
  

S T A T U T 

 

 

Miejskiego Klubu Sportowego „Mazovia” Mińsk Mazowiecki 

 

 

Rozdział I 

 

 
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1 

 

Miejski Klub Sportowy „Mazovia” Mińsk Mazowiecki zwany dalej „Klubem” jest klubem 

sportowym w rozumieniu przepisów art.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. 

 

§ 2 

 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą Miasto Mińsk 

Mazowiecki. 

 

§ 3 

 

1. MKS „Mazovia” jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia i podlega 

wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 

3. Klub posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

  

1. Godłem Klubu jest emblemat na tarczy koloru czerwono – biało – niebieskiego opatrzony w 

napis „Mazovia” koloru czarnego. 

2. Barwami Klubu są kolory czerwony, biały oraz niebieski. 

3. Wzór emblematu oraz flagi zawiera załącznik nr. 1 do Statutu. 

 

§ 5 
 

Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Starosta Miński. 

 

§ 6 

 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

 

§ 7 

 

Klub w ramach swojej działalności współpracuje z gminami, stowarzyszeniami oraz organizacjami 

i związkami sportowymi.  

 



§ 8 

 

Klub może być członkiem związków sportowych.  

 

§ 9 

 

1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia statutowej działalności Klub może zatrudniać pracowników. 

 

 

Rozdział II 

 

 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 10 

 

Celem Klubu jest propagowanie, organizowanie oraz stworzenie członkom warunków do 

uprawiania sportu, rekreacji poprzez: 

 

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników. 

2. Organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych. 

3. Czynny udział w życiu sportowym, rekreacyjnym, społecznym i kulturalnym oraz 

gospodarczym miasta. 

4. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania bazy sportowej. 

5. Zakup sprzętu sportowego i materiałów szkoleniowych dla poszczególnych sekcji. 

 

§ 11 

 

Dla osiągnięcia celu określonego w § 10 Klub podejmuje następujące działania: 

 

1. W ramach potrzeb mieszkańców miasta tworzy sekcje sportowe zgodne z możliwościami 

organizacyjnymi i finansowymi Klubu. 

2. Organizuje szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników, dąży do stworzenia dogodnych 

warunków rozwoju różnych dyscyplin sportu. 

3. Organizuje ogólnodostępne zawody, imprezy sportowe, sportowo – rekreacyjne, 

turystyczne, obozy szkoleniowo – kondycyjne oraz aktywnie uczestniczy w realizacji 

programów środowiskowych w tym zakresie.  

4. Prowadzi działalność popularyzacyjno – informacyjną w zakresie uprawiania sportu i 

rekreacji ruchowej. 

5. Dba o odpowiednie warunki do uprawiania  sportu w sekcjach poprzez zabezpieczenie 

środków finansowych, kadry trenersko – instruktorskiej, materiałów szkoleniowych, bazy 

treningowej, sprzętu sportowego itp. 

6. Zapewnia opiekę i pomoc medyczną czynnym zawodnikom. 

7. Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i etycznego zawodników, działaczy i 

kibiców realizując w Klubie program wychowawczy w duchu przywiązania do godła i barw 

Klubu oraz poszanowania zasady fair – play w rywalizacji sportowej. 

8. Współpracuje w zakresie rozwoju sportu oraz form aktywnego wypoczynku z samorządem 

lokalnym, organizacjami i związkami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi jednostkami 

oraz zakładami pracy. 

9. Wydaje komunikaty organizacyjno – sportowe oraz publikuje wyniki sportowe Klubu. 

10. Realizuje kalendarz imprez sportowych. 



11. Prowadzi rejestrację wyników, ewidencję zawodników, dokumentację sportową. 

12.  Ma prawo wyróżniania, nagradzania oraz karania członków Klubu. 

 

§ 12 

 

1. Władze Klubu w ramach posiadanych kompetencji podejmują decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Zebrania. 

3. Uchwały Zarządu Klubu podpisują Prezes lub Wiceprezes Klubu oraz Sekretarz.  

 

 

 

Rozdział III 

 

 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 13 

 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

 

1. Zwyczajnych 

2. Honorowych 

3. Wspierających 

 

§ 14 

 

1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie na piśmie zadeklarowały 

chęć przynależności do Klubu i zostały przez Zarząd Klubu przyjęte w poczet członków. 

2. Małoletni powyżej 16 roku życia mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego z ograniczeniem polegającym na tym iż 

w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić pełnoletni członkowie posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie przez osobę małoletnią poniżej 16 roku życia 

jest przedłożenie Zarządowi pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych. 

4. Małoletni członkowie Klubu poniżej 16 roku życia należą do Klubu bez prawa udziału w 

głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do władz Klubu. 

5. Członkami Klubu mogą być cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi obywatelom Polski. 

6. Członkami Klubu mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 15 

 

Wzór wniosków do Zarządu Klubu o przyjęcie w poczet członków Klubu stanowi załącznik nr.2 do 

Statutu. 

 

§ 16 

 

1. Członkami Honorowymi Klubu mogą zostać osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla 

realizacji  celów statutowych Klubu. 

2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 



Klubu. 

3. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu. 

4. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

5. Poza określonymi w ust. 3 i 4 ograniczeniami i uprawnieniami, członkowie Honorowi 

posiadają takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny. 

 

§ 17 

 

1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane 

merytoryczną działalnością Klubu i akceptujące jego cele, które zadeklarują pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną. 

2. Członka Wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie złożonej 

pisemnej deklaracji, po uiszczeniu składki członkowskiej w zadeklarowanej wysokości. 

3. Członkowie Wspierający mają prawo zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty 

dotyczące działań podejmowanych przez Klub. 

4. Członkowie Wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 

głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu 

Członków Klubu.  

5. Członkowie Wspierający obowiązani są do przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu 

oraz regularnego uiszczania na rzecz Klubu zadeklarowanej składki członkowskiej.  

 

§ 18 
 

Członka Wspierającego Klubu – osobę prawną reprezentuje jej pełnomocnik.  

 

§ 19 

  

Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 

1. Wybierać innych i być wybieranym do władz Klubu. 

2. Uczestniczyć w pracach Klubu i wpływać na jego program poprzez zgłaszanie wniosków i 

postulatów. 

3. Korzystać z pomocy i poparcia Klubu. 

4. Posiadać legitymację i odznakę Klubu. 

5. Uczestniczenia w pracach Klubu, rywalizacji sportowej, imprezach sportowo – 

rekreacyjnych, szkoleniach organizowanych przez Klub. 

6. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu. 

 

§ 20 

 

Członek zwyczajny Klubu zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu. 

2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu. 

3. Opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 21 

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1)  dobrowolnego wystąpienia 

            2)  skreślenia przez Zarząd Klubu za nieprzestrzeganie Statutu 

            3)  śmierci członka 

            4)  zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy 



            5)  popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Klubu lub godzi w   

                 jego dobre imię 

      2.   Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust 1 w pkt. 2, 4, 5 Zarząd Klubu 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

      3.   Od uchwały Zarządu Klubu w sprawach określonych ust 1 w pkt. 2, 4, 5 członek może 

odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego  

Zebrania Członków Klubu, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 22 

 

Członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku 

naruszenia postanowień Statutu lub obowiązujących w Klubie uchwał i regulaminów. 

 

 

 

Rozdział IV 

 

 

WŁADZE KLUBU I ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 

 

 

§ 23 

 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

 

§ 24 

 

1. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, od Walnego Zebrania 

Członków na których dokonano wyboru, do Walnego Zebrania Członków, który dokona 

wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. 

2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w 

zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 25 

 

1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w 

miejsce tych, którzy zrezygnowali z pracy w trakcie kadencji lub ubyli z innych powodów. 

2. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

 

 

§ 26 

 

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej uchwały władz Klubu zapadają większością głosów. 

 

 

 



WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

 

§ 27 

 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Klubu 

corocznie, w pierwszym półroczu danego roku. 

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

zawiadamia członków w sposób zwyczajowo przyjęty na 14 dni przed terminem zebrania. 

3. Członek Klubu osoba fizyczna może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście. 

4. Osoby prawne będące członkami Klubu biorą udział w obradach przez ustanowionego w 

tym celu pełnomocnika. 

5. Każdy członek ma tylko jeden głos. 

6. Obrady Walnego Zebrania Członków są prawomocne: 

           1) w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy liczby członków. 

           2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 28 

 

Do zakresu działania i kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 

1. Ustalanie kierunków działania Klubu. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań statutowych Klubu. 

3. Nadzór nad  realizacją programu działalności Klubu oraz podjętych uchwał. 

4. Uchwalanie rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu. 

6. Wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd Klubu rocznych sprawozdań 

finansowych i z działalności statutowej. 

8. Ocena działalności Zarządu. 

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu i jego zmian. 

11. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu. 

12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

13. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej od członków zwyczajnych. 

14. Uchwalanie regulaminu Zarządu Klubu. 

15. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków. 

16. Nadawanie godności Honorowego Członka Klubu. 

17. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych, 

stowarzyszeń i związków sportowych. 

 

§ 29 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane na mocy uchwały 

Zarządu, pisemnego wniosku co najmniej jednej czwartej wszystkich członków lub na 

wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia złożenia 

wniosku. 

2. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy podać termin, 

miejsce i porządek. 

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozstrzygnięcia 

których zostało zwołane. 

 



ZARZĄD 

 

 

§ 30 

 

1. Zarząd składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

3. Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium, w 

skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik a podjęte przez 

Prezydium decyzje wymagają zatwierdzenia w trakcie najbliższego posiedzenia Zarządu 

Klubu. 

6. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków 

ustalającego wewnętrzną strukturę, organizację pracy, zakres kompetencji poszczególnych 

jego członków. 

7. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który reprezentuje Klub na zewnątrz. 

8. W razie ustąpienia Prezesa w toku kadencji lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, 

jego obowiązki, do czasu wyboru Prezesa lub ustąpienia przyczyn niemożności pełnienia 

przez niego funkcji, pełni Wiceprezes. 

9. Do wykonywania swoich obowiązków Zarząd ma prawo zatrudniać pracowników i powołać 

biuro. 

 

§ 31 

 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

2. Opracowywanie projektów planów finansowych Klubu. 

3. Przygotowywanie projektów strategii, kierunków działania i programów Klubu. 

4. Redagowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

5. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu. 

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu 

Zebraniu Członków. 

7. Prowadzenie rejestru Członków Klubu. 

8. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia, wykluczenia lub zawieszenia członka Klubu. 

9. Ocena działalności i wyników sportowych poszczególnych sekcji sportowych. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania nowych sekcji. 

11. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad poszczególnymi sekcjami. 

12. Rozpatrywanie i rozwiązywanie sporów i spraw dyscyplinarnych, w tym celu Zarząd może 

powołać Komisję Dyscyplinarną działającą w oparciu o uchwalony przez Zarząd regulamin. 

13. Zatrudnianie Głównego Księgowego Klubu i innych pracowników oraz ustalanie dla nich 

wynagrodzenia. 

14. Decydowanie w sprawach transferu zawodników. 

15. Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania, wyróżniania zawodników, trenerów oraz 

działaczy Klubu w oparciu o uchwalony przez Zarząd regulamin. 

16. Uchwalanie regulaminów poszczególnych sekcji. 

 

§ 32 

 

1. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 

2. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1)  zrzeczenia się mandatu 



2)  rezygnacji z członkostwa w Klubie 

3)  śmierci 

4)  odwołania przez Walne Zebranie Członków 

3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w przypadkach wymienionych w ust.2 pkt. 1, 2, 3 należy 

do kompetencji Zarządu. 

 

 

   

 KOMISJA REWIZYJNA  

 

 

§ 33 

 

1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 osób i jest organem kontrolującym działalność 

Zarządu Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 34 

 

Do zadań i uprawnień Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola działalności statutowej. 

2. Kontrola działalności finansowej. 

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

4. Stawianie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi. 

5. Prawo złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

6. Prawo do udziału Przewodniczącego lub upoważnionego członka Komisji w posiedzeniach 

Zarządu. 

 

 

 

SEKCJE SPORTOWE 

 

 

§ 35 

 

1. Sekcje sportowe są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu 

realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu. 

2. Sekcje zrzeszają członków Klubu według ich zainteresowań. 

3. Działalnością sekcji kierują kierownicy sekcji wybierani przez jej członków. 

 

 

§ 36 

 

      1.   Sekcje działają zgodnie ze statutem Klubu, regulaminem sekcji oraz uchwałami władz  

            Klubu. 

      2.   Regulamin sekcji uchwala  Zarząd. 

 

§ 37 

 

1. Poszczególne sekcje mogą wybrać ze swojego grona kilkuosobowe zarządy sekcji. 

2. Kierownicy sekcji mają obowiązek uczestniczenia na żądanie Zarządu w posiedzeniach 



Zarządu Klubu, przedkładania Zarządowi Klubu sprawozdań z realizacji zadań, wyników 

sportowych, dyscypliny, wykorzystywania środków finansowych. 

 

§ 38 

 

Zarządy sekcji opracowują okresowe plany działania sekcji oraz preliminarze budżetowe do 

opracowywanych przez Zarząd Klubu rocznych planów finansowych. 

 

 

 

Rozdział V 

 

 

NAGRODY I KARY 

 

§ 39 
  

  1.  Za wzorową pracę, aktywny udział w realizacji zadań oraz za wybitne osiągnięcia sportowe   

na wniosek członków Zarządu, kierowników sekcji lub trenerów Zarząd Klubu może przyznać 

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwała ustna udzielona w trakcie posiedzenia, Walnego Zebrania Członków lub Zarządu 

jak również w trakcie zawodów sportowych 

2) pochwała na piśmie 

3) nagrody rzeczowe 

4) nagrody pieniężne 

 2. Zarząd Klubu ma prawo wystąpić do odpowiednich organów o przyznanie odznaczenia 

państowego lub resortowego sportowcom oraz działaczom Klubu za wybitne osiągnięcia 

organizacyjne, wyniki sportowe, promocję Klubu oraz miasta. 

 

§ 40 
  

 1.  Za niewłaściwy stosunek do obowiązków wynikających ze Statutu Klubu oraz regulaminów 

        członek Klubu może być ukarany przez Zarząd: 

1) upomnieniem ustnym 

2) naganą 

3) zawieszeniem w prawach Członka Klubu 

4) wykluczeniem z Klubu.  

 

§ 41 
 

Postępowanie dyscyplinarne o ile w Klubie nie została powołana komisja dyscyplinarna, w oparciu 

o regulamin dyscyplinarny prowadzi specjalny zespół powołany przez Zarząd Klubu. 

 

Rozdział VI 

 

 
MAJĄTEK KLUBU 

 

§ 42 

 

  1.   Klub może posiadać, zbywać, nabywać mienie ruchome i nieruchome oraz prawa rzeczowe, 

        otwierać konta bankowe. 



  2.   Na realizację swoich celów statutowych Klub pozyskuje fundusze: 

1) z darowizn, zapisów i spadków, ofiarności publicznej z terenu kraju i z zagranicy 

2) ze składek członkowskich 

3) z innych dobrowolnych świadczeń członkowskich 

4) z dotacji samorządowych 

5) z dochodów z działalności gospodarczej 

6) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 

7) z transferu zawodników 

8) uzyskane z innej działalności statutowej. 

 

§ 43 

 

Zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągane w imieniu Klubu wymagają podpisów Prezesa lub  

Wiceprezesa oraz Skarbnika 

 

 

Rozdział VII 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 44 

 

W razie rozwiązania Klubu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, likwidatorami 

Klubu są członkowie Zarządu wskazani w uchwale. 

 

§ 45 

 

W razie likwidacji Klubu przez sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora. 

 

§ 46 

 

Majątek likwidowanego Klubu przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania 

Członków o likwidacji Klubu.  

 

§ 47 

 

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Klubu. 

 

§ 48 

 

Rozwiązanie Klubu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

 

§ 49 

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 

2/3 głosów: 

1) przy obecności na Zebraniu odbywającym się w pierwszym terminie co najmniej połowy 

Członków Klubu 

2) bez względu na liczbę obecnych Członków Klubu obecnych na Zebraniu odbywającym się 

w drugim terminie. 



§ 50 

 

1. Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu w trakcie obrad w dniu 15.12.2014 

Statut wchodzi w życie z dniem dokonania stosownego wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Zarząd Klubu wybrany w oparciu o obowiązujący w chwili wyboru Statut  z 2004 roku 

funkcjonuje w 11 osobowym składzie do końca kadencji na którą został wybrany.  

 

 

 
      Jednolity tekst Statutu Klubu uchwalonego 15.12.2014r. przez Walne Zebranie Członków  

      Klubu MKS „Mazovia” Mińsk Mazowiecki uchwałą nr 4 ze zmianami dokonanymi przez 

      Walne Zebranie Członków Klubu MKS „Mazovia” Mińsk Mazowiecki w dniu 30.04.015r.  

      uchwałą  nr 2. 

 

 


