STATUT
Klubu Sportowego Delfin Gdynia
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:
Klub Sportowy Delfin Gdynia, zwane dalej jest Klubem.
§2
1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(DZ.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź. zm.) zwanych dalej ustawami
oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Klub podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
3. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
4. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych związków sportowych oraz innych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
§3
1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W wypadkach, gdy
wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić działalność także poza
granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§4
Siedzibą Klubu jest miasto Gdynia, ul. Wschodnia 1b/15 a.

Rozdział II
Cele Klubu i sposoby działania
§5
Celami klubu są:
1. upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej i sportu w środowisku
dzieci, młodzieży i osób dorosłych
2. popularyzacja pływania sportowego oraz powszechnej nauki pływania
3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji zdrowego
trybu życia
4. działania prewencyjne oraz szkolenie w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą
5. prowadzenie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw społecznych związanych
z działalnością wolontariatu.
6. promocja i organizacja sportu wśród członków rodzin ze środowisk patologicznych
(zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, agresją w rodzinie itp.) oraz wśród
osób niepełnosprawnych.
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§6
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. aktywne uczestnictwo członków zwyczajnych Klubu w imprezach sportowych w kraju i
za granicą
2. prowadzenie podstawowej nauki pływania oraz organizowanie szkolenia w zakresie
treningu sportowego i zdrowotnego,
3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjno –turystycznych, pogadanek,
pokazów, koncertów i innego rodzaju prezentacji.
4. organizację letniego i zimowego wypoczynku w szczególności obozów sportowych i
szkoleniowych,
5. współpracę ze szkołami, klubami, organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie i
charakterze działania,
6. promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację pokazów, festynów, kursów, zajęć
usprawniających oraz korekcyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
7. organizowanie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej i ratownictwa
wodnego
oraz:
żeglarstwa,
kajakarstwa,
windsurfingu,
motorowodniactwa,
płetwonurkowania i innych dyscyplin wodnych zmierzających do kształtowania
świadomości i nawyków bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
8. szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich pracujących zarówno
zawodowo jak i społecznie,
9. kształcenie liderów – animatorów zajęć ruchowych w wodzie.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków rzeczywistych,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.
§8
1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie (obywatele polscy i cudzoziemcy, w tym
także niemający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw
publicznych, akceptujące statutowe cele Klubu i deklarujące aktywny udział w ich
realizacji.
2. Członkami Klubu mogą być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz małoletni
poniżej 16 lat, jednakże ci ostatni jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych udzieloną
w formie pisemnej.
§9
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Klubu na
podstawie pisemnej deklaracji
2. Założyciele Klubu stają się członkami rzeczywistymi z dniem zarejestrowania Klubu.
§10
1. Członkowie rzeczywiści i zwyczajni Klubu mają prawo:
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2.
3.

4.
5.

1) uczestniczyć w treningach, zawodach, obozach, imprezach sportowych i
rekreacyjnych oraz innych zajęciach organizowanych przez Klub,
2) korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd
Klubu,
3) zgłaszać do władz klubu wnioski w sprawach związanych ze statutową działalnością
Klubu,
4) uczestniczyć w pracach klubu,
5) uczestniczyć w walnych zebraniach klubu.
Członkowie rzeczywiści maja prawo brać udział w głosowaniu, wybierać i być
wybieranym do władz Klubu.
Członek zwyczajny może być przyjęty w poczet członków rzeczywistych za pisemną
rekomendacją, co najmniej dwóch członków rzeczywistych Klubu oraz członka zarządu
klubu na podstawie działań na rzecz Klubu, wzorowej postawy zgodnej z celami
statutowymi Klubu oraz szczególnymi osiągnięciami sportowymi.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 § 10 nie przysługują niepełnoletnim członkom
klubu.
Praca członków klubu jest wykonywana nieodpłatnie, z wyjątkiem członków
zatrudnionych w klubie.
§11

1. Członkowie rzeczywiści klubu mają obowiązek:
1) dbać o dobre imię klubu, miasta i kraju,
2) postępować zgodnie z obowiązującymi regulaminami, uchwałami władz Klubu,
zasadami fair - play sportowej rywalizacji oraz z ogólnie przyjętymi zasadami
moralnymi,
3) brać aktywny udział w pracach klubu w roli organizatora bądź uczestnika
4) dbać o mienie Klubu oraz jego rozwój,
5) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu,
6) systematycznie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie zwyczajni klubu podlegają obowiązkom wskazanym w ust. 1 §11 z
wyłączeniem pkt. 5 ust.1 § 11.
§12
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:
1) popiera cele statutowe klubu
2) deklaruje na rzecz Klubu w dobrowolnej wielkości i formie pomoc finansowo –
materialną bądź organizacyjną,
3) za swą zgodą zostaje przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości bądź w postaci pomocy materialnej lub organizacyjnej.
§13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tą
nada Walne Zebranie Członków Klubu za szczególne zasługi dla klubu.
2. Nie można łączyć ze sobą członkostwa honorowego i zwyczajnego.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
§14
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
1) korzystania z potencjału Klubu na warunkach określonych przez Zarząd Klubu,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz klubu,
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3) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu.
§15
1. Członkostwo w Klubie ustaje uchwałą Zarządu poprzez skreślenie lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2) rozwiązania się Klubu,
3) śmierci członka,
4) utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.
3. Wykluczenie członka rzeczywistego, zwyczajnego i wspierającego może nastąpić na
skutek:
1) naruszenia postanowień statutu lub uchwał Klubu,
2) utratę praw obywatelskich,
3) zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy.
4. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do
Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§16
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§17
1. Kadencja władz klubu trwa 4 lata
2. Wybory i uzupełnienia Władz Klubu dokonuje się spośród członków rzeczywistych w
głosowaniu tajnym.
3. Nie powołanie nowych władz Klubu po upływie kadencji automatycznie przedłuża
mandat dotychczasowych władz Klubu na okres wskazany w ust. 1
4. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej 75% członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków Klubu
§18
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu maja prawo wszyscy członkowie
Klubu z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 10.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie, co najmniej
na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Klubu.
§19
1. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku
kalendarzowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd na podstawie:
1) pisemnego wniosku komisji rewizyjnej
2) pisemnego wniosku, co najmniej połowy członków rzeczywistych Klubu,
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3) ustąpienia lub wykluczenia członka zarządu lub Komisji rewizyjnej w trakcie kadencji
w celu uzupełnienia składu,
4) z własnej inicjatywy,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być zwołane nie później niż w
terminie 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu w szczególności należy:
1) uchwalenie programu i regulaminów działania Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowania sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej
3) udzielenie absolutorium Zarządowi,
4) wybór, odwołanie i uzupełnianie składu zarządu komisji rewizyjnej,
5) nadawanie członkostwa honorowego Klubu
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności,
co najmniej 51% członków uprawnionych do udziału w głosowaniu. W drugim terminie
wymóg obecności, co najmniej 51% członków nie obowiązuje pod warunkiem, że termin
ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd Klubu.
4. W Walnym Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Klubu członkowie klubu
mogą być reprezentowani przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem
nieważności powinno być sporządzone pisemnie.

Zarząd Klubu
§21
1. Zarząd klubu jest najwyższą władzą Klubu pomiędzy walnymi zebraniami,
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami walnego zebrania
członków Klubu, reprezentuje klub na zewnątrz i ponosi wszelka odpowiedzialność przed
walnym zebraniem członków klubu.
3. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają prezesa,
wiceprezesa. Prezes Zarządu Klubu może w ramach konieczności i potrzeb powołać z
członków zarządu lub członków rzeczywistych sekretarza.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w
miesiącu.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecności wszystkich członków
Zarządu w tym prezesa i wiceprezesa.
6. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek:
1) odwołania przez Walne zebranie Klubu,
2) nieudzielanie absolutorium,
3) zrzeczenie się funkcji członka zarządu.
7. W przypadku zarządu dwuosobowego, każdy z członków zarządu samodzielnie składa
oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia. W przypadku Zarządu 3- 5 osobowego
składającego się z Prezes Zarządu, wiceprezesa i członków zarządu, oświadczenia w
imieniu stowarzyszenia składają Prezes Zarządu oraz Wiceprezes samodzielnie lub dwaj
członkowie zarządu łącznie.
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§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżąca działalnością Klubu i zarządzanie jego majątkiem,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,
4) zatrudnianie niezbędnych pracowników,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających Klubu.

Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością merytoryczną i gospodarczą.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego.
3. Członek Komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Klubu ani
pracownikiem Klubu.
§ 24
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji,
3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków Klubu wniosków o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 25
1. Majątek Klubu tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Klubu,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
§ 26
1. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3) dochody z własnej działalności,
4) dochody z majątku Klubu,
5) ofiarność publiczna.
2. Klub może prowadzić w kraju i za granicą działalności gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalności gospodarczej w przedmiocie:
 22.1. – działalność wydawnicza
 52 – handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych,
motocykli. Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego.
 55.2 - Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
pozostałe,
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71 – wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku
osobistego i domowego.
 92.62.Z – działalność związana ze sportem, pozostała
 92.72.Z – działalność związana ze sportem pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 80.4. – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
 74.87.B - działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,
 74.4. – reklama
3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie
istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na
zasadzie rachunku ekonomicznego:
1) zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia i podlegają zarządowi,
2) zarząd w drodze uchwał powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
3) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa
regulamin uchwalany przez zarząd.
§ 27
1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Klubu ustala, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, Zarząd Klubu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 28
1. Uchwalenie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne
Zebranie Członków Klubu, wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wymóg obecności połowy
członków nie obowiązuje.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Klubu określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
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