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S T A T U T 

Stowarzyszenia: Klub Sportowy „Społem”                                   

Rozdział I 

Nazwa, siedziba władz, teren działalności, charakter prawny, barwy. 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Społem”, zwany dalej Klubem. 

2. Klub jest kontynuatorem działalności założonego w 1927 roku R.K.S. „TUR” oraz 

jego kolejnych następców: K.S. „ZWM”, K.S. „ZRYW”, K.S. „Spójnia”,  

K.S. „Ogniwo oraz K.S. „Sparta”. 

§ 2 

Siedzibą Klubu jest miasto Łódź, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 

1. Klub jest stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego, w tym w 

szczególności działalność sportową. 

2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i podlega 

wpisowi   do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu  posiada osobowość prawną.  

3. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:  

a. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 

210 z późn. zm.), 

b.  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. 

zm.),  

c. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tj. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),  

d. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z 

późn. zm.), 

e. niniejszy Statut Klubu. 

§ 4 

Barwami Klubu jest kolor biało – czerwono – niebieski.  
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§ 5 

1. Klub używa pieczęci z napisem: Klub Sportowy „Społem”. 

2. Znaczkiem Klubu jest zarys linii stadionu sportowego z napisem w środku: 

„SPOŁEM”.      

3.  Najwyższym odznaczeniem klubowym jest „Medal za Zasługi dla K.S. „Społem”. 

§ 6 

1. Klub jest członkiem: 

a. Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi; 

b. Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi; 

c. Polskiego Związku Kolarskiego; 

d. Okręgowego Związku Łuczniczego w Łodzi; 

e. Polskiego Związku Łuczniczego; 

f. Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego; 

g. Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w Łodzi; 

h. Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; 

2. Klub może być członkiem innych, aniżeli wymienione w pkt 1, związków sportowych 

oraz innych związków i stowarzyszeń o charakterze społeczno – sportowym. 

3. Klub może tworzyć i przystępować do organizacji, a w szczególności osób prawnych, 

mających na celu urzeczywistnienie celu działalności Klubu. 

§ 7 

1. Klub może działać pod patronatem Rady Opiekuńczej Klubu lub innych organizacji  

i instytucji. 

2. W skład Rady Opiekuńczej Klubu mogą wchodzić zatem instytucje, organizacje  

i przedsiębiorstwa, które zobowiązały się świadczyć na rzecz Klubu. 

3. Radę Opiekuńczą reprezentują przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw 

wchodzących w skład Rady Opiekuńczej. 

4. Zasady współpracy Klubu z Radą Opiekuńczą określa odrębny akt patronacki. 

 

Rozdział II 

Cel i środki działania 

§ 8 

Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną. Statutowa działalność Klubu prowadzona 

jest na rzecz społeczności, w której działa, na rzecz własnych członków, innych organizacji i 

stowarzyszeń kultury fizycznej oraz osób fizycznych. 
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§ 9 

1. Celem działalności Klubu jest organizowanie sportu kwalifikowanego i propagowanie 

kultury fizycznej.  

2. Ponadto, celami statutowymi Stowarzyszenia są:  

a. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

b. działalność kulturalna; 

c. promocja i ochrona zdrowia; 

d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

e. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

f. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

g. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

h. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna;  

i. dobroczynność, działalność charytatywna; 

j. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

k.  promocja i organizacja wolontariatu; 

l. pomoc społeczna; 

m. wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji 

pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych; 

n. wspieranie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości; 

o. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

p. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym; 

q. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

zawodowym; 

r. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy; 

s. turystyka i krajoznawstwo; 

t. wynajem obiektów, sponsoring; 

u. sprzedaż gadżetów. 

 

§ 10 

Stowarzyszenie swe cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej realizuje poprzez: 

1. organizowanie i prowadzenie sekcji różnych dyscyplin sportowych; 
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2. współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z władzami samorządowymi, 

związkami sportowymi, klubami sportowymi i organizacjami działającymi na rzecz 

sportu; 

3. działalność edukacyjną, naukową, w tym m.in. szkolenia sportowe; 

4. organizację patronatów nad szkołami lub klasami sportowymi i współpracę z 

placówkami oświatowymi; 

5. organizację imprez i zawodów sportowych, a także udział w imprezach i zawodach;  

6. wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych 

materiałów propagujących sport i Klub; 

7. podejmowanie przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych takich jak: 

a) organizacja sportowych form wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

b) prowadzenie zajęć sportowych przeciwdziałającym patologiom społecznym, 

c) promocja zdrowia, 

d)edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa,  

   w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

            e) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,        

            f) szeroko rozumiana działalność obiektów i klubów sportowych. 

8. działalność oświatową i edukacyjną; 

9. działalność wydawniczą; 

10. działalność promocyjną i informacyjną, reklamową; 

11. działalność stypendialną; 

12. działalność sportową i kulturalną; 

13. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej; 

14. wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw, w tym m.in. 

udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom 

ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy 

organizacyjnej, obywatelskiej; 

15. udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej; 

16. działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, 

partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację 

projektów i programów;  

17. działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;  

18. organizowanie staży i misji służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;  

19. konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;  
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20. promocja i organizacja wolontariatu;  

21. udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez; 

22. promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu;  

23. prowadzenie sklepu stacjonarnego i internetowego w zakresie promowania sportu; 

24. działalność leczniczą i rehabilitacyjną; 

 

25. Źródłami przychodów z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej mogą być: 

- przychody z 1 % odpisu podatku, 

- przychody z tytułu składek członkowskich, 

- dotacje, subwencje, 

- darowizny rzeczowe, 

- spadki, zapisy, nawiązki, 

- zbiórki publiczne, 

- inne przychody określone statutem, niepowiązane z pobieraniem wynagrodzenia 

oraz działalnością gospodarczą. 

26. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w sferze zadań 

publicznych, za którą Klub pobiera wynagrodzenie, sprzedaż towarów lub usług 

wytworzonych lub świadczonych przez osoby korzystające z działalności pożytku 

publicznego oraz sprzedaż przedmiotów darowanych. Przychód z działalności odpłatnej 

pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

27. Działalność nieodpłatna oraz odpłatna pożytku publicznego jest rachunkowo 

wyodrębniona w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników 

każdej z tych działalności. 

 

 

Rozdział  III 

Członkowie Klubu, prawa i obowiązki 

§ 11 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych; 

2. członków honorowych; 

3. członków wspierających. 
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§ 12 

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która podpisze deklarację, zobowiąże się 

do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz będzie czynnie uczestniczyć  

w życiu Klubu oraz opłacać ustalone składki członkowskie. 

2. Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez dyrektora lub osobę 

upoważnioną przez Zarząd. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna spełniająca wymogi ust. 1. 

§ 13 

Osoby niepełnoletnie spełniające warunki wymienione w § 12 i posiadające pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów mogą być członkami Klubu, nie posiadają jednak biernego prawa 

wyborczego jak też nie biorą udziału w głosowaniu uchwał. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi 

dla rozwoju Klubu. 

2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Delegatów na wniosek 

Zarządu Klubu. 

3. Opłacanie składek członkowskich przez Honorowego Członka klubu jest dobrowolne. 

4. Honorowy Członek Klubu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jedynie  

z głosem doradczym, o ile nie zostanie wybrany do władz Klubu. 

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych; 

2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu (z ograniczeniem § 13); 

3. uczestniczyć w zebraniach Klubu i zebraniach sekcji; 

4. poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski 

wobec władz Klubu; 

5. korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów  

i uchwał Zarządu; 

6. nosić znaczek klubowy. 

§ 16 

Członek wspierający ma prawo do: 

1. noszenia znaczka klubowego; 

2. korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu; 

3. korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych mu przez Zarząd. 
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§ 17 

Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy: 

1. godne reprezentowanie barw Klubu; 

2. czynny udział w pracach Klubu; 

3. przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu; 

4. regularne opłacenie składek członkowskich; 

5. dbałość o własność klubową. 

§ 18 

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

nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu, działania na szkodę Klubu lub 

innego naruszenia statutu, uchwał, decyzji i regulaminów władz Klubu. 

Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień 

statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności 

Klubu. 

Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

1. śmierci członka Klubu; 

2. pisemnego zgłoszenia Zarządowi z miesięcznym wyprzedzeniem; 

3. wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku: 

a. działania na szkodę Klubu; 

b. nieprzestrzegania postanowień Statutu i wewnętrznych regulaminów; 

4. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków Klubu z powodu nieopłacania składek 

członkowskich przez okres kolejnych 4 miesięcy; 

5. zmiany barw klubowych przez zawodnika na podstawie przepisów Polskich 

Związków Sportowych. Zmiana ta może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań 

przyjętych przez zawodnika wobec Klubu. 

§ 18.1 

1. W przypadku zawodnika, ustanie członkostwa Klubu nie jest jednoznaczne ze zgodą 

na zmianę barw klubowych. 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Delegatów. 
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Rozdział IV 

Organy Klubu 

§ 19 

Organami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Delegatów, 

2. Zarząd Klubu, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd Koleżeński. 

§ 20 

1. Walne Zebranie Delegatów jest naczelnym organem (najwyższą władzą) Klubu. 

Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem 

swoich delegatów wybranych zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub 

jawnym na Walnym Zebraniu członków sekcji. Prawo wyboru delegatów ma każdy 

członek sekcji. 

2. Osoby wybrane na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów w sposób 

wyżej określony zachowują powierzony im mandat prze okres 4-letniej kadencji. 

Jeżeli w okresie poprzedzającym Walne Zebranie Sprawozdawcze lub Nadzwyczajne 

Delegatów nastąpiło zmniejszenie liczby delegatów, to wówczas przeprowadza się 

wybory uzupełniające w sekcjach sportowych do limitu liczby delegatów przyjętej 

przez Zarząd na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Delegatów. 

3. Liczbę delegatów spośród członków Klubu ustala się według następującego klucza: 

a. jeden delegat (tylko pełnoletni) na każdą rozpoczynającą się „dziesiątkę” 

członków sekcji, w tym także niepełnoletnich; 

b. decyzję o zwiększeniu liczby delegatów może podjąć Zarząd Klubu lecz tylko 

dla sekcji wyróżniających się wybitnymi wynikami sportowymi; 

c. stan członków sekcji ustala się na 60 dni przed terminem WZD na podstawie  

opłaconych składek za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy;  

d. Honorowy Członek Klubu jest delegatem na Walne Zebranie bez konieczności 

dokonywania wyboru przez sekcję. 

4. Każdy delegat ma jeden głos. 

5. Osoba prawna będąca członkiem Klubu ma prawo delegować na Walne Zebranie 

swojego przedstawiciela, pod warunkiem udzielenia mu swego pełnomocnictwa na 

piśmie. Delegat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma prawo głosu. 
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6. Członkowie władz Klubu niebędący delegatami i zaproszeni goście mogą brać udział 

w Walnym Zebraniu Delegatów jedynie z głosem doradczym. 

§ 21 

 Walne Zebrania Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

1. Walne Zebrania Delegatów zwyczajne:  

a. wyborcze – odbywają się co 4 lata; 

b. sprawozdawcze – co 2 lata. 

2. Walne Zebranie Nadzwyczajne Delegatów zwoływane jest uchwałą Zarządu: 

a. z własnej inicjatywy; 

b. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Klubu; 

c. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej; 

d. na wniosek Organu Rejestrującego. 

Termin Nadzwyczajnego Zebrania musi być wyznaczony przez Zarząd nie później niż 14 dni 

od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu. 

Zebranie musi być zwołane nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

§ 22 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1. wybór władz Klubu 

a. do władz Klubu są wybierani tylko jego członkowie, 

2. rozpatrywanie działalności organów (władz) Klubu i udzielanie im absolutorium; 

3. uchwalanie zmian w statucie Klubu; 

4. uchwalanie programu działalności Klubu; 

5. podejmowanie uchwał  o nabyciu lub zbyciu nieruchomości; 

6. podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu; 

7. nadawanie honorowego członka Klubu; 

8. podejmowanie uchwał o innych sprawach wniesionych przez władze Klubu. 

§ 23 

1. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej 50% delegatów. W drugim terminie bez względu na liczbę delegatów. 

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów,  

w głosowaniu jawnym lub tajnym. Jawność lub tajność zebrania ustalona jest przez 

Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymaga spełnienia 

warunków w pkt 1 i głosowania tajnego. 
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§ 24 

Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów mogą być wyłącznie 

sprawy, dla których załatwienia, zostało zwołane. 

§ 25 

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu za 

pośrednictwem dyrektora Klubu. 

2. Dyrektora Klubu powołuje i odwołuje Zarząd Klubu, a jego kompetencje, zakres 

obowiązków i odpowiedzialności ustala Prezydium Zarządu. 

§ 26 

1. Zarząd Klubu składa się z osób wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów na 

okres 4 lat. Liczbę członków Zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie 

Delegatów w granicach od 3 do 13 osób. W skład Zarządu Klubu nie mogą wchodzić 

osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. W skład 

Zarządu Klubu wchodzi z urzędu Przewodniczący Rady Trenerów. 

2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników,             

w tym również swoich członków.  

3. Członkowie Zarządu generalnie pełnią swoje funkcje społecznie, ale mogą 

otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.  

§ 27 

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytuującym Prezydium 

Zarządu Klubu oraz dokonują podziału funkcji i zadań. 

W skład Prezydium wchodzi od 3 do 5 osób. 

§ 28 

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin zatwierdzony przez 

Plenum Zarządu Klubu. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące, a Prezydium Zarządu  

w miarę potrzeb. 

§ 29 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów; 

2. reprezentowania Klubu na zewnątrz; 

3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu; 

4. ustalanie okresowych planów działalności, podejmowanie uchwał dotyczących 

rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia poszczególnych działalności Klubu; 
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5.  ustalanie regulaminów m.in. regulamin pracy zarządu regulamin sądu koleżeńskiego; 

6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń 

sportowych, tworzenie i przystępowanie do podmiotów określonych w § 6 ust. 3 

Statutu;  

7. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów, również nadzwyczajnych; 

8. sporządzanie i przygotowywanie  budżetu i sprawozdań finansowych Klubu 

9. ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad ich opłacania; 

10. ustalanie liczby delegatów na Walne Zebranie Delegatów; 

11. nadawanie odznaczeń klubowych; 

12. powoływanie sekcji sportowych; 

13. powoływanie, zakładanie organizacji, np. przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni 

socjalnej, w którym obok działalności ekonomicznej ważną rolę odgrywa cel 

społeczny; 

14. Uchwały Zarządu zapadają jawnie zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby członków Zarządu. 

§ 30 

Zarządowi Klubu przysługuje prawo dokooptowania do swego grona członków Zarządu, 

w przypadku rezygnacji poszczególnych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby 

członków Zarządu. 

Tryb postępowania w przypadku kooptacji jak w § 29 ust. 14, lecz tajnie. 

Dokooptowani członkowie Zarządu muszą być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zebranie 

Delegatów. W przypadku nie zatwierdzenia, winno się dokonać wyborów uzupełniających.  

§ 31 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Delegatów w liczbie 3-5 

osób w tym Przewodniczący, na okres 4 lat. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać  

z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. 

4. Nie może ciążyć na nich prawomocny wyrok sądowy za przestępstwo z winy 

umyślnej. 

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić etatowi pracownicy Klubu. 

 

 



 12 

§ 32 

Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

uchwalony przez tą Komisję. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu; 

2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów o gospodarce Klubu i wniosków 

w przedmiocie udzielania absolutorium wobec ustępującego Zarządu; 

3. kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego; 

4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów; 

5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego. 

§ 33 

Sąd Koleżeński: 

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie 

Delegatów na okres 4 lat. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków 

przewodniczącego i zastępcę.  

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych pomiędzy 

członkami, a pozostających w związku z działalnością stowarzyszenia. 

3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu. 

§ 33.1 

W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego 

obowiązują ustalenia § 30 Statutu. 

 

Rozdział V 

Sekcja sportowa Klubu 

§ 34 

Sekcje sportowe Klubu powoływane są przez Zarząd Klubu. 

§ 35 

Organami sekcji są: 

1. Walne Zebranie członków sekcji; 

2. Zarząd sekcji (wybór Zarządu nie jest obligatoryjny). 

§ 36 

Walne Zebrania sekcji zbierają się przed Walnymi Zebraniami Delegatów. 

Nadzwyczajne zebranie sekcji może być zwołane na polecenie Zarządu Klubu z inicjatywy 

Zarządu sekcji lub na żądanie 1/3 liczby członków sekcji.   
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§ 37 

Walne Zebranie sekcji sportowej: 

1. wybiera zarząd sekcji; 

2. ustala plany działalności sekcji w ramach uchwał i wniosków Walnego Zebrania 

Delegatów i planu działalności Zarządu Klubu; 

3. uchwala wnioski kierowane do Zarządu Klubu; 

4. wybiera delegatów na Walne Zebranie Delegatów.  

§ 38 

W razie wyboru Zarządu sekcji w jego skład wchodzi z urzędu trener główny sekcji.  

Zarząd sekcji wybierany jest na okres 4 lat.  

§ 39 

Zarząd sekcji: 

1. kieruje działalnością sekcji; 

2. realizuje plany ustalone przez Walne Zebranie sekcji; 

3. podejmuje decyzje w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych organów 

sekcji i Klubu. 

§ 40 

Sekcje sportowe i ich Zarządy działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd  

Klubu. 

 

Rozdział VI 

Majątek Klubu 

§ 41 

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i fundusze. 

§ 42 

Na fundusze Klubu składają się: 

1. składki członkowskie; 

2. wpisowe; 

3. środki publiczne; 

4. sprzedaż usług i towarów; 

5. darowizny w tym darowizny rzeczowe, wpływy i inne dotacje; 

6. 1% odpisu podatku; 

7. granty; 

8. zbiórki publiczne;  



 14 

9. dochód z własnego majątku. 

§ 43 

1. Do nabycia, zbycia i obciążania majątku nieruchomego upoważniony jest Zarząd 

Klubu na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Delegatów. 

2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób – prezesa lub wiceprezesa i dyrektora Klubu. 

3. Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego 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 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 z celu statutowego; 

d. dokonania przez Klub zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i likwidacja lub rozwiązanie Klubu 

§ 44 

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Delegatów 

większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 30% członków uprawnionych do 

głosowania. 
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2. Uchwały w sprawie rozwiązania Klubu oraz jego likwidacji  podejmuje Walne Zebranie 

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych 

do głosowania. 

3. Rozwiązanie Klubu oraz jego likwidacja może nastąpić w przypadku wyczerpania się 

środków na działalność stowarzyszenia lub Klub osiągnie cel swojej działalności. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów wybiera 

likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§ 45 

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony  

zostanie majątek stowarzyszenia. 

§ 46 

Niniejszy statut przyjęty został przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu 

Sportowego „Społem” w dniu 14 maja 2018 roku.  

 

 Dyrektor Klubu            Wiceprezes Klubu         Prezes Klubu 

 

 Michał Jarosławski              Elżbieta Kordala                          Anna Domańska 


