańa Członków' przy czym wniosek rv tej
mierze powinien byó złożony Zarządo'r'i przynajmniej na dwa tygodnie przed
tenninem wainego Zebrania członków

s2s

I

Nadzw1'czajne Walne Zcbranic Cz}onków zwołuję Zarząd stolvarzyszenia
a) rv sprarvach nie oierpiąo1'ch zwłoki z własnej inicjaqrv'l
b) na wniosek Komisji Ręrvizr'jnel
c) na lrmiosek co najrnniej 113 cz]lonków Stołarzyszenia

uBzĄ0 |łIA3TA sI0ŁEcrNEG0 lłARszAllY

.ltTf'f :':*Y' 5:5ł:f:]:

tel. (022) 596'49-00,
2..

3.

ilr

f&

(022) 596_49'40

wniosek dotyczaly punków b i c powi en byc pizędstawiony Za.ządóivi na piśmię
P.zędmiotęm walnego Nadzwyczajnego Zeb.ania mogą bvc ty]ko spraw]', d1a których
Żębranię zostało zwołanę'
Zwołanie nadzwycŻajnego Walnego Zebrania odbywa się w trybie $ 24 ust' 2 statufu 1
powinno odbyó się najpóźniej \Ą' ciągu 6 łgodni od złożenia\łniosku Zarządolvl'

L Walne

$26

Zębranie CzłoŃów (zuyczajne, nadzwyczajne) jest rvżne jeżeli uczęstn lczy
w nim co najmnie.j polorva członków uprawnionych do głosowania.
2 Jężę]i Walne Zębranię Cz-łonków (zrłyczajne, nadzwyczajne) nie doszło do skutku ze
rłzględu na brak rvymaganego kworum, odbrva się ono w drugim tenninie podanym
przez Zarząd, w zawiadomieniu o Wainym Zebraniu bez lłzględu na ilośćobecnych
człoŃów Storvarzyszenia'
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zv-l'kłą większościągłosólv, za \\,yiątkięm
spraw rymienionych w S 44 i 45 Statutu.

Zażad stowarzvszenia

s27

Zarząd jest władzą wykonalvczą Stowarzyszęnia' Kieruje on całoksztahęm działalności
stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnęgo Zebrania Członków, reprezentuje je na
zerł.naJrz i ponosi odporłiedzialnośćprzed Waln1'm Zebraniem Członków

1'
2.

3'

s28

Zarząd wybl'erany.jest przez walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i składa się z
pięciu do siedmiu osób' Liczbę członków Zarządu na daną kadęncję ustala
każdoraŻowo walne Zębranię Członków'
ZaŻąó' konslytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezęsa drvóch
Wiceprezesów'
W razie powstania wakatu w składzie Zarządu lł trakcie kadęnc.ji ma on plawo
kooptacji nowych człoŃó\\'. Liczba członkó\ł' dokooptowanych nie może pżekroczyć
1,'3 liczby osób pochodzących z w1'boru'

i

s2e

Zarząd Stowarzyszenial
1. inicjuje i nadzoluje działalnośćspoltową organizacyjną i llnanso\Ąą Stowarz) szęnja
2' zaLwiqdŻa rocznę plany budżetorve i bilanse Slowarzyszenia
3. podejmuje decyzję \ł'sprawie majątku Storvarzyszenia
4' ustala Ą/sokość$pisorvego i składki członkorvskiej
5' zatwięrdza legulaminy sekcji i komisji Zarządu
6' tworzy i znosi sekcję i grupy sportowe oraz komisję
7' rvnioskuje na walne Zeblanie w sprawię nadania lub pozbarvieńa godnościCzłonta
Honororvego
8. p.zyzna.je wyróżnienia oraz nakłada kary przewidzianę statuten
9. składa sprał'ozdania z działalnościStowarzyszenia
l0' zwołuje i przygotorłuje walne zebmnia
l 1' reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątŹ
12. zatrudnia i zwa]nia ętatowych placolvników Stowarzyszenia
13. przyjmuje' skeślai rvykltrcza członków.

UnŻĄo lJlAsrA

S

tó|'

30

rrottclNEco lvA8szArlY

(022]596.J9'oo i& lo':2r 59 $40
'?!T."d;;[l""',}Tł:;l:i:

'2'

1. Posiedzenia Zarządll odbywają się w miarę potrzęb lecz nte rzadziej
m

leslącc'

2. UchwŹły zapadają zlłykłąwiększościągłosów przy

Diż raz na

tft\

obecności minimum tŹech

cz'łonkólv, przy składzie pięci<losobowym lub pięciu pizy skła<Jzie siedmioosobowvm
w tvln Prezesa lubjednego z Wiceprezeso\\
3. Zauąd dz:laław oparciu o opracowanv regulamin' zatwierdzonJ, przęz walne Zęblanię
Członkóu'
1. PosiedzeniaZauądu zwołuje Prezes iub wjego zastępstwie j eden z wiceprezesow
5.' Zaźądmoże po\\ołać Biuro d]a zapeu'nienia obsługi administracyjnej prac Zarząclu'
6' W posiedzeniach Zarządu mogą brac urizia] głose'n do,adóm plzędstawicie]ę.
Kotnis1i Rcrł rzyjnej l,/apros7onc o5ob}

'

Komisja Reuizvina

1
2.

s31
Rcwizyina
składa
się
Z
trzech
osób wybranyoh na Walnym Zebraniu
\omi:ja
CzłoŃów'

Komisja Rewizyjna wybiera na pienvsz},m posiedŻęniu s\łęgo Przewodniczącego
i

Jego zastępoę'

W razie porvstania wakźrtu w składzie Kom]sji Re\\Izyjnej w tlakcle kadencii nra
ona
prawo Looptacyr nol$ch czlonlo$. ltclba o.oh dokooptowanlch rie rrozc
przekroczy_ć ll3 osób pochodząc1'ch z nyboru

1' Zadania

l)

.l

rt

Komisji Rewizyjnej polegają

na:

$32

kontrolowaniu całokształtudziałalnoścj Stowa 4

zglcd

n le n ic

m

g,

^podartti flnan'o\Ą ęJ

szenra

ze

szczegóInym

2) \łskazywaniu Zarządowi Stouarzyszenia na ęwentuaine uclr-vbienia i nieprawidłowości

rv działaniu wraz z propoŻycją wdlożenia środków za.adczych'

3)

składaniu Walnemu Żebraniu sprawozdania
ocenę działalności
'arviera,iącego
jego lvładz i członkórł'oraz stawtaniu
splawie udzie]ęna

S1orvarz1'szenia,

'*ioiti,"

ab.olutorl uln u5tepuJaccmu,/arządorł i
2' Komisja Rewizyjna działa rł'oparciu o opracowany regulanrin, zatwięrdzony
przęz Walnę
Zebranie.
3' UchwĄ Komis.ja Rewizyjna podejmuię zwykłą większością głosów przy obecności
pżynajmniej dlvóch człoŃów'
sad Kolężcński

1

'

2'
3'

$33

Sąd Koleżeński składa się z trzech czloŃów wybranych na walnym Zeb.anlu'
Sąd rłybiera na pierrł'szym posiedzeniu slvo.jego Przewodniczale;o olaz
zastępcę'
W Iazie po\ł'stania wakatu rv składzię Sądu Koleżeńskiego w tiatiie taaenc1i ma
on
pra\ło kooplacji no\Ąych członkórv' Liczba osób clokoopiorvalych nie moze
przełJoczyc 1/3 osób pochodzących z wł'boru'

J#l#tri$tu##ffi':
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Zadanla Sądu KoleŹeńskiego polegają na:
1
rozpatrywaniu i orzekaniu rł' sprarvach spornych wrriesionych pIzęz olgany
Stowarzyszenia 1ub zaintęręsowanych członków stowarzyszęnja
2. Iozpatr}avaniu i oŹekaniu w splawach niewłaścirvego zacho\ł'ania ]ub postępo\\
członka Stowarzyszenia *'syuacjach' w których występował jako leplezen1ant
stowarzyszenia lub godził w dobre imię Storvarzyszenia'

'

a

a

s3s

1

W celu ręalizacji zadań spońowych Stowarzysz'enia, Zarza! zgodnie z
oborvią"zując}łni przepisami tworzy i znosi sekcję sportowe'
strukturę organizacyjną sękcji i zakres ioh działania ustala regulamin uchwalony przez
sekcje i zatwierdzony ptzez Zarząd'

$36
L Zarząd powołuje w razie potrzeby komisje, które wykonują okcślone zadania
zlłia3ane z działalnościąStowarŻysŻenia.
2. Dla kontynuowania wieloletnich tBdycji KS Polonia Zarząd powofuje Komisję

4.
5.

HistorycŻną która prowadzi działania upowszechrriające osiągnięcia tęgo Klubu w
całym okresięjęgo działania począ'tł'Szy od powstania w I9l ] r.
Komis.ja Hl'storyczna propaglje i upowszechnia wśród członków, mięszkańców
Warszawy i Polski tradycje spońowe i patrio4,ozne człoŃów klltbu w całej jego
Historji.
Komisja działa w oparciu o swój regulamin zat\\ie|dzoly plzez Zaftąd'
Komisja składa się z osób zasłużon1'chdla Klubu z różnych dyscyplin sportowych.

v

Rozdział
wYlóżnienia i ka.v

$37
Za wzorową postawę spońolvą i osiągnięte wyniki spońowe oraz za osiągnięcia rv
pracy na Źecz Stolvarzyszenia. człontom mogą być przyznane ptzez Zarząd
następujące wylóżnienia:

a) dyplomy
b) brązowe. srebrne i złotc odznaki
c) nagrody rzeczowe.

2.

Sto$'alŻYszęnia

Za szczegóIle zasługi dla StowaŹyszenia odznaka honolowa może być przyznana
pruęz Zarząd osobolr. nie będapyrr człontami stowarzyszenia'

s38
L Za naruszenie postanowjeń statutu stowaŹvszenia,

regu1aorinórł, oraz uchwa} władz
StowaŹyszenia, ZaŹąd może nałożyćna czlonków następujące kary:

a)
b)

c)

upomnienie
naganę
zawieszenie w prawach człoŃa na okręs od

1

do 3 miesięcy'

UM0

fi

IAITA śfoŁEozi'{Eqo \vAnszAWY

.l::a"'łj,?fl i' Ji:łf;:*:l:

tel. (022) 596'49'00' lax (022) 59&49'40

2'

Wykluczenie ze StowarzysŻenia następuje z powodu;
a) skazanra plawomocnym \łllokięm sądrr' oźeczęrrla Sądu Kolezeńskiego o
popełnieniu czprólv niegodnych Cz"łonka Stowarzyszęnia
b) działania na szkodę Stowarzyszena'

do Walnego
nałożonych kar lub wJ'kluczenia przyslugu.je pisemne odwołanie
lub
ukaraniu
o
uchwał}'
lebrania rr lśm]ifue .]o dni od dor<czenla przeu Zarząd
wrkluczeniu.
odwołanie jest roŻpatrywane na najbliższym walnym zebraniu'

3' od
4.

Rozdział VI
maiątęk. dochodY oraz eosBQdą&ą_fuą$q]!ą

s39

zasoby mateńalne, ruchomości olaz
Maj ątek Stolvarzyszenla stanowią jego fundusze'
nieruchomości.
s ,10
Na fundusze i środki matęńa]ne stowarzyszęnia składają się:
1. rłp}yuy z wpisowego i składek członkowskich

2.
3.
4.

5

dotacje
tlarowiznY, sPadki i zaPisY
dochody z majątku
rłplylł1 z dzrałalno\c| Śtatulo!łą'

Maj ątkiem stowaftyszenia zaźądŻaZalząd''

l'
_
2'

$41

$42
pra\\ i
Do składania oświadczeń woli w ińieniu Sto\\'ażvszenia rv'zakresie Jego
Zarządu'
człoŃów
oto*łąłtorv-ująttowych wymagane jest współdziałanie dwóch

i(ś|rezcsd'
przcz Prezesa lub
w śoralvach wynila1ących ze stosuŃu placy StowaŹyszenie działa
upoil aŻnlonego p'zez niego Człon-l'a larzadu'

\\

t)

m PreŻesa lub

\^

$4J

Gospodarkę r1nansoł'ą StowarzyszenLe ptorładzr zgodnie

z

oborł iązu1ącymt przeplsaml

prawa.

zmiana statutu.

1'
'

u'

Rozdzial \ II
Iozwjauanię' likwjdacia stowarzvszęnia

s41

na
nas1apić na Ńalnym Zebranlu z tn-lcjatYlvy Zarządu lub
Zmiany statutu mogą
-Stolvarzyszenia
zgłószony do Zarządl na 2 tlgodnie przed
;;i;a"'k członkórv
rcnnlncm \^ aInego Zeblania ( zlonków
zmian w Statucie podejmolvanajęs| Więksiłością2'l3 głosó\ł'
J"ń*ułu

'".p.u'i'ie

tllAsY^ sl0ŁEcŻtlt60 MmzAW
BltJRo sPoRTU I R€KREACJI

uiżĄ!

o&3,o wa'Śzawa' ut' ob6żne le
toL @22) 596_a9_oo' fax (o22) 59&49.ł0
-2-

s4s

Rozwiązanie i likwidacją stowarzyszenia może nastą)ić na mocy uchwały zwołanego
w tym celu Nadzwyczajnęgo walnęgo zęblania podjętej większością2/3 Eosów
członków stowarzyszęnia
2. walne zębnrrię okeśla sposób likwidacji Stowarzyszenia i decyduje o przęznaczęniu
jego majątku.
1.

'i;l:WNa podsbwio an. 7a ustary z dni. j8
slvcznia 1994 .
0 iu]lulŻs !żvcżnej (Dz U z2oo]
Ni81 DÓz an4
Ż pr'zn'Żm')wp 5ano do e!vdencjiŻml.ny
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