Tekst jednolity uwzględniający zmiany
uchwalone na Walnym Zebraniu Członków
w dniu 04 kwietnia 2006 roku

STATUT STOWARZYSZENIA
WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU „MAZOVIA TEAM”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia –
Team” jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu i
krzewienia kultury fizycznej, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania.
2. Stowarzyszenie może używać również nazwy skróconej „Mazovia Team”
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach /Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm./, ustawą z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 z późn. zm/,
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ oraz niniejszym
statutem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4.
Stowarzyszenie, swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby
właściwie realizować swe cele, może ono prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o
podobnym celu działania.
§ 6.
1. W celu realizacji swych celów statutowych, Stowarzyszenie może powoływać inne
organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
2. Przy realizacji celów, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma
jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym także
swych członków.

§ 7.
Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, a w szczególności:
1/ organizowanie działalności sportowej w celu osiągnięcia w wybranych dyscyplinach
sportu najwyższego poziomu,
2/ tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród ogółu
społeczeństwa oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
3/ podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych,
4/ popularyzowanie wybranych dziedzin sportu,
5/ angażowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia do różnorodnych form aktywności
ruchowej, dostosowanej do wieku i stopnia sprawności zainteresowań,
6/ integrowanie środowisk sportowych ze społecznością lokalną.
§ 9.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele, określone w § 8 poprzez:
1/ organizowanie sekcji w wybranych dyscyplinach sportu,
2/ organizowanie szkolenia sportowego,
3/ organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowych,
4/ prowadzenie pracy wychowawczej, kształtującej właściwe postawy obywatelskie,
5/ budowę obiektów sportowych i towarzyszących oraz ich modernizację i właściwe
utrzymanie,
6/ organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
7/ prowadzenie działalności gospodarczej, służącej do realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 11.
1/ Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony
praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi
rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez
Zarząd.
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2/ Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na warunkach określonych w art.3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r „Prawo o Stowarzyszeniach”.
§ 12.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w
porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację, która zostanie przyjęta
przez Zarząd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 13.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.
Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej w ciągu
jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
Uchwała odmawiająca przyjęcia powinna być doręczona ubiegającemu się w formie
pisemnej, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania się od jej
postanowień.
Od uchwały odmawiającej wpisania kandydata w poczet członków, przysługuje prawo
odwołania w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
za pośrednictwem Zarządu.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Odwoływanego powiadamia się o terminie i miejscu
Walnego Zebrania, na którym będzie rozpatrzone odwołanie.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 14.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla
realizacji celów Stowarzyszenia.
Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu lub wspierającemu.
Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu, bądź wspierającemu godności członka
honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.
§ 15.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek
Zarządu.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
2/ swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3/ czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
4/ przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i powszechnie
obowiązującego prawa,
5/ aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
6/ regularnie płacić składki członkowskie.
2. Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu
Stowarzyszenia, a głównie:
1/ przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2/ korzystać z lokali i obiektów Stowarzyszenia,
3/ posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
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4/ wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
5/ korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.
§ 17.
Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw co członkowie zwyczajni, z tym
zastrzeżeniem, że na Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym oraz nie
posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 18.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w
momencie nadania jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.
§ 19.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) rezygnacji członka, zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu za:
a/ działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b/ nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu,
c/ zaleganie z opłatą składki członkowskiej za cały rok,
d/ utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,
3) zgonu członka,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku młodocianego od 16 do 18
lat ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
5) cofnięcie zgody przez przedstawicieli ustawowych małoletniego poniżej 16 roku życia
6) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 20.
1. Od uchwały w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie jednego miesiąca od dnia
otrzymania uchwały.
2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia. Odwołującego powiadamia się o terminie i miejscu Walnego Zebrania,
na którym będzie rozpatrywane odwołanie.
3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 powinny ukonstytuować się w
ciągu siedmiu dni od dnia ich wyboru.
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1.
2.
3.
4.

§ 22.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów, przy obecności połowy osób uprawnionych do
głosowania.
W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w tym, że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają ich regulaminy
wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzane przez Walne Zebranie.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o
wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają
z jego celów statutowych.
2. Walne Zebranie jest Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze
oraz co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek:
1/ Komisji Rewizyjnej,
2/ Co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Zarząd zobowiązany jest zwołać
Nadzwyczajne walne Zebranie w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek
obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane. W sytuacji nie zwołania Walnego
Zebrania w powyższym terminie, zwołuje je Komisja Rewizyjna.
6. Każde Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie –
Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów. W skład Prezydium nie mogą być wybrani członkowie Stowarzyszenia
będący członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
1.
2.
3.
4.

§ 24.
W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem
stanowiącym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.
W walnym Zebraniu mogą uczestniczyć również z głosem doradczym osoby imiennie
zaproszone przez Zarząd.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie
członków, nie później niż na 14 dni przed jego terminem.

§ 25.
1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności 1/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz wyboru
Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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3. Uchwała w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia zapada w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu
jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych
do głosowania.
5. W sprawach osobowych oraz na wniosek 1/10 obecnych członków uprawnionych do
głosowania, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie tajne.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu i honorowemu przysługuje jeden głos.
§ 26.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia i rocznych planów rzeczowofinansowych,
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium członkom Zarządu,
3) wybór władz Stowarzyszenia,
4) uchwalenie zmian w Statucie,
5) ustalenie wysokości składek członkowskich,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) zatwierdzenie uchwalonych przez Zarząd i Komisję rewizyjną ich regulaminów
wewnętrznych,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja
Walnego Zebrania, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 27.
1. Walne Zebranie, w oddzielnych głosowaniach, wybiera Prezesa i 3 - 5 członków Zarządu,
2. Zarząd spośród swego grona wybiera dwóch Wiceprezesów.
§ 28.
Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1/ upływu kadencji,
2/ złożenia pisemnej rezygnacji,
3/ odwołania przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
4/ śmierci członka Zarządu.
§ 29.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
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5/ skreślenie z listy członków oraz zawieszenie członków we wszystkich ich prawach i
obowiązkach członkowskich wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia na
okres do 6 miesięcy,
6/ koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia,
7/ uchwalenie regulaminu wewnętrznego Zarządu,
8/ zarządzanie majątkiem, w tym w sprawach nabycia lub zbycia jego elementów
ruchomych oraz zarządzanie funduszami Stowarzyszenia,
9/ przyjmowanie darowizn i subwencji,
10/ podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
11/ zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych,
12/ przygotowywanie projektów, planów działalności Stowarzyszenia oraz projektu
budżetu,
13/ opracowywanie i przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności,
14/ zwoływanie Walnego Zebrania.
§ 30.
1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność nie mniej niż połowy jego
członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezesi .
KOMISJA REWIZYJNA
1.
2.
3.
4.
5.

§ 31.
Walne Zebranie, w oddzielnych głosowaniach, wybiera Komisję Rewizyjną,
składającą się z 3 osób, nie będących członkami Zarządu.
Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Postanowienia § 28 i 30 ust. 1-3 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do
Komisji Rewizyjnej.
Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz.
§ 32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych (minimum raz do roku) kontroli statutowej i finansowogospodarczej działalności Zarządu Stowarzyszenia. W razie stwierdzenia w toku
kontroli nieprawidłowości i usterek, określa terminy i sposób ich usunięcia.
2. uchwalenie regulaminu wewnętrznego Komisji Rewizyjnej,
3. możliwości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zarządu
Stowarzyszenia,
4. przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności,
5. wnioskowanie co do udzielania absolutorium Zarządowi.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 33.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1/ składki członkowskie,
2/ dotacje,
3/ darowizny,
4/ spadki,
5/ zapisy,
6/ wpływy dokonane przez sponsorów,
7/ dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
3. Funduszami, majątkiem, za wyjątkiem nieruchomości, zarządza Zarząd.
4.Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub
Wiceprezes.
6. Zabrania się :
a ) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwana dalej : „osobami bliskimi” .
b ) Przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 .
c ) Wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz
ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów ,w których
uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich..
§ 34.
Wysokość składek członkowskich w każdym roku kalendarzowym ustala Walne Zebranie, a
sposób wpłacania określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
ROZDZIAŁ VI
DIZAŁALNOŚC GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 35.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację statutowych celów
Stowarzyszenia.
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§ 36.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
2. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z
3. Reklama PKD 74.40.Z
4. Wypożyczanie sprzętu sportowego 71.40.Z.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 37.
Uchwały o zmianie niniejszego Statutu podejmuje w głosowaniu jawnym Walne
Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
§ 38.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje w głosowaniu jawnym Walne
Zebranie, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
§ 39.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań, Walne
Zebranie zadecyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu, decyzje w formie uchwały
podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

9

