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Statut

§I.

~Iorskiego Robotniczego Klubu Sportowego "Gdansk"

RozdzialI

Nazwa, teren dzialalnosci, siedziba i charakter prawny

Stowarzyszenie nosi nazwe Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdansk" zwane jest dalej
Klubem, w czynnosciach prawnych uzywa skrótu MRKS "Gdansk"

§ 2.

Terenem dzialalnosci klubu jest obszar województwa pomorskiego a siedziba jego wladz
miasto Gdansk.

§ 3.

Klub dziala na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach -tekst jednolity-
publikacja (Dz.u. z 2001 r Nr 79, poz 855 z pózn.zm.),przepisów ustawy o kllIturze fizycz-
nej-tekst jednolity-publikacja (Dz.U. z 2001 r Nr 81,poz.889 z pózn.zm .) oraz nini~jszego
statutu i z tego tytulu posiada osobowosc prawna.

§ 4.

Klub samodzielnie okresla swoje cele, programy dzialania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnetrzne regulujace jego dzialalnosc.

- §5.

Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Klub moze byc czlonkiem innych stowarzyszen kllltury fizycznej.

RozdzialII

Cel i srodki dzialania

§ 7.

1. Klub swoje cele realizuje zgodnie z Konstj1ucja Rzeczypospolitej Polskiej i obowiazuja-
cym porzadkiem prawnym.

2. Celem Klubu jest:
a) podejmowanie dzia.lail na rzecz promocji i rozwoju sportu w formie amatorskiej i prafe-

sjonalnej,
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b) rozwijanie wsród swoich czlonków zamilowania do uprawiania sportu i wychowania fi-
zycznego, podnoszenia wyników sportowych poprzez zorganizowana, systematyczna pra-
ce szkoleniowo - wychowawcza,

c) Organizowanie i prowadzenie profilaktycznych programów sportowych dotyczacych
zapobiegania uzaleznieniom od narkotyków ,alkoholu itp.

§ 8.

l. Dla osiagniecia swoich celów Klub tworzy sekcje sportowe w róznych dyscyplinach
sportowych.

2. Klub moze prowadzic nastepujace formy dzialalnosci:
a) szkoleniowa i wychowawcza swoich czlonków,
b) organizacja zawodów sportowych,
c) organizacja imprez, zawodów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkanców miasta

Gdanska

d) wydawanie materialów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz materia-
lów promujacych Klub,

e) organizacja obozów, kursów i szkolen,
f) organizacja zycia klubowego.

§ 9.

'.

l. Klub moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza wedlug zasad okreslonych w odrebnych
przepisach.
Dochód z dzialalnosci gospodarczej Klubu sluzy realizacji celów statutowych i nie moze
byc przeznaczony do podzialu miedzy jego czlonków.

Rozdzial Dl

Czlonkowie Klubu, ich prawa i obowiazki

§ 10.

Czlonkowie klubu dziela sie na:
a) zwyczajnych
b) uczestników
c) wspierajacych
d) honorowych

§ll.

Czlonkowie zwyczajni

l. Czlonkiem zwyczajnym Klubu moze byc pelnoletniobywatel, który zlozy pisemna dekla-
racje czlonkowska na podstawie której zostanie przyjety przez Zarzad Klubu i bedzie
oplacac skladki czlonkowskie.

2. Czlonek zwyczajny ma prawo:
a) uprawiac sport w wybranej prze siebie dyscyplinieprowadzonej przez Klub,
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b) reprezentowac barwy klubowe na zawodach i imprezach sportowych oraz nosic zna-
czek klubowy,

c) korzystac z urzadzen i sprzetu klubowego,
d) uczestniczyc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Klub,
e) wolnego wstepu na imprezy organizowane przez pozostale sekcje Klubu,
f) uczestniczyc w profilaktycznych programach sportowych organizowanych przez

klub,
g) poddawac ocenie dzialalnosc Klubu i wysuwac wnioski i postulaty wobec wladz

Klubu,
h) po uplywie czteromiesiecznego stazu' czlonkowskiego -uczestniczyc w Walnych ze-

braniach klubu z glosem stanowiacym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
3. Klub w ramach posiadanych srodków, moze udzielac swoim czlonkom pomocy material-

nej i socjalnej rekompensujacej ponoszone naklady (wydatki) zwiazane z uprawianiem
sportu w fonnie:

a) stypendium,
b) dozywiania,
c) sprzetu sportowego,

,

't
d) zwrotu kosztów przejazdu na treningi i zawody,

."to. e) srodków niezbednych na pomoc w nauce,
,(, 1) wyzywienia i noclegów podczas zawodów sportowych, obozów sportowych,

'. l;} konsultacji i innych akcji szkoleniowych.
..,. ;'!l f
, <, 4! Czlonkowieklubu mogamieczwróconekosztyprzejazdu,noclegówlub wyzywienia

,;-7 podczas delegacji majacych na celu zalatwianie spraw zwiazanych z dzialalnoscia sta-
tutowa.

5. Do obowiazków czlonków zwyczajnych nalezy:
a) godnie reprezentowac barwy Klubu poprzez czynne uczestniczenie w zawodach

i innych akcjach szkoleniowych, na które zostal powolany lub wyznaczony decyzja
trenera, kierownictwa sekcji lub Zarzadu Klubu,.

b) podnosic swój poziom sportowy i etyczny,
c) brac czynny udzial w pracach Klubu,
d) przestrzegac postanowien statutu, regulaminów i uchwal wladz Klubu,
e) regularnie oplacac skladki czlonkowskie,
f) chronic wlasnosc Klubu i przeciwstawiac sie wszelkim przejawom marnotrawstwa,

§ 12.

Czlonkowie uczestnicy

l. Czlonkiem uczestnikiem moze byc osoba niepelnoletnia przyjeta przez kierownictwo
sekcji po zlozeniu pisemnej deklaracji, za zgoda swych prawnych opiekunów,

2. Czlonkom uczestnikom przysluguja wszystkie prawa i obowiazki czlonków zwyczajnych
Klubu z wyjatkiem glosu stanowiacego, oraz czynnego i biernego prawa ",,-yborczegona
\Valnych zebraniach czlonków Klubu,

3. Czlonek uczestnik po osiagnieciu pelnoletnosci automatycznie nabywa prawa czlonka
zwyczajnego.
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§ 13.

Czlonkowie wspierajacy

l. Czlonkami wspierajacymi moga byc osoby prawne zainteresowane realizowaniem celów
Klubu

2. Przyjecie w poczet czlonków wspierajacych nastepuje na podstawie deklaracji przyjetej
przez Zarzad Klubu.

3. Czlonkowiewspierajacymajaprawo: o

a) korzystac z urzadzen i sprzetu klubowego zgodnie z obowiazujacymi regulaminami
i uchwalami Zarzadu Klubu,

b) wolnego wstepu na imprezy organizowane przez sekcje klubu,
c) zglaszac postulaty i wnioski wobec wladz Klubu,
d) uczestniczyc w Walnych Zebraniach Klubu. o

4. Do obowiazków czlonków wspierajacych nalezy:
a) udzielanie Klubowi pomocy w realizacji celów statutowych,
b) regularne oplacanie skladek czlonkowskich i wywiazywanie sie z innychzadeklarowa-

nych swiadczen na rzecz Klubu,
przestrzeganie postanowien statutu.'~~ c)o..',.
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, l. Godnosc czlonka honorowego Klubu moze byc nadana osobie fizycznej, która polozyla
szczególne zaslugi dla rozwoju Klubu.

2. Godnosc czlonka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarzadu Klubu.
3. Czlonkowie honorowi posiadaja wszystkie prawa i obowiazki czlonków zwyczajnych, z

tym ze, ze moga byc zwolnieni_z obowiazku placenia skladek czlonkowskich.

§ 14.

Czlonkowie honorowi

§ 15.

Czlonkostwo ustaje na skutek:
a) wystapienia czlonka - zgloszonego na pismie,
b) zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Polskie Zwiazki

Sportowe w sprawie zmiany barw Klubowych przez zawodników, po uregulowaniu
zobowiazan wobec Klubu,

c) nie placenia skladek czlonkowskich przez okres dluzszy niz cztery miesiace,
d) wykluczenia czlonka za dzialania na szkode Klubu oraz nieprzestrzeganie statutu i re-

gulaminów Klubu na podstawie uchwaly Zarzadu Klubu podjetej wiekszoscia 2/3
glosów wszystkich czlonków Zarzadu,

e) rozwiazania Klubu lub sekcji,
t) smierci czlonka.
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Rozdzial IV

Nagrody i kary

§ 16.

Za wybitne osiagniecia sportowe, wzorowe wykonywanie zadan i obowiazków oraz aktywna
prace nad rozwojem Klubu czlonkowie zwyczajni i czlonkowie uczestnicy moga byc przez
Zarzad nagradzani a ponadto moga byc wyróznieni przez Zarzad na wniosek sekcji:
l.pochwala ustna lub na pismie,
2.dyplomem lub odznak(b
3.nadaniem godnosci czlonka honorowego

§ 17.

l. Za dzialania na szkode Klubu, nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwal i decyzji
wladz Klubu, kierownictwo sekcji moze orzec nastepujace kary:

a) upomnienie ustne lub na pismie,
b) ostrzezenie na pismie,

~ c) nagana,

.0 lubynioskowac doZarzaduKlubuo:
-'o. .\.

}

d) zawieszenie w prawach czlonka,
)~'-: e) skresleniez listyczlonków,

ol . / f) wykluczenie z Klubu., '
. '-:1/

ooA. Ukaranemuprzez kierownictwosekcji czlonkowiKlubu przyslugujew terminie15 dni,
od daty ukarania, wniesienie odwolania do Zarzadu Klubu.

3. Od kar orzeczonych decyzja Zarzadu klubu przysluguje czlonkowi prawo odwolania sie
do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Rozdzial V

Wladze Klubu

§ 18.

1. Wladzami Klubu sa:
a) Walne Zebranie,
b) Zarzad Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wladz trwa dwa lata.
3. Wybór wladz odbywa sie w glosowaniu tajnym lub jawnym w zaleznosci od uchwaly

\Valnego Zebrania.
4. Jezeli szczególne postanowienia statutu nie stanowia inaczej, uchwaly wladz Klubu zapa-

daja zwykla wiekszoscia glosów, przy czym dla ich waznosci wymaganajest obecnosc co
najmniej polowy liczby osób uprawnionych do glosowania. W razie równosci glosów,
rozstrzyga glos przewodniczacego zebrania. .

5. Uchwaly wladz Klubu podejmowane sa w glosowaniu jawnym.
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6. Czlonek wladz Klubu pochodzacychz wyboru moze byc zawieszony w czynnosciach lub
odwolany ze skladu, jezeli nie wykonuje przyjetych obowiazków, dziala niezgodnie ze
statutem badz w inny sposób zawiódl zaufanie wyborców.

7. Uchwale o zawieszeniu w czynnosciach lub odwolaniu czlonka Zarzadu lub Komisji Re-
wizyjnej podejmuje wlasciwa wladza wiekszoscia 2/3 glosów przy obecnosci co najmniej
polowy uprawnionych do glosowania. W przypadku zawieszenia w czynnosciach, Za-
rzad lub Komisja Rewizyjna okresla czas na który ich czlonek zostal zawieszony.

8. Mandat czlonka wladz Klubu wygasa przed uplywem kadencji w razie:
a) rezygnacji z mandatu,
b) uchwaly Zarzadu Klubu lub Komisji Rewizyjnej,
c) smierci.

9. W przepadku wygasniecia mandatu czlonka Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej, przysluguje
tym wladzom prawo uzupelnienia swego skladu sposród czlonków zwyczajnychKlubu z
tym, ze ich liczba nie moze przekroczyc 1/3 ogólnej liczby czlonków pochodzacychz
wyboru.

§ 19.

Najwyzsza wladza Klubu jest Walne Zebranie.

§ 20.
.,

~li:~.. ~lneZ~b:aniasa ~~a~e przezZarzadKlubu dla zalatwieniasprawzwiazanychz
\\. ,lalalnoscla Klubu I dZIelaSiena: .. .,..,

''l~,:~y. Zwyczajne Walne Zebranie, zwolywane raz na dwa lata,
:~~ Na~cz~jne Wa~neZebrani~, zwolywane w tenninie 30 dni od chwili zgloszenia

.:7 I odpoWledmego WnIoskuzgodme z § 23 pkt. 1 statutu.

§ 21.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania nalezy:

l. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z dwuletniej dzialalnosci ustepujacego Za-
rzadu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

2. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustepujacemu ZarzadowiKlubu.

3. Uchwalanie kierunków dzialalnosci i zalozen programowych Klubu.

4. Podejmowanie uchwal o zmianachw statucie Klubu.

5. Podejmowanie uchwaly o rozwiazaniu Klubu.

6. Wybór Prezesa, Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

7. Nadawanie i pozbawianie godnosci czlonka honorowego Klubu.

8. Rozpatrywanie odwolan od uchwal Zarzadu klubu w sprawach wykluczenia.

9. Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania.

10. Rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgloszonych przez Zarzad, Komisje Rewizyjna,
lub czlonków Klubu.

"'
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§ 22.

l. W Walnym Zebraniu udzial biora z glosem stanowiacym czlonkowie zwyczajni Klubu,
którzy posiadaja czynne i bierne prawo wyborcze i zostali czlonkami Klubu co najmniej
na cztery miesiace przed tenninem Walnego Zebrania.

2. W Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biora tez udzial czlon-
kowie honorowi.

3. W Walnym Zebraniu moga brac udzia~ z glosem doradczym:
a) przedstawiciele czlonków wspierajacych,
b) osoby zaproszone przez Zarzad.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwolywane jest przez Zarzad Klubu. Zarzad zawiadamia

czlonków o tenninie i miejscu obrad nie pózniej niz 14 dni przed data Walnego Zebrania
poprzez wywieszenie informacji na obiektach sportowych klubu..

5. Obrady Walnego Zebrania odbywaja sie na podstawie regulaminu i porzadku obrad opar-
tych o niniejszy statut i zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

6. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecnosci w pierwszym tenninie co naj-
mniej ~ liczby osób uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie podanym w za-
wiadomieniu bez wzgledu na ilosc uprawnionych do glosowania

7. Uchwaly Walnego Zebrania zwolanego w drugim terminie sa podejmowanebez wzgledu
na liczbe delegatów obecnych; kumulacja mandatów jest niedopuszczalna (delegaci wy-
konuja uprawnienia do glosowania wylacznie osobiscie).

~ § 23.~.

~
r .

~\ ;. Nadzwyczajne Walne Zebranie

J J~~czajne WalneZebraniezwolywanejest na skutek:
{~y uchwaly poprzedniego Walnego Zebrania,

.0) uchwaly Zarzadu, .

c) zadania Komisji Rewizyjnej,
d) wniosku zlozonego na pisemnie przez co najmniej 1/3 czlonków Klubu.uprawnionych

do glosu stanowiacego.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwolyvl"anejest w terminie 30 dni od datyzgloszenia

uchwaly, zadania lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostalo zwolane.

§ 24.

Zarzad Klubu

1. Zarzad Klubu sklada sie z 3-7 czlonków w tym Prezesa.
2. O liczbie czlonków Zarzadu decyduje \Valne Zebranie.
3. Prezes Zarzadu jest wybierany w odrebnym glosowaniu w pierwszej kolejnosci przez

Walne Zebranie sposród kandydatów zgloszonych przez Komisje Wyborcza lub przez
uprawnionych uczestników Walnego Zebrania.

4. W wyniku wyborów Prezesem Zarzadu zostaje kandydat który uzyskal 50%+1 glosów
uprawnionych do glosowania.

5. Jezeli wybór Prezesa nastepuje sposród wiecej niz dwóch kandydatów, a zaden nie uzy-
ska wymaganej ilosci glosów ( 50 %+ l) przeprowadzone bedzie nastepne glosowanie, w
którym udzial biora dwaj kandydaci legitymujacy sie najwieksza liczba uzyskanych glo-
sów w pierwszym glosowaniu.
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6. W przypadku gdy zaden z l lub 2 kandydatów nie uzyska (50 %+1) wymaganych glosów
procedure wyborcza przeprowadza sie od poczatku.

7. Czlonkowie Zarzadu wybierani sa w kolejnosci otrzymanych glosów.
8. Kandydatury na czlonków Zarzadu zglaszane sa przez wybranego prezesa Zarzadu i przez

Komisje \Vyborcza lub delegatów.
9. Kandydaci na Prezesa ,do zarzadu i Komisji Rewizyjnej musza wyrazic na Walnym Ze-

braniu zgode na kandydowanie, a w przypadku ich nieobecnosci musza zlozyc na pismie
deklaracje kandydowania.

10. Zarzad moze wybrac ze swojego grona Prezydium Zarzadu ,które dziala zgodnie z regu-
laminem uchwalonym przez Zarzad.

11. Decyzje podjete przez Prezydium wymagaja aprobaty Zarzadu Klubu na najblizszymjego
posiedzeniu.

12. Posiedzenia Zarzadu Klubu zwoluje Prezes lub moze byc zwolywane na pisemny wniosek
1/3 czlonków Zarzadu.

13. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie co najmniej raz na dwa miesiace i sa protokolowane.

§ 25.

.,~
-..\.... ,

. l.. 'Zarzad kieruje biezaca dzialalnoscia Klubu w okresach miedzy Walnymi Zebraniami i
:"Jdpowiada za swa prace przed Walnym Zebraniem.'

2Jjbo kompetencji Zarzadu nalezy:
, a) reprezentowanie Klubu na zewnatrz i dzialanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania,
c) skladanie sprawozdan z dzialalnosci przed Walnym Zebraniem,
d) opracowanie planów dzialalnosci na podstawie wytycznych zawartych w uchwale

Walnego Zebrania,
e) uchwalenie budzetu i przyjmowanie sprawozdania finansowego oraz zarzadzanie

majatkiem i funduszami Klubu,
f) zatrudnianie dyrektora i glównego ksiegowego Klubu,
g) nadzorowanie dzialalnosci gospodarczej Klubu,
h) podejmowanie uchwal o nabyciu lub zbyciu nieruchomosc~
i) ustalanie regulaminów i przepisów wewnetrznych dotyczacych dzialalnosci sekcji

i Klubu,
j) powolywanie i rozwiazywanie sekcji sportowych ,które dzialaja w oparciu o re-

gulamin zatwierdzony przez Zarzad Klubu,
k) powolywanie komisji problemowych jako organów doradczych Klubu,
1) zwolywanie Walnych Zebran Klubu,
m) podejmowanie uchwal w sprawie przyjecia w poczet czlonków Klubu oraz nagra-

dzanie i wymierzanie kar dyscyplinarnych przewidzianych statutem,
n) uchwalanie wysokosci skladek czlonkowskich oraz innych swiadczen na rzecz

Klubu,
o) rozstrzyganie sporów pomiedzy czlonkami powstalych w zwiazku z ich dzialalno-

scia w Klubie.

Kompetencje Zarzadu
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§ 26.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolujacym caloksztalt dzialalnosci Klubu.
Komisja Rewizyjna sklada sie z 3 czlonków, wybranych przez Walne Zebranie.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnejwybierani sa w kolejnosci otrzymanych glosów.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczacego.
Czlonkowie Komisji nie moga wchodzic w sklad innych wladz Klubu lub zwiazac sie z
Klubem umowa o prace.
Przewodniczacy Komisji ma prawo uczestniczyc w Zebraniach Zarzadu z glosem dorad-
czym.
Komisja Rewizyjna przeprowadzaco najmniej dwie kontrole w roku, sporzadzajacz nich
protokóly, które przedklada Zarzadowi Klubu.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:

a) przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej dzialalnosci Klubu,
b) wydawanie zalecen pokontrolrrychw przypadkach stwierdzenia uchybien w dzia-

lalnosci Klubu, okreslenie terminów oraz sposobów ich usuniecia,
skladanie sprawozdan z caloksztaltu swojej dzialalnosci na Walnym Zebraniu oraz
stawianie wniosków o udzielenie lub odmowe udzielenia absolutonum ustepuja-
cemu Zarzadowi Klubu,
wystepowanie z zadaniem zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
wystepowanie z wnioskiem o zwolanie posi~dzenia Zarzadu w przypadku stwier-
dzenia dzialan Zarzadu lub jego Prezydium niezgodnych z prawem lub statutem
Klubu.

§ 27.

Majatek i fundusze Klubu

l. Do wystepowania w imieniuKlubujako osoby prawnej upowazniony jest Za.rzad.
2. Dla waznosci oswiadczen w zakresie praw i obowiazków majatkowych Klubu oraz

udzielenia pelnomocnictw wymagane jest wspóldzialanie dwóch osób : Prezesa i Wice-
prezesa, Glównej Ksiegowej lub dwóch innych czlonków Zarzadu upowaznionych
uchwala Zarzadu.

3. Klub prowadzi rachunkowosc zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Na majatek Klubu skladaja sie nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.
6. Majatek klubu powstaje z:

a) wpisowego i skladek czlonkowskich,
b) innych wplywów z dzialalnoscistatutowej,
c) dotacji i subwencji,
d) darowizn spadków i zapisów,
e) dochodów z dzialalnoscigospodarczej.

1.
2.
..,.J.
4.
5.

6.

7.
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! Rozdzial VII

Zmiana statutu i rozwiazanie sie Klubu

§ 28.

Uchwale w sprawie zmiany statutu lub rozwiazania sie Klubu podejmuje Walne Zebranie
wiekszoscia 2/3 glosów w obecnosci co najmniej polowy liczby czlonków uprawnionych do
glosowania.

§ 29.

Wniosek o rozwiazanie sie Klubu nie moze byc wnioskiem naglym lecz musi wplynac do
Zarzadu Klubu co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 30.

Uchwala o rozwiazaniu sie Klubu okresli sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zosta-
nie majatek Klubu.

§31.

.?miany w statucie zostaly uchwalone na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w dniu 11
marca 2003 rokll.
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Wlodzimierz Schmidt


