
STATUT  

 KLUBU SPORTOWEGO "MOSiR HURAGAN” 

 MIĘDZYRZEC PODLASKI 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę  Klub Sportowy 

"MOSiR HURAGAN” Miedzyrzec Podlaski, zwane w dalszej części „Klubem”. 

2.  Klub Sportowy "MOSiR HURAGAN” Miedzyrzec Podlaski jest dobrowolnym 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, a w szczególności mającym 

na celu upowszechnianie, rozwój i wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 

młodzieży 

i dorosłych oraz uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym.  

3. Cały dochód stowarzyszenia jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego. 

4. Klub Sportowy "MOSiR HURAGAN” Miedzyrzec Podlask może używać nazwy skróconej 

KS MOSiR HURAGAN”. 

 

§2 

 

1. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności miasto 

i gmina Międzyrzec Podlaski. 

2. Klub może realizować swoje zadania również poza granicami kraju. 

3. Siedzibą Klubu jest Międzyrzec Podlaski. 

 

§3 

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada z tego tytułu osobowość prawną. 

 

§4 

 

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie 

oświaty, innych ustaw oraz zgodnie z własnym statutem.  

 

§5 

 

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, i znaczków organizacyjnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Obowiązującymi barwami Klubu są kolory: czerwony, niebieski i żółty, używane osobno 

lub w konfiguracjach. 

3. Wzór znaku graficznego Klubu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu. 

4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania, w tym zrzeszeń stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. 

 

 

Rozdział II  

Cele Klubu i sposoby ich realizacji 

 

§6 

 

Głównym celem Klubu jest szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Inne cele Klubu przewidują: 



1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych; 

3) tworzenie warunków do uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe;  

4) tworzenie warunków do poprawiania wyniku sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

5) tworzenie warunków do pełnej integracji dla osób niepełnosprawnych fizycznie 

i z zaburzeniami psychicznymi a osobami pełnosprawnymi, w celu zlikwidowania barier 

społecznych; 

6) zorganizowanie zajęć sportowych oraz zapewnienie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych 

przez wysokiej klasy specjalistów; 

7) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu 

o możliwości bazowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców 

i sympatyków Klubu; 

8) organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do 

wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 

9) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim; 

10) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu 

wszechstronnego  ich rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej; 

11) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych; 

12) organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego 

i wypoczynku; 

13) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań sportowych, kulturalnych i turystyczno – rekreacyjnych; 

14) kształtowanie postaw członków poprzez udział w imprezach integracyjnych 

organizowanych przez Klub; 

15) szkolenie animatorów sportu i animatorów sportu osób niepełnosprawnych; 

16) stałe podnoszenie kwalifikacji kadry trenerskiej i instruktorskiej. 

 

§7 

 

Cele Klubu realizowane są poprzez: 

1) umożliwienie swoim członkom uprawiania sportu, zgodnie z ich zainteresowaniami 

i potrzebami; 

2) organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów sportowych oraz udział we wszelakich 

zawodach i rozgrywkach z tym związanych; 

3) uczestnictwo i organizowanie szkoleń, seminariów, imprez, zawodów, obozów i zgrupowań 

sportowych; 

4) organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym; 

5) organizowanie działalności sportowej, turystyczno – rekreacyjnej i kulturalnej dla osób 

niepełnosprawnych; 

6) zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu; 

7) propagowanie sportu i rekreacji oraz innych środków mogących przyczynić się do rozwoju 

kultury fizycznej w naszym kraju i regionie; 

 

§8 

 

Klub może realizować swoje zadania w szczególności we współpracy z dyrektorami szkół, radami 

rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.  

 

§9 

 

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków 



i działaczy oraz pomocy rodziców. 

2. Do realizacji działań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.  

   

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 

§10 

 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3) honorowych. 

 

§11 

 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które złoża pisemną 

deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

3. Zarząd Klubu podejmuje decyzję o wpisaniu w poczet członków lub odmawia wpisania 

w terminie czternastu dni od złożenia deklaracji i opłacenia składki. 

4. Decyzja odmawiająca przyjęcia winna być sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

Decyzję tę doręcza się wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. 

5. Od każdej odmownej decyzji Zarządu w zakresie przyjęcia w poczet członków Klubu, 

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie czternastu 

dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Zarząd 

może rozpatrzyć odwołanie pozytywnie i nie przekazywać sprawy pod obrady Walnego 

Zebrania.  

 

§12 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, 

z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach; 

2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu; 

3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub; 

4) korzystania z wszelkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd; 

5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.    

 

§13 

 

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i obcokrajowcy, które 

popierają cele Klubu i mają zasługi dla rozwoju kultury fizycznej w Międzyrzecu Podlaskim, w 

kraju i za granicą. Honorowe członkostwo Klubu przyznaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów 

oddanych. Honorowe członkostwo Klubu może również przyznać Zarząd, jeśli wynik tajnego 

głosowania będzie jednogłośny, a w posiedzeniu będą uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.  

 

§14 

 

Na wniosek członka Klubu lub Zarządu Klubu, Walne Zebranie ma prawo przyznać tytuł 

„Honorowego Prezesa Klubu” większością 2/3 oddanych głosów. 

 

§15 



 

Honorowy Prezes Klubu i członkowie honorowi mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu; 

2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu; 

3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 

§16 

 

Do obowiązków członków Klubu należy: 

1) branie czynnego udziału w działalności Klubu; 

2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu; 

3) godne reprezentowanie barw Klubu; 

4) opłacanie składki członkowskiej w wysokości zadeklarowanej, jednak nie niższej niż 

ustalona przez Zarząd Klubu. Płatność następuję  do 31 marca danego roku. 

 

§17 

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1) wystąpienia; 

2) skreślenia; 

3) wykluczenia. 

2. Wystąpienie z Klubu winno być zgłoszone pisemnie na ręce Zarządu Klubu. Członek 

występujący zobowiązany jest do: 

1) zakończenia i rozliczenia wszystkich przyjętych na siebie prac; 

2) uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Klubu. 

3. Skreślenie członka może nastąpić w razie: 

1) śmierci członka; 

2) zalegania z płatnością składek członkowskich prze z okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

3) poważnego naruszenia statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu. 

4. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie 

w Klubie nie da się pogodzić z postanowieniami niniejszego Statutu lub zasadami 

współżycia społecznego. W szczególności przyczyną wykluczenia może być umyślna 

działalność na szkodę Klubu lub popełnienie przestępstwa, jeżeli jego popełnienie ma 

związek z członkostwem w Klubie i zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także 

naruszająca dobre imię Klubu działalność członka. 

5. Zarząd dokonuje skreślenia lub wykluczenia członka z inicjatywy własnej lub na wniosek co 

najmniej trzech innych członków Klubu. §11 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

6. Z chwilą doręczenia członkowi decyzji o wykluczeniu, jest on pozbawiony prawa do 

pełnienia wszelkich funkcji i sprawowania obowiązków w Klubie. 

7. Wykluczony członek zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać Zarządowi Klubu 

wszelkie sprawy, które były mu powierzone do wykonania. 

 

 

Rozdział IV 

Władze stowarzyszenia 

 

§18 

 

1. Władzami Klubu są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia 



Statutu nie stanowią inaczej. 

   

§19 

 

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 

cztery lata dla wyboru władz Klubu w okresie pierwszego półrocza. 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku,  w okresie 

pierwszego półrocza. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3) na wniosek ¼ ogółu członków. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni 

od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

powołane. 

6. Wlane Zebranie Członków zwołuje się przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu 

i przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu, które powinny ukazać się na czternaście 

dni przed terminem Walnego Zebrania. W ogłoszeniu należy wskazać termin, godzinę 

i miejsce Walnego Zebrania oraz proponowany prządek obrad. W ogłoszeniu należy również 

wskazać drugi termin zwołania Walnego Zebrania z przyczyn braku kworum w pierwszym 

terminie zwołania. 

 

§20 

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju sportowego, organizacyjnego i finansowego Klubu; 

2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3)uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla członków Zarządu Klubu, 

4)wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5)podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu, 

6)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Klubu. 

2. Walne Zebranie Klubu jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie 

zwołania przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 

a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany 

w zawiadomieniu. 

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

Zarząd. 

4. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, w tym 

dotyczących wyboru i odwołania członków władz Klubu. 

 

§ 21 

 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. 

2. Zarząd Klubu spośród swojego składu wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 

3. Zarząd Klubu może powołać Wiceprezesa ds. organizacyjnych i Wiceprezesa 

ds. szkoleniowych. 

4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

w miesiącu. Termin posiedzeń ustala Prezes lub wyznaczona przez niego osoba. 

5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej połowy członków 

Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

6. W okresie między posiedzeniami Zarządu bieżącą pracą Klubu kieruje Prezes lub 



Wiceprezes, na podstawie upoważnienia Prezesa. 

 

§ 22 

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach 

pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności: 

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2. zwoływanie Walnych Zebrań Klubu; 

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu; 

4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; 

5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych; 

6. przyjmowanie, skreślanie lub wykluczenie członków; 

7. ustalanie zasad zatrudniania pracowników w klubie; 

8. zarządzanie majątkiem i funduszami klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

9. decydowanie na wniosek członka o obniżeniu miesięcznej składki, a w szczególnych 

sytuacjach o zwolnieniu z obowiązku uiszczania składki; 

10. składania sprawozdań z działalności klubu; 

11. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego w latach, kiedy nie zwołuje się Walnego 

zebrania. 

 

§ 23 

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu 

Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź 

w inny sposób zawiódł zaufanie Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków Zarządu podejmuje 

Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali o posiedzeniu Zarządu oraz jego 

przedmiocie obrad powiadomieni. Głosowanie jest tajne. 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania 

Klubu w ciągu 30 dni od doręczenia mu odpisu uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą równocześnie zasiadać w Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne 

Zebranie Członków Klubu. 

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Członków Klubu. 

5. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy między innymi: 

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, 

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, 

określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia, 

3) składania sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium 

ustępującemu zarządowi, 

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień 

i przedsięwzięć Zarządu, 

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach 

stwierdzenia zaistnienia takiej potrzeby. 



6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają z tego 

tytułu wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów w pracy Komisji. 

 

§ 25 

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej 

składu, jeżeli  nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem,  

bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 

podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 3 

uprawnionych do głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali zawiadomieni 

o posiedzeniu i jego przedmiocie. Glosowanie jest tajne. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 

Zebrania Klubu w terminie 30 dni od doręczenia odpisu uchwały o odwołaniu lub 

zawieszeniu. 

 

§ 26 

 

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym 

przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób 

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru w toku całej kadencji. 

Uchwały podejmowane są przy obecności wszystkich członków w głosowaniu tajnym. 

2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu,  których członkostwo ustało, 

wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno 

największą liczbę głosów. 

3. Kooptacja, o której mowa w ust.1 nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Rozdział V 

Wyróżnienia i kary 

 

§ 27 

 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd Klubu. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 28 

 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

1) składki członkowskie; 

2) darowizny i zapisy; 

3) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi; 

4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny; 



dochody z majątku; 

5) własnej działalności odpłatnej pożytku publicznego; 

6) innych źródeł. 

 

§ 29 

 

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa lub 

Wiceprezesa działających łącznie ze Skarbnikiem (kontrasygnata). 

 

§ 30 

 

1. Władze Klubu nie mogą udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

organizacji.  

2. Władze Klubu nie mogą przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz innych członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach. 

3. Władze Klubu nie mogą zezwalać na wykorzystanie majątku klubu na rzecz członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 

ze statutowego celu organizacji. 

4. Władze Klubu nie mogą zezwalać na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług 

od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§ 31 

 

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 

głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania o ile zostanie powzięta w 

pierwszym terminie zwołania Zebrania. W drugim terminie zwołania wymagana jest większość 2/3 

głosów oddanych. 

 

§ 32 

 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków 

Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być 

przeznaczony majątek. 

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej likwidatorami są Prezes 

i Wiceprezes Zarządu Klubu. 

 

 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§ 33 

 

Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację 



i zakres działania. 

 

§ 34 

 

Niniejszy Statut przyjęto i uchwalono dnia 23 maja 2016 roku, z tym dniem traci moc obowiązujący 

statut uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Klubu w dniu 21.02.2011 roku 

 

 

 

 

 

      

 


