Statut Szkolnego Klubu Sportowego
137 DELFIN – Łódź

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Szkolny Klub Sportowy 137 DELFIN - Łódź zwane dalej Klubem.
Klub używa nazwy skróconej: SKS 137 DELFIN - Łódź.
§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.
§ 3.
1. Klub działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów prawa obowiązujących w
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz
ustawy o sporcie.
2. Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.
4. Klub jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego.
§ 4.
Barwami Klubu jest kolor: niebieski z białymi akcentami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 5.
Celem Klubu jest:
1. popularyzacja i rozpowszechnianie wyczynowego sportu pływackiego,
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego,
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3. rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sportem jako formy spędzania
wolnego czasu,
4. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu
§ 6.
Osiągnięcie założonych przez Klub celów nastąpi przez:
1. prowadzenie wyczynowego szkolenia pływackiego, zapewniając jej członkom opiekę
szkoleniową i wyposażenie w ramach zajęć treningowych, w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i
sympatyków Klubu,
2. organizację obozów i zajęć sportowych,
3. organizowanie zgrupowań sportowych i obozów wypoczynkowych,
4. organizację aktywności młodzieży w zakresie sportu pływackiego i sportów pokrewnych
pływaniu, organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
5. wychowywanie zawodników i członków klubu w świadomej, dobrowolnie przyjętej
dyscyplinie klubowej,
6. współdziałanie z dyrektorami łódzkich i wojewódzkich placówek oświatowych,
stowarzyszeniami kultury fizycznej sportowych, władzami samorządowymi i związkami
sportowymi,
7. angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
8. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim,
9. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
10. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
§ 7.
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,
pomocy rodziców uczniów szkoły, rodziców członków klubu oraz sponsorów.
2. Klub może zatrudniać pracowników bądź zawierać umowy cywilno-prawne dla realizacji
celów statutowych.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 8.
Członkowie klubu dzielą się na:
1.

Członków zwyczajnych,

2.

Członków honorowych.
§ 9.

1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać: uczniowie, ich rodzice oraz trenerzy klubu, którzy
złożą pisemną deklarację, uiszczą wpisowe oraz zostaną wpisani w rejestr członków Klubu
w oparciu o uchwałę zarządu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, wyrażoną
na piśmie.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla
rozwoju Klubu. Członkostwo to następuje na wniosek członka klubu, na podstawie
uchwały Zarządu.
4. W przypadku osób przystępujących do klubu, które uprzednio były członkami Klubu,
deklarację o przystąpieniu można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
wystąpienia z Klubu. Na wniosek osoby przystępującej, okres ten, w szczególnych
okolicznościach, może być skrócony w drodze uchwały Zarządu.
§ 10.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu z prawem do udziału
w głosowaniach, z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym.
W przypadku uczniów, od chwili ukończenia przez nich 16 roku życia, mogą korzystać z
czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że mogą zasiadać jedynie w składzie
Zarządu Klubu, przy czym większość w Zarządzie Klubu muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. korzystania z urządzeń Klubu w granicach jego wewnętrznych przepisów.
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§ 11.
Członek honorowy ma wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa
wyborczego.
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni i honorowi za szczególny wkład w rozwój i pracę na rzecz klubu
mogą być wyróżniani lub nagradzani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Klubu.
§ 13.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. czynny udział w działalności i pracach Klubu,
2. przestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz Klubu oraz wewnętrznych regulaminów
Klubu,
3. godne reprezentowanie Klubu,
4. dbanie o wysoki poziom etyczny uczniów,
5. ochrona i dbałość o własność Klubu,
6. płacenie składek członkowskich i innych opłat na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu
Klubu,
7. wspieranie Klubu w realizacji działań statutowych.
§ 14.
1. Członkostwo w Klubie ustaje:
1) poprzez dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu,
po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu,
2) poprzez wykluczenie z Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) naruszenia zapisów statutu, regulaminów wewnętrznych Klubu lub uchwał
władz Klubu,
c) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy z
nieuzasadnionych powodów,
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d) niepłacenia składek członkowskich przez okres powyżej 2 miesięcy, z upływem
14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do uregulowania zaległości,
3) poprzez zmianę barw klubowych przez zawodnika, na podstawie obowiązujących
przepisów ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych. Zmiana ta może
nastąpić po uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez zawodnika wobec Klubu,
4) rozwiązanie się Klubu,
5) śmierć członka,
6) w przypadku uczniów - w roku ukończenia przez niego 18 roku życia, jednak nie
później niż do 31 sierpnia tegoż roku. Przed tymże terminem Zarząd może, na po
uprzednim wniosku ucznia o pozostanie w Klubie, podjąć uchwałę przedłużającą
członkostwo w Klubie na okres roku. Dopuszcza się kolejne przedłużenia
członkostwa w Klubie w drodze uchwały Zarządu poprzedzonej wnioskiem ucznia
o pozostanie w Klubie, jednakże każdorazowo na okres nie dłuższy niż rok.
7) w przypadku rodzica ucznia – z dniem ustania członkostwa ucznia.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia o podjętej uchwale w tejże sprawie. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu jest w tej sprawie ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Organy Klubu
§ 15.
1. Organami Klubu są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
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§ 16.
WALNE ZGROMADZENIE
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwołane w
trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest
przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
1) z inicjatywy własnej na podstawie uchwały Zarządu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni
od dnia złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 17.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego,
2) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego,
4) uchwalanie statutu i zmian w statucie Klubu,
5) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Klubu,
6) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji sportowych,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał i wyroków Sądu Koleżeńskiego
oraz wykluczenia z listy członków Klubu. Decyzja Walnego Zgromadzenia
Członków w sprawach członkowskich jest ostateczna,
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10) przyznawanie nagród i wyróżnień członkom Klubu.
2. Walne Zgromadzenia Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Zawiadomienie Członków Klubu o Walnym Zgromadzeniu Członków następuje poprzez
ogłoszenie zamieszczone w gablocie informacyjnej w siedzibie Klubu oraz na stronie
internetowej Klubu.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez Zarząd lub zaproszone przez członków Klubu za zgodą Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 18.
ZARZĄD KLUBU
1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków. O liczbie członków Zarządu decyduje wyprzedzająca uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, może być członkiem Zarządu, z tym że w składzie
Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Członkowie Zarządu dokonują spośród siebie wyboru Prezesa, Wiceprezesa i członków
Zarządu na zebraniu Zarządu w terminie do 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia
Członków.
3. Członkowie Zarządu nie mogą pobierać z tytułu pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej jak raz na
kwartał.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
i Wiceprezesowi działającym oddzielnie, ale po wspólnym uzgodnieniu stanowiska.
7. Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków powinien podać Zarząd Klubu do
wiadomości członków z wyprzedzeniem 14 dniowym, w sposób po dany w § 17 ust. 3.
§ 19.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
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1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i wykluczanie członków, w tym także członków honorowych,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze
szczególnym uwzględnieniem racjonalnej polityki wydatkowej,
7. opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
8. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
9. ustalanie składek członkowskich i wysokości wpisowego w formie uchwały nie częściej
niż raz w roku kalendarzowym,
10. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
11. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,
§ 20.
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków lub działa na szkodę Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Zawieszony Członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia
Członków w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały o zawieszeniu.
§ 21.
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać z tytułu pełnionych funkcji
jakichkolwiek wynagrodzeń.
5. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby
członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
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6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności statutowej i finansowej Klubu co najmniej raz w roku,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich naprawy,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych przedsięwzięć Zarządu, jeżeli
mogą one spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, czy też z interesem
Klubu działań Zarządu.
7. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Klubu.
§ 22
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach Komisji, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja
Rewizyjna większością 2/3 głosów, w obecności wszystkich 3 członków. W przypadku
podejmowania uchwały w obecności 2 członków, przy braku jednomyślności głos
decydujący ma Przewodniczący.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o zawieszeniu.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 23.
1. Walne Zgromadzenie wybiera 3 do 5 członków Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadku ustania członkostwa członka Sądu Koleżeńskiego nie ma obowiązku
przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3
członków.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
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§ 24.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków
postanowień statutu, uchwał władz, regulaminu Klubu, zasad współżycia społecznego,
dobrych obyczajów sportowych lub działaniem na szkodę Klubu.
2. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu.
§ 25.
Wniosek przeciwko członkowi Klubu może wnieść inny członek Klubu.
§ 26.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§ 27.
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż 3 członków.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków
Klubu, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 28.
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenie w prawach członka Klubu,
2. Sąd Koleżeński może podjąć postanowienie o skierowaniu do Zarządu wniosku
o wykluczenie z członkostwa w Klubie.
3. Wniosek z ust. 2 Zarząd rozpatruje nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania
wniosku.
§ 29.
Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 30.
1. Wyroki i uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
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2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia
głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Sąd Koleżeński zwykłą
większością głosów.
§ 31.
Od uchwały, bądź wyroku Sądu Koleżeńskiego o ukaraniu, członkowi ukaranemu przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia
pisemnego zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu o

ukaraniu jest ostateczna.
§ 32.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej bądź Sądzie Koleżeńskim
organom Klubu przysługuje prawo powoływania nowych członków spośród członków Klubu, z
zastrzeżeniem § 18. ust.1. Liczba osób powoływanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3
pochodzących z wyboru.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Klubu
§ 33.
1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.
2. Na dochody Klubu składają się:
1) wpisowe,
2) składki członkowskie,
3) darowizny, dotacje, zapisy, spadki osób prawnych i fizycznych,
4) dochody z działalności statutowej,
5) dochody z imprez sportowych,
6) sponsoring.
§ 34.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
Klubu, zawierania umów cywilno-prawnych w ramach działalności statutowej Klubu
uprawniony jest;
– jednoosobowo Prezes,
– Wiceprezes jednoosobowo po uzyskaniu uprzednio upoważnienia przez Prezesa,
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– Wiceprezes lub inny członek Zarządu, uprawniony wyprzedzającą uchwałą Zarządu
do dokonania określonej czynności prawnej.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązania klubu
§ 35.
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do
głosowania w I terminie, lub przy dowolnej liczbie członków w II terminie, jeśli podany był
zgodnie z § 17 ust.3 niniejszego statutu.
§ 36.
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Likwidator Klubu wybierany jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 liczby
uprawnionych członków w I terminie, lub przy dowolnej liczbie członków w II terminie,
jeśli podany był do wiadomości członkom zgodnie z § 17 ust. 3 niniejszego statutu.
3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu musi określić sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki ma
być przeznaczony majątek Klubu.

Niniejszy statut uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Szkolnego
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