
STATUT 

STOWARZYSZENIA 

Klub Sportowy „DRAGON” – ŁÓDŹ 

W Łodzi 

TEKST JEDNOLITY 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działalności,  

podporządkowanie. 

Paragraf 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „DRAGON” – Łódź w Łodzi w skrócie  

KS „DRAGON” – Łódź, zwany dalej Klubem. 

Paragraf 2 

Siedzibą Klubu jest miasto Łódź, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Paragraf 3 

1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

Poz. 857 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach(Dz. U. 

z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, Poz. 1536 ze zm.) oraz 

niniejszego statutu. 

2. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących 

działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną.  

      Paragraf 4 

1. Zewnętrzną odznaką Klubu jest własny sztandar oraz znaczek członkowski i 

emblemat. 

2. Barwami Klubu są kolory zielony i biały. 

3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych kolorów i 

emblematów w zakresie określonym w umowach zawieranych ze sponsorami. 

Paragraf 5 

Klub używa pieczątki podłużnej i okrągłej, w których zawarta jest pełna nazwa Klubu. 



 

Paragraf 6 

Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz działa zgodnie z ich statutami, 

regulaminami, uchwałami i wytycznymi. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

Paragraf 7 

1. Klub kieruje się zasadą społecznego charakteru funkcjonowania, opierając swoją 

działalność na szerokim gronie aktywu społecznego, w tym również samorządu 

zawodniczego działającego na rzecz ogółu członków a także innych środowisk 

zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju sportu. 

2. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników. 

Paragraf 8 

1. Celem działalności Klubu jest organizowanie i propagowanie sportu 

kwalifikowanego, upowszechnianie kultury fizycznej na rzecz społeczności, w której 

działa. 

2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Klubu jest: Pozostała działalność związana ze 

sportem – 93.19.Z.  

Paragraf 9 

Dla osiągnięcia celów statutowych Klub: 

1. Organizuje i prowadzi sekcje różnych dyscyplin sportowych, 

2. Organizuje szkolenia sportowe, 

3. Organizuje imprezy i zawody sportowe, a także bierze udział w imprezach i zawodach 

organizowanych przez powołane do tego organizacje, 

4. Propaguje wśród społeczeństwa kulturę fizyczną i sport masowy, 

5. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne 

materiały propagandowe, 

6. Organizuje patronaty nad szkołami lub klasami sportowymi i współpracuje z 

placówkami oświatowymi, 

7. Prowadzi współpracę z innymi organizacjami. 

8. Udziela pomocy osobom niepełnosprawnym. 

9. Prowadzi działalność charytatywną. 



 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki 

Paragraf 10 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 

2. Członków honorowych, 

3. Członków wspierających 

Paragraf 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia lub małoletnia, 

która złoży wymaganą deklarację, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez zarząd 

Klubu. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą być 

członkami Klubu na zasadach określonych w statucie, bez prawa udziału w 

głosowaniach na Walnych zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i 

biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 

Paragraf 12 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi 

dla rozwoju klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu 

Klubu. 

Paragraf 13 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, która 

poprzez pomoc materialną udzielaną Klubowi przyczynia się do realizacji jego celów, złoży 

wymaganą deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd. Osoba prawna, będąca członkiem 

wspierającym działa za pośrednictwem swego pełnomocnika. 

Paragraf 14 

Członek zwyczajny i honorowy ma prawo: 

1. Reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych, 



2. Brać czynny udział w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym 

oraz głosem stanowiącym z tym, że małoletni z ograniczeniami zapisanymi w 

paragrafie 11 a ust. 2 i 3 statutu Klubu, 

3. Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać wnioski i postulaty 

wobec władz Klubu, 

4. Korzystać z urządzeń sportowych Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących 

regulaminów i Uchwał Zarządu, 

5. Nosić znaczek klubowy i strój sportowy w barwach Klubu. 

Paragraf 15 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

1. Noszenia znaczka klubowego, 

2. Korzystania z urządzeń Klubu w granicach określonych przez regulaminy oraz 

Uchwały Zarządu, 

3. Korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez Zarząd. 

Paragraf 16 

Do obowiązków członków Zwyczajnych Klubu należy: 

1. Godne reprezentowanie Klubu, 

2. Branie czynnego udziału w pracach klubu, 

3. Dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego, 

4. Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i Uchwał władz Klubu, 

5. Regularne opłacanie składek członkowskich, 

6. Ochrona własności klubu i walka z przejawami marnotrawstwa. 

Paragraf 17 

Członkostwo Klubu Sportowego „Dragon” – Łódź ustaje na skutek: 

1. Śmierci członka, 

2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu – za uprzednim 

miesięcznym wypowiedzeniem, 

3. Skreślenie decyzją Zarządu Klubu w przypadku niepłacenia składek członkowskich 

przez okres kolejnych 3 miesięcy. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia 

przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej, w terminie 30 dni, do Walnego 

Zebrania Członków Klubu, 

4. Zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez władze sportu 

polskiego, 

5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika, po uprzednim uregulowaniu 

zobowiązań przyjętych wobec Klubu. 



 

Paragraf 18 

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz podnoszenie 

poziomu sportowego mogą być wyróżnieni przez władze Klubu: 

1. Pochwałą, 

2. Dyplomem, 

3. Odznaką „Zasłużony dla KS „Dragon”, 

4. Nagrodą pieniężną lub rzeczową. 

Paragraf 19 

1. Za uchybienia polegające na nieprzestrzeganiu postanowień statutu, regulaminów, 

uchwał i decyzji władz Klubu oraz nagannego postępowania Zarząd Klubu może 

nakładać następujące kary: 

a. Upomnienia 

b. Nagany 

c. Czasowego zawieszenia w prawach członkowskich 

d. Wykluczenia 

2. Postępowanie o ukaranie przeciwko członkom Zarządu wszczyna Komisja Rewizyjna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Klubu 

Paragraf 20 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków, lub Walne Zebranie Delegatów, o ile liczba członków 

przekroczy 150 osób. 

2. Zarząd Klubu, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 

Paragraf 21 

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Członkowie Klubu mają prawo i obowiązek brania udziału w Walnym Zebraniu. 

 



 

Paragraf 22 

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne: 

1. Walne Zebrania zwyczajne, tzn. sprawozdawczo – wyborcze odbywają się co 2 lata, 

zaś sprawozdawcze co rok. 

2. Zebrania zwyczajne, tzn. sprawozdawczo – wyborcze lub sprawozdawcze zwoływane 

są przez Zarząd Klubu, 

3. Walne Zebrania Nadzwyczajne są zwoływane: 

a. Na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

b. Na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu, 

c. Uchwałą Zarządu Klubu podjętą większością 2/3 głosów. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zwyczajnego Zarząd Klubu 

powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia. 

Paragraf 23 

Do kompetencji walnego Zebrania należy: 

1. Wybór władz klubu, 

2. Rozpatrywanie działalności władz Klubu i udzielanie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi, 

3. Uchwalanie zmian w Statucie Klubu, 

4. Uchwalanie programu działalności Klubu, 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu, 

6. Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu, 

7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

8. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu klubu o skreśleniu, 

9. Podejmowanie Uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków zebrania, 

10. Podejmowanie uchwał w zakresie przekazania niektórych spraw do kompetencji 

Zarządu np.: ustalanie wysokości składek członkowskich. 

Paragraf 24 

Do ważności odbycia Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest wymagana obecność co 

najmniej połowy stanu liczebnego członków zwyczajnych i honorowych, a w drugim 

terminie wymagana jest obecność co najmniej ¼ ogólnej liczby członków (delegatów). 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub 

tajnym. Jawność lub tajność Walnego Zebrania ustalana jest przez walne Zebranie. 

Paragraf 25 



Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla 

których załatwienia zostało ono zwołane. 

Nadzwyczajne Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty 

wystąpienia o jego zwołanie. 

Paragraf 26 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza 

wybieranych przez walne zebranie na okres 2 lat. 

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków, w miejsce 

występujących, w liczbie nie przekraczającej składu Zarządu wybranego przez Walne 

Zebranie. 

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

3. Każda z istniejących sekcji ma prawo do posiadania przedstawiciela w Zarządzie 

Klubu. 

 

Paragraf 27 

 

Na czele Zarządu stoi Prezes wybierany przez Walne Zebranie Delegatów 

 

Paragraf 28 

 

1. Zarząd Klubu pracuje w oparciu o zatwierdzony plan pracy oraz ustanowiony przez 

siebie regulamin organizacyjny. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. 

 

Paragraf 29 

 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2. Zarządzanie majątkiem i funduszami klubu, 

3. Zatwierdzanie budżetu Klubu 

4. Zatwierdzanie schematu organizacyjnego Zarządu i Klubu, 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń 

sportowych, 

6. Zwoływanie Walnych Zebrań, 

7. Powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji sportowych, 

8. Podejmowanie innych ważnych decyzji przekazywanych Uchwałami Zebrania. 



Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. 

 

 

Paragraf 30 

 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób w tym 

Przewodniczący na okres 2 lat. 

2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z 

nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. 

4. Nie może ciążyć na nich prawomocny wyrok sądowy za przestępstwa z winy 

umyślnej. 

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić etatowi pracownicy Klubu.  

6. Zakres działania organizacje oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin 

uchwalony przez tę Komisję. 

 

Paragraf 31 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrola działalności gospodarczo – finansowej Klubu 

b. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce klubu i wniosków w 

przedmiocie udzielenia absolutorium wobec ustępującego Zarządu., 

c. Kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, 

d. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w zebraniach Zarządu z głosem 

doradczym 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Sekcje sportowe Klubu 

 

Paragraf 32 

 

1. Klub posiada sekcje sportowe, które podlegają Zarządowi Klubu. 

2. Sekcje sportowe Klubu powoływane są przez Zarząd Klubu. 

 

Paragraf 33 

 



Sekcje sportowe działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Majątek Klubu 

 

Paragraf 34 

 

Majątek Klubu Sportowego „Dragon” – Łódź stanowią nieruchomości, ruchomości, 

wierzytelności i fundusze. 

Paragraf 35 

 

Na fundusze i środki materialne Klubu składają się: 

1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

2. Dochody z imprez organizowanych przez Klub, 

3. Dotacje władz sportowych, instytucji i zakładów patronackich w oparciu o umowy, 

4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

5. Darowizny, spadki, zapisy, 

6. Wpływy z innej działalności statutowej, 

7. Dochody z ofiarności publicznej. 

 

Paragraf 36 

 

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego upoważniony jest 

Zarząd Klubu na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie. 

2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane są 

podpisy 2 członków Zarządu. 

3. Klub nie ma prawa: 

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b. Przekazywania majątku klubu na rzecz jego członków, członków organów lub 

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

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 



c. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Klubu, 

d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 

osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Zmiana Statutu i likwidacja lub rozwiązanie Klubu 

 

Paragraf 37 

 

Zmiana Statutu wymaga Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 

Paragraf 38 

 

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Klubu. 

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu Likwidator występuje do organu rejestrowego z 

wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej. 

 

Paragraf 39 

 

Niniejszy statut został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu: 

21.09.2011 roku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 


