STATUT
MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „JORDAN” W KRAKOWIE
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
Klub nosi nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy „JORDAN”, działa przy Międzyszkolnym Basenie
Pływackim w Krakowie Nowej – Hucie i zwany jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Klubem.
§2
Terenem działania Klubu jest obszar gminy Kraków.
§3
Siedzibą władz Klubu jest Kraków, os. Kolorowe 29b.
§4
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§5
Klub działa zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Sporcie
oraz niniejszym statutem.
§6
Klub podlega nadzorowi Organu Rejestrującego.
§7
Klub posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§8
Klub prowadzi sport masowy i kwalifikowany wśród dzieci i młodzieży w ustalonych dyscyplinach
sportowych.
§9
Klub pozostaje w strukturach organizacyjnych Szkolnego Związku Sportowego realizując jego
zadania i cele.

§ 10
Klub należy przez swoje sekcje do odnośnych Polskich Związków Sportowych kierujących daną
dyscypliną sportu, a za ich pośrednictwem do Międzynarodowych Federacji Sportowych
kierujących danym sportem.

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania
§ 11
Celem Klubu jest:
a) rozwój i popularyzacja sportu kwalifikowanego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjów oraz średnich na terenie gminy Kraków;
b) stwarzanie młodzieży szkolnej warunków do udziału w sekcji Klubu zgodnie
z zainteresowaniami oraz potrzebami rozwoju psychofizycznego;
c) doprowadzenie zrzeszonych sportowców do najwyższego poziomu sportowego w uprawianych
dyscyplinach sportu przy równoczesnym osiągnięciu wysokiego poziomu etycznego.
§ 12
Klub realizuje cele zawarte w § 12 przez:
1. Reprezentowanie interesów Klubu oraz podejmowanie działań mających na celu
ochronę tych
interesów.
2. Kierowanie działalnością sportową Klubu na terenie swego działania w oparciu o wytyczne władz
sportowych oraz władz oświatowych.
3. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego pływania oraz innych dyscyplin
w uzgodnieniu z władzami sportowymi i oświatowymi.
4. Współpraca ze szkołami sportowymi, a w szczególności ze szkołami Nr 75 i Nr 156, gimnazjami 8 i
48 oraz SMS Kraków, których uczniowie barwy Klubu oraz Międzyszkolnym Basen Pływackim w
Nowej Hucie.
5. Organizowanie imprez i zawodów sportowych różnych dyscyplinach sportowych oraz branie udziału
w imprezach i zawodach krajowych i międzynarodowych, współdziałając w tym zakresie z Polski
związkiem Pływackim, Małopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim, Małopolskim
Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz innymi związkami sportowymi.
6. Rozwijanie życia towarzyskiego członków Klubu, urządzanie odczytów i pogadanek na temat sportu
i wychowania sportowego oraz organizowanie wycieczek i imprez o charakterze
poznawczym,kulturalnym, rekreacyjnym i wychowawczym.
7. Organizowanie obozów szkoleniowych letnich i zimowych w celu podnoszenia poziomu sportowego.
8. Popularyzowanie dorobku sportowego wśród członków Klubu, występowanie o nadanie
odznaczeń i wyróżnień, w tym również dla osób fizycznych.

9. Wykorzystanie obiektów szkolnych i oświatowych udostępnionych dla Klubu oraz własnego

sprzętu.
10. Klub podejmuje działania organizacyjne i inspiratorskie w zakresie:
a. zapewnienia opieki lekarskiej dla sportu kwalifikowanego poprzez poradnie sportowe na terenie
Krakowa finansowane z NFZ;
b. pozyskiwanie bazy sportowej niezbędnej do realizacji szkolenia;
c. pomocy w wyposażeniu w sprzęt sportowy.
d. rozwoju i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży.
e. sporządzanie systematycznych informacji o stanie finansów Klubu oraz poziomie szkolenia
i osiągnięcia poszczególnych dyscyplin.
f. nawiązywanie współpracy sportowej oraz kontaktów międzynarodowych.
g. prowadzenie działalności organizacyjnej i gospodarczej w celu pozyskiwania środków
finansowych i sponsorów.
h. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu oraz
uchwał i regulaminów.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.
2.
3.
4.

członków zwyczajnych
członków honorowych
członków wspierających
członków uczestników – zawodników
§ 14

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełnię praw, która ukończyła
18 lat i zgłosiła pisemną deklarację wstąpienia do Klubu.
§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność i rozwój
Klubu.
§ 16
Członkiem honorowym może być osoba, która położyła dla Klubu lub rozwoju sportu szczególne
zasługi. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek
Honorowy ma pełne prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od opłacenia składek
członkowskich.

§ 17

Członkami uczestnikami – zawodnikami mogą być osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć
w działalności Klubu za zgodą prawnych opiekunów, którzy są ich reprezentantami wobec Klubu
oraz innych instytucji i organizacji.
1.
Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu
z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu.
2.
Na Walnym Zebraniu członków uczestników – Zawodników reprezentują ich prawni
opiekunowie, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.
§ 18
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Walne Zebranie Delegatów, a w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia z równoczesnym
zobowiązaniem się do przestrzegania statutu Klubu.
§ 19
Członkowie nie mogą bez zgody władz Klubu reprezentować innego Klubu w dyscyplinach
uprawianych przez którąkolwiek z sekcji Klubu. W wypadkach wyjątkowych Zarząd Klubu może
zwolnić członka Klub od przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu. Zwolnienie takiego
członka winno być zatwierdzone przez Zarząd Klubu na piśmie.
§ 20
Zarząd może dla czynnych zawodników sportowych reprezentujący wysoki poziom sportowy,
występujących barwach Klubu obniżyć wysokość składki członkowskiej.
§ 21
Do Klubu nie mogą należeć osoby skazane wyrokiem sądu lub karane za czyny hańbiące.
§ 22
Każdy członek Klubu ma prawo:
1.
Wyboru i wybieralności do władz Klubu, brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu,
zgłaszania wniosków, z wyj.§ 16.
2.
Brania udziału w pracach sekcji poszczególnych dyscyplin sportu.
3.
Korzystania z lokalu, urządzeń sportowych oraz wyposażenia Klubu.
4.
Korzystania z wszelkich innych ulg i uprawnień wynikających z działalności Klubu.
5.
Brania udziału w zawodach sportowych, zebraniach, kursach, wycieczkach oraz innych
imprezach organizowanych przez Klub.
6.
Noszenia odznaki klubowej i występowania w barwach Klubu.
7.
Odwoływania się od decyzji Zarządu lub Rady Trenerów do Walnego Zebrania z wyjątkiem
wypadków, w których statut takiego odwołania nie przewiduje.

§ 23

Każdy członek jest zobowiązany do:
1.
Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Klubu oraz przepisów
obowiązujących w kulturze fizycznej.
2.
Realizacja zadań Klubu w miarę sił i środków.
3.
Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kwalifikowanego sportu
szkolnego.
4.
Dbania i szanowania urządzeń i sprzętu sportowego oraz dbania o dobre wyniki i dobre imię
Klubu.
5.
Regularnego płacenia składek członkowskich.
6.
Posiadania aktualnych zaświadczeń lekarskich określających zdolność do uprawiania danej
dyscypliny sportowej wydanych przez poradnię sportową – dotyczy zawodników.
7.
Posiadać opłaconą aktualną licencję zawodnika wydaną przez odnośne związki sportowe –
dotyczy zawodników.
§ 24
Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje w przypadku:
1.
Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
2.
Skreślenia z listy członków Klubu w przypadku uzyskania zgody na zmianę barw
klubowych, rezygnacji z członkostwa w Klubie, nie płacenia ustalonych składek członkowskich
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub śmierci członka Klubu.
3.
Wykluczenia członka z Klubu następuje w przypadku istotnego naruszenia postanowień
statutu, obowiązujących w Klubie regulaminów, uchwał władz Klubu oraz nieetycznym
postępowaniem godzącym w dobre imię Klubu. Wykluczenie orzeka Zarząd na podstawie wniosku
przedstawionego przez Komisję Dyscyplinarną.
4.
Rozwiązania Klubu.
5.
Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu
na czas ściśle określony w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
6.
Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne
Zebranie na umotywowany wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
§ 25
1.
Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Delegatów zwane w tekście Walnym Zebraniem
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2.
Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się po głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tej sprawie.

§ 26

Walne Zebranie Delegatów jako najwyższa władza Klubu jest zwoływana przez Zarząd raz na trzy
lata.
§ 27
Walne zebrani może być:
a) Zwyczajne – zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd
b) Sprawozdawcze – zwoływane corocznie przez Zarząd ( I kwartał)
c) Nadzwyczajne – zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od chwili zgłoszenia
wniosku przez co najmniej 1/2 liczby Delegatów, Komisję Rewizyjną lub na podstawie Uchwały
Zarządu.
§ 28
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1.
Uchwalanie programu pracy oraz generalnych kierunków działalności Klubu.
2.
Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3.
Wybór władz klubu.
4.
Rozpatrywani odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślania i nakładania kar
zawodnikom.
5.
Nadawanie godności członka honorowego.
6.
Uchwalani zmian statutu.
7.
Zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania, porządku Walnego Zebrania.
8.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków, a nie
należących do kompetencji Zarządu Klubu.
§ 29
Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania należą sprawy dotyczące rozpatrywania
sprawozdań z rocznej działalności klubu.
§ 30
Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których
zostało zwołane.
§ 31
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarządu zawiadamia swoich członków
co najmniej 15 dni przed datą Zebrania. Materiały dotyczące tematyki obrad winny być
udostępnione członkom najpóźniej 10 dni przed terminem zebrania.
§ 32
Na Walnym Zebraniu przewodniczy obradom Przewodniczący zebrania wybrany przez Walne
Zebranie.
§ 33

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zebranie podejmie
uchwałę większością 2/3 głosów o głosowaniu jawnym.
§ 34
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.
§ 35
Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu ma Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz delegaci
Klubu.
§ 36
Z obrad Walnego Zebrania
Zebrania.

winien być spisany protokół podpisany przez Przewodniczącego

ROZDZIAŁ V
Zarząd Klubu
§ 37
1.
Zarząd Klubu składa się z 9-15 członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres trzech
lat.
2.
Walne Zebranie w głosowaniu jawnym określa liczbę członków wybieranego Zarządu.
3.
Wybrani członkowi Zarządu w terminie 14 dni wini się ukonstytuować powołując
Prezydium Zarządu składające się z Prezesa- trzech W-ce Prezesów, sekretarza, skarbnika oraz
innych funkcyjnych członków wg potrzeb Klubu.
§ 38
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce wakujące /w wypadku
ubycia członków wybranych na Walnym Zebraniu w ilości nie przekraczającej 30% stanu
wybranego/.
§ 39
Zarząd zbiera się wg potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 40
Zebranie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 41

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2.
Podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania i skreślania członków Klubu.
3.
Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz przyjmowanie do akceptacji
sprawozdań finansowych.
4.
Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.
5.
Ocena działalności Klubu i członków oraz Prezydium Zarządu.
6.
Powołanie i rozwiązanie sekcji dyscyplin sportowych działających w Klubie.
7.
Powoływanie i odwoływanie Prezesa , V-ce Prezesów, sekretarza, skarbnika.
8.
Akceptowanie wniosków Prezydium o podejmowaniu działań dotyczących zdobywania
środków i sponsorów.
9.
Nadzór nad gospodarką materiałową i finansową Klubu.
10.
Wydawanie w ramach statutu przepisów, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych Klubu,
regulowanie pracy Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminów sekcji Klubu.
11.
Zawieszanie w prawach względnie wyprowadzanie ze składu Zarządu członków Klubu
oraz zawodników.
12.
Koordynowanie i nadzorowanie działalności sekcji.
13.
Ustalenie form współpracy Klubu z innymi klubami i organizacjami sportowymi.
14.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania.
15.
Opracowanie sprawozdań z działalności Klubu dla władz sportowych oraz Walnego
Zebrania.
16.
Powołanie Komisji Dyscyplinarnej w 3-5 osobowym składzie oraz ustalenie jej regulaminu.
Komisją kieruje wyznaczony członek Zarządu, na którego wniosek Zarząd powołuje pozostałych
członków Komisji Dyscyplinarnej spośród członków Klubu i Rady Trenerów.

Prezydium Zarządu
§ 42
1.
Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu w głosowaniu jawnym.
2.
Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swojego składu jednego – trzech V-ce prezesów,
sekretarz, skarbnika, który wraz z Prezesem i V-ce Prezesami stanową Prezydium Zarządu.
3.
Prezydium jest organem Zarządu działającym pomiędzy jego posiedzeniami.
4.
Kompetencje i zakres działania Prezydium określa regulamin określony przez Zarząd w tym
szczególnie:
a) podejmowanie uchwał w sprawach finansowych,
b) zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
c) zatwierdzanie kalendarzy imprez,
d) zatwierdzanie preliminarzy,
e) ustalenie zadań dla v-ce prezesów, sekretarza, skarbnika oraz v-ce prezesa
urzędującego w przypadku jego powołania.
5.
Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
6.
Klub reprezentuje na zewnątrz Prezes, V-ce Prezesi lub upoważnieni przez niego
członkowie Prezydium jednoosobowo.
7.
Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
1/2 ogólnej liczby członków.

8.
W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Klubu lub prowadzącego zebranie
V-ce Prezesa.
§ 43
W posiedzeniu Zarządu oprócz członków Zarządu posiadają prawo udziału członkowie Komisji
Rewizyjnej, kierownicy sekcji oraz zaproszeni goście. Członkowie Zarządu biorą udział z głosem
decydującym, zaś inni obecni z głosem doradczym.
§ 44
W razie ustąpienia Prezesa, V-ce Prezesa, sekretarza lub skarbnika Zarząd winien powołać
z własnego grona członka zarządu na wakujące stanowisko w ciągu dwóch tygodni od podjęcia
rezygnacji.
§ 45
Zarząd ma prawo nakładania na członków – zawodników na wniosek Komisji Dyscyplinarnej kar
za naruszenie statutu, przepisów, regulaminów i zarządzeń itp. wg zasad określonych w oddzielnym
regulaminie. Członkowie zdyskwalifikowani lub zawieszeni tracą wszelkie prawa przewidziane
w statucie . Od tych uchwał zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania nałożonej kary.

§ 46

Komisja Rewizyjna
1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym z : przewodniczącego,
v-ce
przewodniczącego i sekretarza.
2.
Wybrani przez Walne Zebranie członkowi Komisji Rewizyjnej konstytuują się w ciągu 14
dni od dnia Walnego Zebrania.
3.
Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Klubu z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności działania.
4.
W wypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo
żądać wyjaśnień od Prezesa Zarządu lub Zarządu oraz może określić terminy i sposób usunięcia
niedociągnięć.
5.
Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu zebraniu sprawozdania oraz poosiada wyłączne
prawo stawiania wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Przedstawiciel może
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organach Klubu z głosem doradczym.
7.
Opiniuje i przedstawia zarządowi do akceptacji bilans roczny.
8.
Stosuje się § 39.
§ 47

Sekcje Klubu
1.
Działalnością sportową kierują sekcje sportowe powołane dla poszczególnych dyscyplin
sportowych.
2.
Sekcje sportowe Klubu mogą posiadać własny Zarząd i Przewodniczących.
3.
Przewodniczący- kierownicy sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu dla
reprezentowania spraw swoich sekcji z głosem doradczym.
4.
Zarząd ma prawo zawieszenia uchwał sekcji niezgodnych z postanowieniami statutu oraz
naruszających interesy Klubu. Sekcjom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
5.
Działalność sekcji, jej władz oraz przysługujące im kompetencje określa szczegółowy
regulamin sekcji, zatwierdzony przez Zarząd Klubu, który może rozwiązać działalność sekcji.
§ 48

Rada Trenerów
W Klubie może działać Rada Trenerów jako organ doradczy Zarządu z prawem głosu w sprawach
szkoleniowych. Rada Trenerów działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.
§ 49

Biuro Klubu
Organizację i etatyzację Biura określa Prezydium Zarządu w uzgodnieniu z Zarządem, wg
obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 50
1.
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.
Na fundusze Klubu składają się:
a) dotacje;
b) wpływ ze składek;
c) darowizny;
d) inne wpływy.

§ 51
1.
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w układzie Prezes z jednym z pozostałych członków

Zarządu, V – ce Prezesi ze sobą lub V – ce Prezesi z jednym z pozostałych członków Zarządu.
2.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby upoważnionych członków Walnego Zebrania.
a) Walne Zebranie stosowną uchwałą określa komu i w jaki sposób zostanie przekazany majątek
Klubu.
b) Walne Zebranie uchwałą powołuje Likwidatora Klubu.
c) Likwidator Klubu po zakończeniu postępowania likwidacyjnego występuje do organu
rejestrującego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
Statut zatwierdzono uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów MKS „Jordan” w dniu
11.12.2012 roku.
Sekretarz Zebrania
Anna Chorążak

Przewodniczący Zebrania
Mirosław Walocha

