STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „WIFAMA" W ŁODZI

Rozdział I
Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Wifama" w Łodzi, skrót: KS „Wifama", przyjmując
dla swoich drużyn na sezon rozgrywkowy nazwy uzgodnione ze sponsorami.
§2
Siedzibą Klubu jest miasto Łódź, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Barwami Klubu są kolory: biały, zielony, pomarańczowy
§5
Klub Sportowy może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych Związków i
Stowarzyszeń o charakterze społeczno - sportowym.
§6
Klub używa pieczęci z napisem: Klub Sportowy WIFAMA w Łodzi. Wzory emblematów i
znaczków klubu ustala Zarząd uwzględniając barwy określone w Statucie .
§7
Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców
Łodzi.

Rozdział II
Cel i środki działania
§8
Klub Sportowy „WIFAMA" Łódź prowadzi na rzecz społeczeństwa działalność sportową i
rekreacyjną oraz wychowawczą w celu:
 zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,
 kształtowania u członków stowarzyszenia wysokich wartości moralnych, etycznych i
fizycznych,
 zapewnienia społeczeństwu imprez sportowych o wysokich walorach estetycznych,
stanowiących wartościową formę wyczynu i integracji.
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§9
Dla osiągnięcia celów wyrażonych w paragrafie poprzedzającym, Klub Sportowy
1. organizuje i prowadzi sekcje piłki siatkowej oraz inne sekcje utworzone decyzją Zarządu
2. realizuje szkolenie sportowe poprzez: organizację zajęć treningowych i obozów
sportowych,
3. organizuje imprezy i zawody sportowe, a także bierze udział w imprezach i zawodach
organizowanych przez powołane do tego organizacje,
4. propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne, sport i rekreację oraz zwalcza
wszelkie wynaturzenia w sporcie,
5. prowadzi prawidłową eksploatację urządzeń i obiektów sportowych,
6. podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów.
§10
W celu zapewnienia środków materialnych na realizację zadań wymienionych wyżej,
Stowarzyszenie skupia wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę
wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
Zyski uzyskiwane z działalności zarobkowej służyć będą wyłącznie prowadzeniu działalności
statutowej i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie Klubu - prawa i obowiązki
§11
Członkowie Klubu dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków honorowych,
3. Członków wspierających.
§12
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która podpisze deklarację, zobowiąże się do
przestrzegania statutu (będzie czynnie uczestniczyć w życiu Klubu oraz opłacać będzie należne
składki członkowskie). O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd.
§13
Osoby niepełnoletnie, spełniające warunki wymienione w paragrafie 12 i posiadające pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych, mogą być członkami Klubu. Małoletni w wieku
16-18 lat, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie
Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych. Małoletni poniżej 16 lat nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach członków oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
§14
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla
rozwoju Klubu.
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Klubu.

§15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje się wspomagać
materialnie działalność statutową Klubu na zasadach i w formie ustalonej z władzami Klubu.
§16
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu (z uwzględnieniem paragrafu 13).
3. Uczestniczyć w zebraniach Klubu.
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:
§17
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów i uchwał Zarządu.
3. Korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd.
§18
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. Godne reprezentowanie barw Klubu
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
§19
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. Śmierci członka Klubu
2. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu z zachowaniem 3-miesięcznego
terminu wypowiedzenia - dotyczy członków wspierających
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu
b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji władz
Klubu
Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania.
4. Zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez nadrzędne władze
sportowe w przedmiocie zmiany barw klubowych, wypożyczenia zawodników do
innych klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej
Zwolnienie, o którym mowa w pkt 4 może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań
przyjętych wobec Klubu.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna
§21
Walne Zebranie jest najwyższa władza Klubu. Udział w Walnym Zebraniu biorą wszyscy
członkowie Klubu
§22
Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebrania Zwyczajne:
a) wyborcze – odbywają się co 4 lata
b) sprawozdawcze – co 2 lata.
Do kompetencji Walnego Zebrania Zwyczajnego należy:
 Wybór władz Klubu w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały
Walnego Zebrania.
 Rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów (władz) Klubu i udzielanie im
absolutorium,
 Uchwalanie zmian w statucie Klubu
 Uchwalanie programu działalności Klubu
 Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości oraz majątku ruchomego
Klubu
 Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu
 Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu
 Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków i władze Klubu
§23
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w
sprawach:
1. nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu
2. zmiany statutu,
3. likwidacji Klubu.
Wymienione uchwały wymagają większości 2/3 głosów członków uprawnionych do
głosowania.
§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) na podstawie uchwały Zarządu
c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.
d) na wniosek organów administracji państwowej i samorządowej sprawującej nadzór
nad klubem wynikający z odpowiednich przepisów
2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy,

dla których załatwienia zostało ono zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie do 90 dni od daty wystąpienia
o jego zwołanie.
§25
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw
może zatrudniać pracowników.
§26
1. W skład Zarządu Klubu wchodzi 5-11 osób
2. Zarząd ma prawo dokonywania uzupełnień swego składu w formie kooptacji osób w
ilości nie przekraczającej 50% składu osobowego określonego w punkcie 1.
3. O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.
§27
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym - Prezesa,
Prezydium Zarządu oraz dokonują podziału funkcji i zadań.
§28
1. Zarząd Klubu pracuje w oparciu o zatwierdzony przez siebie regulamin.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co 3 miesiące, a Prezydium Zarządu
zbiera się wg potrzeb.
§29
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania,
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3. Skuteczne poszukiwanie sponsorów i członków wspierających,
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
5. Ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz wysokości
składki członkowskiej i innych opłat,
6. Ustalanie regulaminów oraz zasad wyróżniania zawodników,
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych związków i stowarzyszeń
sportowych,
8. Powoływanie delegatów na Walne Zebrania związków i stowarzyszeń, których klub jest
członkiem,
9. Zwoływanie Walnych Zebrań w tym również Nadzwyczajnych,
10. Prowadzenie bieżącej działalności Klubu w zakresie organizacji imprez oraz gospodarowania jego majątkiem. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczący i wybierana jest
przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu
3. O ilości członków Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.
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§31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania,
2. Kontrola przebiegu działalności statutowej Klubu
3. Kontrola działalności gospodarczo - finansowej Klubu
4. Kontrola opłacania składek członkowskich oraz innych opłat
5. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o działalności Klubu i stawianie wniosków o
przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
6. Inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub z jego upoważnienia jej członek) uczestniczy z
głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Klubu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§32
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, środki trwałe i nietrwałe, obrotowe
wierzytelności (w tym ekwiwalenty transferowe za zawodników), fundusze oraz inne środki
wynikające z odpowiednich przepisów (np. prawa autorskie i pokrewne).
§33
Na fundusze Klubu składają się:
1. Składki członkowskie,
2. Wpisowe,
3. Dotacje władz sportowych i instytucji,
4. Dochody z imprez sportowych i za wynajem obiektów,
5. Dotacje władz administracyjnych oraz samorządowych,
6. Darowizny, zapisy i inne wpływy,
7. Wpływy z umów transferowych,
8. Wpływy z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz transmisji RTV.
§34
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: prezesa i wiceprezesa Klubu.
§35
Wszystkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplania jego majątku wymagają
zgody Walnego Zebrania.

Rozdział VI
Zmiana statutu i likwidacja lub rozwiązanie się Stowarzyszenia

§36
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, likwidacji lub rozwiązania się klubu podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów upoważnionych do głosowania (zgodnie z paragrafem 23).
§ 37
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu winna określić sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie majątek Klubu.
§38
Niniejszy Statut przyjęty został przez Zarząd w dniu 24 stycznia 2016r. i obowiązuje po jego
uchwaleniu przez Walne Zebranie.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej / tekst
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm. / oraz Rozporządzenia Ministra Sportu
z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych /Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz.
.123), wpisano do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi pod numerem „10",
uwzględnione w niniejszym tekście jednolitym, zmiany w statucie Klubu Sportowego
„Wifama" w Łodzi.
Łódź, dnia 7 lutego 2016 r.
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