STATUT
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Trójka” – Łódź

Rozdział I
Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” –

Łódź, zwany dalej Klubem. Klub używa nazwy skróconej MKS „Trójka” – Łódź.
2. Klub zrzesza uczniów Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi i innych szkół, ich rodziców,

3.

4.
5.

6.
7.

studentów, nauczycieli, zawodników nie uczących się oraz sympatyków sportu
pływackiego.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy
wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić działalność poza
granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Siedziba Klubu mieści się w Łodzi.
Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857 ze zm.), ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz niniejszy statut.
Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych
oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

Rozdział II
Cele i środki działania
§2
Celem Klubu jest:
1. popularyzowanie pływania wyczynowego wśród dzieci i młodzieży,
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego,
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.
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§3
Osiągnięcie założonych przez Klub celów nastąpi przez:
1. prowadzenie wyczynowego szkolenia pływackiego w oparciu o możliwości obiektowe
i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2. angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
6. organizowanie zajęć sportowych,
7. organizowanie zgrupowań sportowych i obozów wypoczynkowych dla członków
i sympatyków Klubu.
§4
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 173 w Łodzi, dyrektorami gimnazjów, dyrektorem III LO, Radami Szkolnymi, klubami
sportowymi, władzami samorządowymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§5
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§6
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, studenci, ich rodzice i nauczyciele
oraz inne osoby, które złożą pisemną deklarację oraz zostaną przyjęte przez Zarząd
Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych,
wyrażoną na piśmie.
§7
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu, po ukończeniu 18 roku życia
z biernym i czynnym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym;
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
3. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
4. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, organizowanych przez Klub;
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
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§8
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
§9
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Członków Klubu
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
§ 10
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa,
zasłużone dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie
Członków Klubu na wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
§ 11
Do obowiązków członków Klubu należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu
2. przestrzeganie postanowień statutu
3. godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz
4. płacenie składek na zasadach określonych przez Walne Zebranie Klubu (obowiązek ten
nie dotyczy członków wspierających, honorowych i członków Zarządu).
§ 12
Członkostwo w Klubie ustaje w razie:
1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszone Zarządowi Klubu w formie pisemnej,
2. śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres, co
najmniej 6 miesięcy,
4. wykluczenia z Klubu z powodu naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,
5. członkostwo rodziców ustaje automatycznie po ustaniu członkostwa zawodnika,
6. członkostwo nauczycieli, studentów oraz innych osób ustaje po 4 letnim okresie
działalności w Klubie,
7. zmiany barw klubowych przez zawodnika, na podstawie obowiązujących przepisów
ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych, po uregulowaniu zobowiązań
przyjętych przez zawodnika wobec Klubu,
8. rozwiązania Klubu.
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§ 13
Regulamin zmian barw klubowych opracowuje i zatwierdza Zarząd Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 14
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi
inaczej.
§ 16
Walne Zebranie Członków Klubu
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwoływane
w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na
2 lata i ma na celu podsumowanie działalności Klubu za ostatni okres oraz przedstawienie
planu działania Klubu na okres następny.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez
Zarząd raz na 4 lata.
4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Klubu ustala Zarząd,
informując o tym członków Klubu nie później niż na dwa tygodnie przed terminem
Walnego Zebrania.
5. Walne Zebranie Członków Klubu, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera
Przewodniczącego Zebrania, który kieruje obradami.
§ 17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
a/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
z ich działalności w minionej kadencji,
b/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
c/ wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
e/ ustalenie wysokości składek członkowskich,
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f/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
g/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Członków Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest władne podejmować uchwały, bez względu na liczbę
obecnych, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z wyłączeniem spraw
opisanych w § 26 ust.1.
3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
a) członkowie zwyczajni i honorowi - z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd – z głosem
doradczym.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż po upływie
miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie lub podjęcia uchwały w tym
przedmiocie.
6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Klubu, pomimo zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot, Nadzwyczajne Walne
Zebranie może być zwołane bezpośrednio przez wnioskodawcę.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 18
Zarząd Klubu
1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu decyduje o liczbie członków Zarządu w danej kadencji.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład, którego wchodzi: Prezes i dwóch
Wiceprezesów.
4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6. Podczas głosowań przy równej liczbie głosów, głos decydujący ma Prezes, a podczas jego
nieobecności zastępujący go jeden z wiceprezesów.
7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kieruje Prezydium,
czuwając nad całokształtem prac Zarządu.
8. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnym Zebraniami Członków Klubu a w szczególności:
a) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków Klubu,
b) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
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d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz określanie ich
regulaminów,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g) rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu,
h) decydowanie o przyjęciu zapisów i darowizn,
i) uchwalanie regulaminów działania Klubu, nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
9. Kierującemu całokształtem prac Zarządu Prezesowi powierza się wykonanie uchwał:
Walnego Zebrania Członków Klubu oraz Zarządu.
10. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
a/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w imieniu Klubu,
b/ zwoływanie zebrań Zarządu i zebrań Prezydium oraz przewodniczenie ich pracom
i posiedzeniom,
c/ składanie władzom Klubu informacji o stanie Klubu i podejmowanych na bieżąco
decyzjach,
d/ nadzorowanie bieżącej działalności Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
11. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje Wiceprezes ustanowiony przez
Zarząd, na wniosek Prezesa.
12. Wiceprezesi oraz wszyscy pozostali członkowie Zarządu wykonują zadania według
podziału kompetencji ustalonego przez Zarząd.
13. Zarząd może być odwołany w całości lub części przez Walne Zebranie Członków Klubu.
14. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków
Klubu.
15. Uchwałę o odwołaniu członków Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu,
bez względu na liczbę obecnych, zwykłą większością głosów.
16. Członek Zarządu może być odwołany z Zarządu, jeżeli:
a) nie wykonuje powierzonych mu obowiązków,
b) działa niezgodnie ze statutem,
c) dopuścił się zachowania, które obiektywnie powoduje utratę do niego zaufania
członków Klubu.
17. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może odwołać w czynnościach członków
Prezydium.
§ 19
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność, co najmniej
2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych, nie rzadziej niż raz na rok, kontroli działalności
statutowej i finansowej Klubu,
str. 6

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi
d) opiniowanie projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, w
szczególności z punktu widzenia ich negatywnego wpływu na działalność i
funkcjonowanie Klubu
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu
f) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku
stwierdzenia niezgodności aktów lub działań z prawem lub statutem bądź
ważnymi interesami Klubu
5. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany, jeżeli:
a) nie wykonuje powierzonych mu obowiązków
b) działa niezgodnie ze statutem
c) dopuścił się zachowania, które obiektywnie powoduje utratę do niego zaufania
członków Klubu.
6. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków
Klubu bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.
7. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach może odwołać w czynnościach
członka Komisji.
§ 20
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej przed końcem kadencji,
władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.
Liczba w ten sposób wskazanych członków władz nie może jednak przekroczyć 1/3 członków
pochodzących z wyboru, dokonanego przez Walne Zebranie Członków Klubu.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 21
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez
Zarząd Klubu.
§ 22
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje,
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu, prawo
wymierzenia następujących kar:
a) nagany,
b) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
c) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o zastosowaniu jednej z kar wymienionych w ust.1, ukaranemu
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu, w terminie
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
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3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 23
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze, o których mowa w ust.1 składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje,
d) dochody z majątku,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f) sponsoring,
g) inne wpływy.
§ 24
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw, wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu
imiennie upoważnionego przez Zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie bieżących spraw związanych
z funkcjonowaniem Klubu nierodzących skutków finansowych dla Klubu oraz składania
dokumentów do właściwych organów, w tym sądów wystarczy działanie jednego członka
Zarządu.

§ 25
Osoby funkcyjne Klubu
1. Osobami funkcyjnymi w Klubie mogą być:
a. kierownik,
b. trener koordynator,
c. pozostali trenerzy.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osoby funkcyjne w Klubie nie mogą wchodzić w skład Zarządu Klubu.
Kandydata na stanowisko kierownika Klubu akceptuje i zatrudnia Zarząd Klubu.
Trenera koordynatora powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
Trenerów akceptuje i zatrudnia Zarząd Klubu.
Osoby funkcyjne w Klubie odwołuje Zarząd.
Osoby funkcyjne w Klubie mogą wykonywać odpłatnie czynności określone w
regulaminie Klubu i/lub w ich zakresie obowiązków, a zlecone przez Zarząd.
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Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 26
1. Zmiany w statucie i rozwiązanie się Klubu mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60 % głosów przy obecności, co najmniej
50 % uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być
przeznaczony majątek.

Niniejszy statut uchwalony został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Członków Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Trójka” – Łódź w dniu 25 września
2012 r.
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