
 S T A T U T – PROJEKT

                          Klubu Sportowego „Społem”

Rozdział I 

Nazwa, siedziba władz, teren działania, 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 

1. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.

2. Terenem działania  Klubu jest  terytorium 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. 4 i 7 ustawy o sporcie i podlega 

wpisowi do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi ewidencji klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej 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 2020 r., 

poz. 2261), 

b) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133),  

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

wolontariacie (tj. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),  
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d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z

późn. zm.), 

e) niniejszego statutu Klubu. 

§ 4 

Barwami Klubu jest kolor biało – czerwono – niebieski.  

 §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 KS „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. 
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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

1. Klub prowadzi działalność statutową społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2. Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną sportową, wychowawczą oraz 

profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

3. Działalność statutowa Klubu prowadzona jest przede wszystkim w interesie członków 

Klubu, na rzecz lokalnej społeczności oraz innych organizacji i stowarzyszeń kultury 

fizycznej. 

§ 9

1. Dla osiągnięcia celów określonych w § 8 Klub:

a) organizuje i prowadzi sekcje sportowe w różnych sportach,

b) organizuje szkolenie sportowe w sportach prowadzonych w sekcjach sportowych

Klubu,

c) zapewnia wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

d) prowadzi działalność wychowawczą na rzecz członków Klubu,

e) organizuje obozy sportowo-szkoleniowe, 

f) bierze  udział  w  obozach  sportowo-szkoleniowych  organizowanych  przez  inne

podmioty,

g) organizuje zawody i imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne,
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h) bierze  udział  w zawodach i  imprezach  sportowych organizowanych przez  inne

podmioty,

i) propaguje sport i kulturę fizyczną, 

j) prowadzi działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

k) prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

l) prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz

zawodowym,

m) zapewnia  członkom  Klubu  korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  oraz  sprzętu

sportowego Klubu, na zasadach zawartych w wewnętrznych regulaminach,

n) promuje zdrowie,

o) prowadzi  edukację zdrowotną  dla  potrzeb  różnych  grup  społeczeństwa,  w

szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych,

p) prowadzi działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

q) prowadzi działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku,

r) realizuje działania z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych

i rządowych,

s) utrzymuje  właściwą  bazę  techniczną  obiektów  sportowych  dla  potrzeb  sekcji

sportowych Klubu,

t) prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

2. Dla osiągnięcia celów określonych w § 8 statutu Klubu w sferze działalności pożytku

publicznego  Klub  prowadzi  nieodpłatną  działalność  pożytku  publicznego  w

następującym zakresie:

a) (PKD  93,1)  organizuje  i  prowadzi  sekcje  w  sportach:  kolarstwo,  łucznictwo,

strzelectwo, kulturystyka. Dopuszcza się powołanie sekcji innych sportach, 

b) (PKD 93,19) prowadzi szeroko rozumianą działalność na rzecz upowszechniania

kultury  fizycznej,  a  zwłaszcza  kolarstwa,  łucznictwa,  strzelectwa,  kulturystyki.

Przywiązuje wagę zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i rekreacji,
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c) (PKD  94,99)  realizuje  swoje  zadania  statutowe  we  współpracy  z  władzami

rządowymi,  z  władzami  samorządowymi,  związkami  sportowymi,  klubami

sportowymi i organizacjami działającymi na rzecz sportu, 

d) (PKD 93,1) organizuje szkolenia sportowe, zawody sportowe i imprezy sportowo

– rekreacyjne,  a  także  bierze  udział  w imprezach  i  zawodach organizowanych

przez powołane do tego organizacje,

e) (PKD  93,1)  wydaje,  bądź  propaguje  przy  pomocy  nośników  elektronicznych

materiały  szkoleniowe,  biuletyny informacyjne oraz inne materiały  propagujące

sport i Klub,

f) (PKD 85.59.B) realizuje działania z profilaktyki uzależnień w ramach programów

samorządowych i rządowych,

g) (PKD 86.90.E) promuje zdrowie,

h) (PKD  85.59.B) prowadzi  edukację  zdrowotną  dla  potrzeb  różnych  grup

społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży,

i) (PKD  93.1)  w  miarę  potrzeb  podejmuje  inne  przedsięwzięcia  niezbędne  do

realizacji celów statutowych.

3.  Dla osiągnięcia celów określonych w § 8 statutu Klubu w sferze działalności pożytku

publicznego Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) PKD  93.11  –  działalność  obiektów  sportowych.  Klub  prowadzi  działalność

obiektów  sportowych  na  otwartym  powietrzu  oraz  obiektów  sportowych

halowych,  a  także  organizuje  imprezy  sportowe  z  wykorzystaniem  obiektów

sportowych,

b) PKD 77.21.Z – wypożyczenie i dzierżawa sprzętu sportowego – Klub wypożycza i

wydzierżawia sprzęt sportowy,

c) PKD  93.19.Z  –  pozostała  działalność  związana  ze  sportem.  Klub  prowadzi

odpłatne zajęcia  sportowe i  sportowo-rekreacyjne,  organizuje imprezy sportowe

wyczynowe i rekreacyjne, zgrupowania sportowe,

d) PKD  85.51.Z  –  pozostałe  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i

rekreacyjnych.  Klub prowadzi  kursy,  zajęcia  sportowe i  rekreacyjne  dla  grup i

osób  indywidualnych.  Zajęcia  mogą  być  prowadzone  na  obiektach  Klubu,  w

szkołach, na obozach i innych obiektach.
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§10

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna zamieszkała w kraju, jak i za

granicą, niezależnie  od  obywatelstwa,  która  złoży  pisemną  deklarację  i  zostanie

wpisana w rejestr członków  Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
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2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Klubu, jeżeli uzna, ze kandydat

nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swoją zgodę od

spełnienia określonych warunków. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą rodziców lub prawnych

opiekunów.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz fizyczna spełniająca wymogi

opisane w ust. 1. 

§ 13 

Osoby  spełniające  warunki  wymienione  w  §  12  ust.  1  i  ust.3  nie  posiadają  czynnego  i

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. 

5. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

§ 15 

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

1. wybierać  i  być  wybieranym  do  władz  Klubu,  po  ukończeniu  16  lat,  z  tym

że w składzie organów Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności

do czynności prawnych (ukończyły 18 lat)(art.  3 ust.  2 ustawy z dnia 7 kwietnia

1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),

2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Delegatów i zebraniach sekcji, do której przyna-

leży (z prawem do głosowania po ukończeniu 16 lat),

3. nosić znaczek klubowy,

4. oceniać działalność Klubu, jego władz, a także zgłaszać postulaty i wnioski do władz 

Klubu,
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5. korzystać z obiektów i urządzeń Klubu oraz jego sprzętu sportowego w granicach 

określonych w regulaminach oraz uchwałach władz Klubu.

§ 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. 

§ 17 

Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy:

1. godne reprezentowanie barw Klubu,

2. branie czynnego udziału w pracach Klubu,

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

4. terminowe opłacanie składek członkowskich,

5. dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu etyczno-moralnego,

6. ochrona własności Klubu i zapobieganie marnotrawstwu

§ 18 

1. 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. 

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień

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

działalności Klubu. 

3. Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

a) śmierci członka Klubu,

b) pisemnego zgłoszenia o rezygnacji z członkostwa Zarządowi,

c) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku: 

1. działania na szkodę Klubu,

2. nieprzestrzegania postanowień statutu Klubu i wewnętrznych regulaminów.
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d) skreślenia  uchwałą  Zarządu  z  listy  członków  Klubu  z  powodu  nie  opłacenia

składek członkowskich przez okres kolejnych 6 miesięcy, 

e) zmiany barw klubowych przez zawodnika na podstawie obowiązujących w tym

zakresie przepisów. 

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu, przysługuje członkowi odwołanie do

Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z

uzasadnieniem.  Odwołanie  wnosi  się  za  pośrednictwem  Zarządu.  Walne  Zebranie

Delegatów rozpatruje  odwołanie  na  najbliższych  obradach  a  uchwała  Walnego

Zebrania Delegatów jest ostateczna.

Rozdział IV 

Organy Klubu 

§ 19 

1. Organami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Delegatów, 

b) Zarząd Klubu, 

c)  Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

§ 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. Delegaci wybrani na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów w sposób

wyżej określony zachowują powierzony im mandat przez okres nie dłuższy niż 

czteroletnia kadencja władz Klubu.

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,
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b) decyzję o zwiększeniu o jednego delegata może podjąć Zarząd Klubu lecz tylko 

dla sekcji, która w roku poprzedzającym Walne Zebranie osiągnęła najwyższą 

liczbę punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży z pośród wszystkich 

sekcji,

c) stan członków sekcji ustala się na 60 dni przed terminem Walnego Zebrania 

Delegatów 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,

e) wybór delegatów musi odbyć się minimum 30 dni przed Walnym Zebraniem 

Delegatów.

4. Jeżeli w okresie poprzedzającym Walne Zebranie Sprawozdawcze lub Nadzwyczajne 

Delegatów nastąpiło zmniejszenie liczby delegatów, wówczas przeprowadza się 

wybory uzupełniające w sekcjach sportowych do limitu liczby delegatów przyjętej 

przez Zarząd na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Delegatów.

5. Każdy delegat ma jeden głos.

6. Każdy delegat ma prawo upoważnić  innego członka Klubu do reprezentowania go na 

Walnym Zebraniu Delegatów.

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

Delegatów swojego przedstawiciela, pod warunkiem udzielenia mu swego 

pełnomocnictwa na piśmie. Delegat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma 

prawo głosu.

8. Członkowie władz Klubu niebędący delegatami i zaproszeni goście mogą brać udział 

w Walnym Zebraniu Delegatów jedynie z głosem doradczym.

§ 21 

1. Walne Zebrania Delegatów mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym i 

nadzwyczajnym. 

2. Walne Zebrania Delegatów może być zwołane w trybie zwyczajnym, jako:  

a) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów, co 4 lata, 

b) Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, co 2 lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd na podstawie 

uchwały: 
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a) z własnej inicjatywy, 

b) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Klubu, 

c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż 30 dni od daty 

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

zwołane.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia 

członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.

§ 22 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

2. rozpatrywanie  sprawozdań  z  działalności  organów  Klubu  i  udzielanie  im

absolutorium, 

3. uchwalanie zmian w statucie lub nowego statutu Klubu,

4. uchwalanie programów i planów dotyczących działalności oraz budżetu Klubu, 

5. podejmowanie uchwał  o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, ruchomości,

6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu, powołaniu likwidatora i sposobie jego

likwidacji, 

7. nadawanie godności honorowego członka Klubu, 

8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez delegatów lub członków

władz Klubu,

9. zatwierdzanie uchwał w sprawie powołania sekcji sportowych czy ich likwidacji,

10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich (zawieszenie w prawach członka,

wykluczenie  z  Klubu)  oraz  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady

Walnego Zebrania Delegatów,

11. powoływanie  w  drodze  uchwały  pełnomocnika  do  zawierania  umów  z  członkami

Zarządu oraz do reprezentowania Klubu w sporach z tymi podmiotami.

§ 23 
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1. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co 

najmniej 50% Delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, w 

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

Walne Zebranie Delegatów. 

3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymaga głosowania 

tajnego. 

Zarząd Klubu

§ 24

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.

§ 25 

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 9 osób. 

2. W skład Zarządu Klubu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa z winy umyślnej. 

3. W skład Zarządu Klubu wchodzi z urzędu Przewodniczący Rady Trenerów. 

4. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w 

tym również swoich członków.  

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.  

 12 



§ 26

1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytuującym Prezydium

Zarządu oraz dokonują podziału funkcji i zadań. 

2. W skład Prezydium wchodzi od 3 do 5 osób, w tym prezes oraz 1-2 wiceprezesów. 

§ 27 

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

Walne Zebranie Delegatów.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz  na 2 miesiące, natomiast 

Prezydium Zarządu w miarę potrzeb. 

3. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają jawnie zwykłą większością głosów w 

obecności, co najmniej połowy liczby członków tych organów. 

§ 28 

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, 

5. uchwalanie regulaminów,

6. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  Klubu  do  innych  organizacji  i

instytucji,

7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Klubu i skreślenia z

listy członków Klubu,

8. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów, 

9. sporządzanie i przygotowywanie budżetu i sprawozdań finansowych Klubu,

10. ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad ich opłacania, 

11. ustalanie liczby delegatów na Walne Zebranie Delegatów,

12. sporządzanie na Walne Zebranie Delegatów wniosków o nadanie godności członka

honorowego Klubu,

13. nadawanie odznaczeń klubowych,

14. podejmowanie uchwał w sprawie powołania nowych sekcji sportowych lub likwidacji

istniejących. 
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§ 29 

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie 

Koleżeńskim w trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo dokooptowania 

nowych członków spośród członków zwyczajnych posiadających mandat delegata. 

Liczba osób dokooptowanych, nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. 

2. Dokooptowani członkowie władz muszą być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zebranie 

Delegatów. W przypadku nie zatwierdzenia dokooptowanych członków, powinny być 

przeprowadzone wybory uzupełniające.

3. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członków organów władzy w liczbie powyżej 

1/3 pochodzących z wyboru Walne Zebranie Delegatów przeprowadza wybory 

uzupełniające. 

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym kontrolującym całokształt 

działalności Klubu.

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

Delegatów. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję określa 

każdorazowo uchwała Walnego Zebrania Delegatów.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność, co najmniej 2/3 

członków  Komisji, w tym przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej 

podejmowane są jednogłośnie. 

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony Regulamin pracy. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

7. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu 

Klubu z głosem doradczym.

8. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie okresowych kontroli, działalności statutowej i finansowej Klubu,

co najmniej raz w roku;
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b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w 

działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;

c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów o gospodarce finansowej 

Klubu  oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium 

Zarządowi;

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i 

przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub 

mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu;

e) opiniowanie sprawozdania finansowego;

f) występowanie z wnioskiem do Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w 

przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi 

interesami Klubu działań Zarządu;

g) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

Sąd Koleżeński

§ 31 

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

Delegatów na okres 4 lat. 

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.  

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych pomiędzy

członkami, a pozostających w związku z działalnością stowarzyszenia. 

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

 

Rozdział V 

Sekcje sportowe Klubu 

§ 32

W klubie działają następujące sekcje sportowe:

• kolarska,
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• kulturystyki,

• łucznicza,

• strzelectwa sportowego.

§33

1. Sekcje sportowe Klubu powoływane są przez Zarząd Klubu. 

2. Organami sekcji są: 

a) Walne Zebranie Członków Sekcji;

b) Zarząd Sekcji (nie jest obligatoryjny).

                    § 34

1. Walne Zebrania Członków Sekcji zbierają się przed Walnymi Zebraniami Delegatów.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane:

a) na polecenie Zarządu Klubu

b) z inicjatywy Zarządu sekcji 

c) na żądanie 1/3 liczby członków sekcji.   

§ 35 

Walne Zebranie Członków Sekcji: 

1. wybiera Zarząd sekcji; 

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

Delegatów i planu ustalonego przez Zarząd Klubu; 

3. uchwala wnioski kierowane do Zarządu Klubu; 

4. wybiera delegatów na Walne Zebranie Delegatów Klubu.

  § 36

1. W  skład  Zarządu  sekcji  sportowej  wchodzą  2  osoby,  w  tym  kierownik  sekcji

sportowej  oraz trener główny sekcji z urzędu.

2. Zarząd sekcji wybierany jest na okres czteroletniej kadencji władz Klubu. 

 

§ 37
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Zadania Zarządu sekcji: 

1. kierowanie działalnością sekcji; 

2. realizowanie planów ustalonych przez Walne Zebranie Sekcji; 

3. podejmowanie decyzji w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych 

organów sekcji lub Klubu. 

§ 38

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

Klubu. 

Rozdział VI 

Majątek Klubu

§ 39 

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

§ 40

 Na fundusze Klubu składają się: 

1. składki członkowskie,

2. wpisowe, 

3. dotacja samorządowe, rządowe, unijne, 

4. dochody z imprez i wynajmu obiektów i urządzeń,

5. dochody z reklam,
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6. darowizny w tym darowizny rzeczowe,

7. 1% odpisu podatku, 

8. granty, 

9. zbiórki publiczne, 

10. dochód z majątku Klubu,

11. inne, nie wskazane w punktach 1-10 prawnie dozwolone. 

§ 41 

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

Klubu na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Wszelkie umowy dotyczące wynajmu pomieszczeń, placówki, boiska i hal muszą być

zawierane zgodnie z wymaganiami określonymi w § 41 statutu Klubu.

3. Zarząd wyraża zgodę na umieszczanie reklam na terenie Klubu.

§ 42

Zabrania się:

1. 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 związa-

ni z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pra-

cowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracow-

ników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. dokonania przez Klub zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestni-

czą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Sposób reprezentacji Klubu
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§ 43

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych Klu-

bu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób z grona:

członkowie  Prezydium Zarządu, Dyrektor Klubu.

Rozdział  VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§44

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

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

głosowania. 

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. Podejmując uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu Walne Zebranie Delegatów 

wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Klubu. 

§45

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

majątek Klubu. 

Niniejszy statut przyjęty został uchwałą Nr      /2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebranie

Delegatów Klubu Sportowego „Społem” w Łodzi w dniu …………………..  

 

Członkowie Zarządu reprezentujący klub:

……………………………………………..

…………………………………………….
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