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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Klub Strzelecki Cel — zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu
„Klubem” — jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem zawiązanym na czas nieoznaczony.
2. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3, stowarzyszeniem, którego
statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 i
stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji, stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz prowadzi działalność w sferze działań publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w
Grójcu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
4. Klub działa zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niniejszym Statutem, a ponadto w
oparciu o Ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
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6. Klub może pomocniczo, w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w
§ 8, prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, przy pełnym uwzględnieniu § 36 i 37.
7. Do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wyznaczenia jej charakteru i zakresu konieczna jest
odrębna uchwała Walnego Zebrania Członków oraz zgłoszenie dokonane w oparciu o właściwe przepisy
prawa.

§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
Mazowsza.
2. Klub może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli służy ona
realizacji jego celów statutowych i jest zgodna z prawem danego kraju.
3. Siedzibą Klubu jest miasto Grójec.

§3
1. Klub może posiadać godło, flagę i sztandar.
2. Wzór godła, flagi i sztandaru określa Zarząd Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego Cel.
3. Klub używa pieczęci okrągłej głównej z godłem Klubu w polu oraz napisem na otoku: „ Klub Strzelecki
Cel”.
4. Klub może używać dodatkowo innych pieczęci, jeśli wymaga tego działalność statutowa.

§4
1. Zarząd Klubu może wprowadzić odznaki stowarzyszeniowe wskazujące na przynależność organizacyjną
oraz odznaki honorowe.
2. Wzór odznak stowarzyszeniowych i odznak honorowych oraz zasady ich przyznawania i używania
określa Zarząd Klubu Strzeleckiego Cel.
§5
1. Generalnie Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu Klubu mogą otrzymywać
wynagrodzenie.
3. Z tytułu poniesionych bezspornych wydatków na rzecz Klubu, jego członkom przysługuje ich zwrot.
4. Klub może powierzać na zasadach prawa cywilnego wykonanie innym podmiotom i osobom, w tym
wolontariuszom, określonych zadań realizujących cele statutowe.
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§6
1. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Klubu — sekcje — mogą być tworzone albo rozwiązywane na
podstawie uchwał Zarządu.
2. Sekcje stanowią integralną część Klubu.
3. Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd.
4. Bieżącą działalnością sekcji zajmują się ich opiekunowie (kierownicy) wyznaczani przez Zarząd i
odpowiedzialni przed Zarządem.
§7
1. Klub może być członkiem polskich i międzynarodowych związków sportowych, członkiem polskich i
międzynarodowych związków stowarzyszeń, członkiem polskich i międzynarodowych stowarzyszeń oraz
brać udział w tworzeniu polskich i międzynarodowych związków sportowych, tworzeniu polskich i
międzynarodowych związków stowarzyszeń oraz tworzeniu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń —
o ile sprzyja to osiąganiu jego celów statutowych i służy interesom jego członków.
2. Do przystąpienia do polskich i międzynarodowych związków sportowych, polskich i międzynarodowych
związków stowarzyszeń oraz polskich i międzynarodowych stowarzyszeń upoważniony jest Zarząd.
3. Delegowanie przedstawicieli Klubu do organizacji, o których mowa w § 7 ust. 1, powinno umożliwić
poza stowarzyszeniową aktywność możliwie najliczniejszej grupie członków.
4. Delegowany członek Klubu powinien współpracować z Zarządem w najszerzej pojętym interesie Klubu i
jego członków.
5. Klub może współpracować z polskimi i międzynarodowymi związkami sportowymi, polskimi i
międzynarodowymi związkami stowarzyszeń oraz polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami — o
ile sprzyja to osiąganiu jego celów statutowych i służy interesom członków Klubu.
6. O nawiązaniu współpracy z polskimi i międzynarodowymi związkami sportowymi, polskimi i
międzynarodowymi związkami stowarzyszeń oraz polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami
decyduje Zarząd.
7. Uchwały i wytyczne organizacji, o których mowa w § 7 ust. 1 i 5, nie mogą być nadrzędne nad Statutem
Klubu.

3

Rozdział II
Cele i środki

§8
Celami Klubu są:
a) prowadzenie działalności w strzelectwie, w tym w sporcie strzeleckim,
b) prowadzenie działalności w łucznictwie, w tym w sporcie łuczniczym,
c) prowadzenie działalności w kusznictwie, w tym w sporcie kuszniczym,
d) umożliwienie członkom i sympatykom współzawodnictwa sportowego na wszelkich poziomach,
e) propagowanie najszerzej pojmowanej kultury fizycznej i sportowej rywalizacji,
f) dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków,
g) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków,
h) krzewienie idei obywatelskich i patriotycznych poprzez organizowanie zawodów sportowych.
i) edukowanie społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji sportowych i
obronnych,
j) promowanie pozytywnego wizerunku miłośników sportowego strzelectwa historycznego i historii,
rekonstruktorów, kolekcjonerów oraz posiadaczy broni, amunicji i militariów,
k) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem strzelców sportowych, łuczników,
kuszników, rekonstruktorów i kolekcjonerów,
l) prowadzenie działalności w zakresie historii sportu, dziejów strzelectwa, łucznictwa, kusznictwa,
kolekcjonerstwa broni dawnej i współczesnej, amunicji i militariów oraz balistyki strzeleckiej,
łuczniczej i kuszniczej,
ł) doradztwo i pomoc miłośnikom broni, amunicji i militariów w zakresie konserwacji i kolekcji
broni sportowej,
m) przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez sportowców,
n) działalność sportowo–turystyczna, zwłaszcza proekologiczna,
o) popularyzowanie sportów takich jak paintball, szkoły przetrwania, spadochroniarstwo,
paralotniarstwo, motolotniarstwo, detektorystyka, nurkowanie, quady, bilard, kajakarstwo i spływy,
modelarstwo oraz sporty łączności.
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§9
Klub realizuje cele poprzez:
a) organizowanie współzawodnictwa sportowego na wszelkich poziomach,
b) szkolenie zawodników, instruktorów, trenerów oraz sędziów strzelectwa sportowego i
dynamicznego, łucznictwa sportowego i tradycyjnego oraz kusznictwa.
c) organizowanie różnych form aktywności fizycznej, zwłaszcza imprez sportowych,
d) angażowanie członków do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej,
e) udział członków w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia
i organizacje krajowe i zagraniczne,
f) prowadzenie szkoleń strzeleckich, łuczniczych i kuszniczych na wszelkich poziomach,
g) organizowanie imprez strzeleckich, łuczniczych i kuszniczych, wystaw kolekcjonerskich,
pokazów i rekonstrukcji historycznych,
h) prowadzenie działalności w zakresie wpływania na regulacje prawne mające znaczenie dla sportu,
kolekcjonerstwa oraz prawa do posiadania broni i amunicji oraz kusz przez obywateli, organizacje
pozarządowe, podmioty gospodarcze i instytucje,
i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej i
samorządowej oraz organów ustawodawczych w zakresie sportu, kolekcjonerstwa oraz prawa do
posiadania broni i amunicji oraz kusz przez obywateli, organizacje pozarządowe, podmioty
gospodarcze i instytucje,
j) upowszechnianie wiedzy o broni dawnej i współczesnej, łukach oraz kuszach,
k) promowanie pozytywnego wizerunku strzelców, łuczników i kuszników,
l) budowanie, wyposażanie oraz modernizowanie obiektów stowarzyszeniowych z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych,
ł) zapewnianie członkom dostępu do stowarzyszeniowej infrastruktury i wyposażenia,
m) wspieranie członków w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych,
n) współpracę ze szkołami,
o) współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
p) współpracę z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
r) współpracę z organami administracji publicznej.
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Rozdział III
Członkowie

§ 10
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
2. Członkami zwyczajnymi, zwykłymi i honorowymi mogą być jedynie osoby fizyczne.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
4. Członkami Klubu na równych zasadach mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy oraz osoby prawne
polskie i zagraniczne.

§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków zwykłych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być:
a) osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych,
b) osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat,
c) osoba małoletnia poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
2. Decyzję o ewentualnym przyjęciu do Klubu podejmuje Zarząd w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, na podstawie umotywowanej pisemnej deklaracji zainteresowanego (która może być
złożona także drogą elektroniczną) i zaakceptowania Statutu .
3. Przed podjęciem do Klubu Zarząd może zasięgnąć opinii o aplikującym u innych członków bądź
pracowników Klubu.
4. W przypadku odmowy przyjęcia do Klubu aplikujący jest informowany pismem zawierającym
uzasadnienie przesłanym na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
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5. O przyjęciu aplikujący do Klubu jest informowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej,
numer tel. komórkowy, wiadomość na messengera
6. Po przyjęciu aplikujący do Klubu wnosi opłatę wpisową oraz bieżącą składkę roczną w oparciu o
regulamin wnoszenia opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich.
7. Wysokość opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich ustala na kolejny rok Zarząd, jednak nie
później niż 1 miesiąc przed zakończeniem roku poprzedzającego wejście nowych opłat i składek.
8. Nie wniesienie w terminie przez aplikującego opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej może
spowodować skreślenie z listy członków.
9. Osoby zmieniające barwy klubowe mogą być decyzją Zarządu zwolnione z całości lub części opłaty
wpisowej.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) udziału w zawodach, wystawach, imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez
Klub,
b) szkolenia przez instruktorów i trenerów Klubu, zatrudnianych przez Klub lub współpracujących z
Klubem,
c) korzystania z bazy i urządzeń Klubu,
d) uzyskiwania bieżącej informacji o działaniach Klubu i jego władz,
e) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
f) noszenia odznak stowarzyszeniowych oraz posiadania legitymacji Klubu,
g) w porozumieniu z innymi członkami składanie wniosków o nadanie członkostwa honorowego
Klubu w oparciu o § 16 ust. 2 Statutu,
h) w porozumieniu z innymi członkami udzielanie rekomendacji osobom fizycznym i prawnym
aplikującym do Klubu w oparciu o § 12 ust. 2 Statutu,
i)osobistego uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, z głosem stanowiącym oraz biernym i
czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
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Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać Statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz
zwyczajów stowarzyszeniowych,
b) aktywnie uczestniczyć w działaniach Klubu i realizacji jego celów statutowych,
c) opłacać składki członkowskie,
d) współdziałać z innymi członkami na rzecz rozwoju Klubu,
e) godnie reprezentować barwy Klubu,
f) prowadzić aktywne działania na rzecz upowszechnienia idei obywatelskich i patriotycznych ze
szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji strzeleckich i obronnych,
g) prowadzić aktywne działania na rzecz upowszechnienia strzelectwa, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży,
h) chronić własności Klubu jako dobra wszystkich jego członków,
i) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
j) powiadamiać Klub o aktualnym adresie poczty elektronicznej i adresie korespondencyjnym.
§ 14

1. Członkiem zwykłym może być:
a) osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych,
b) osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat,
c) osoba małoletnia poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
2. Decyzję o ewentualnym przyjęciu do Klubu podejmuje Zarząd w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, na podstawie umotywowanej pisemnej deklaracji zainteresowanego (która może być
złożona także drogą elektroniczną) i zaakceptowania Statutu .
3. Przed podjęciem do Klubu Zarząd może zasięgnąć opinii o aplikującym u innych członków bądź
pracowników Klubu.
4. W przypadku odmowy przyjęcia do Klubu aplikujący jest informowany pismem zawierającym
uzasadnienie przesłanym na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
5. O przyjęciu aplikujący do Klubu jest informowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej,
tel. komórkowy, wiadomość na messengera
6. Po przyjęciu aplikujący do Klubu wnosi opłatę wpisową oraz bieżącą składkę roczną w oparciu o
regulamin wnoszenia opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich.
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7. Wysokość opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich ustala na kolejny rok Zarząd, jednak nie
później niż 1 miesiąc przed zakończeniem roku poprzedzającego wejście nowych opłat i składek.
8. Nie wniesienie w terminie przez aplikującego opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej może
spowodować skreślenie z listy członków.
9.Osoby zmieniające barwy klubowe mogą być decyzją Zarządu zwolnione z całości lub części opłaty
wpisowej.
10. Członek zwykły ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele statutowe
Klubu i udziela mu wsparcia organizacyjnego, moralnego lub materialnego.
2. Osoba fizyczna aplikująca na członka wspierającego musi spełniać warunki określone w § 12 ust. 1.
3. Procedura przyjmowania na członka wspierającego Klubu jest analogiczna do stosowanej w przypadku
przyjmowania na członka zwyczajnego.
4. Członek wspierający ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
5. Osoby fizyczne będące członkami wspierającymi oraz osoby upoważnione przez członka wspierającego
będącego osobą prawną mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
6. Członkowie wspierający są dodatkowo zobowiązani do regularnego wypełniania zadeklarowanych na
rzecz Klubu świadczeń.

§ 16
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, strzelectwa,
łucznictwa lub kusznictwa.
2. Członkostwo honorowe nadawane jest jednorazowo i bezterminowo przez Walne Zebranie Członków,
działające na wniosek Zarządu lub 5 członków zwyczajnych.
3. Członkostwo honorowe można łączyć z członkostwem zwyczajnym i wspierającym.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków wynikających z § 12 ust. 6 i § 14 lit. c oraz — jeśli
nie są równocześnie członkami zwyczajnymi — nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego ani
też głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
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§ 17
1. Członkostwo w Klubie ustaje:
a) poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) poprzez wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
— rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zebrania
Członków i Zarządu — po umożliwieniu złożenia wyjaśnień przed Zarządem,
— nieuczestniczenia w działalności Klubu przez co najmniej 12 miesięcy,
— świadomego działania na szkodę Klubu i jego członków,
c) w przypadku członka zwyczajnego z chwilą śmierci członka, utraty albo ograniczenia zdolności do
czynności prawnych lub utraty albo ograniczenia praw publicznych.
d) w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną — poprzez utratę osobowości
prawnej,
e) poprzez skreślenie — w przypadku członka zwyczajnego i zwykłego z powodu zalegania powyżej
3 miesięcy z roczną składką członkowską, a w przypadku członka wspierającego z powodu nie
wypełniania powyżej 3 miesięcy zadeklarowanych na rzecz Klubu świadczeń,
f) poprzez rozwiązanie się Klubu.
2. W przypadkach określonych w § 17 ust. 1 lit. b Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym
kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
3. W przypadkach określonych w § 17 ust. 1 lit. b Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego
o wykluczeniu na piśmie, doręczając mu odpis stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem i wskazując na
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu
przedmiotowej uchwały. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie
wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała jest
ostateczna.
4. Członek honorowy Klubu może zostać pozbawiony członkostwa jedynie mocą uchwały Walnego
Zebrania Członków, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, działającego na wniosek Zarządu lub
10 członków zwyczajnych. Uchwała taka jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze i organy

Władze

§ 18
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze wymienione w § 18 ust. 1 lit. b i c pochodzą z demokratycznych wyborów i działają kolegialnie.
3. Funkcje we władzach nie podlegają łączeniu.
4. Władze działają zgodnie ze Statutem oraz własnymi regulaminami określającymi szczegółowe zasady i
tryb ich pracy.

§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa bezterminowo.
2. Kadencja władz rozpoczyna się i kończy w tym samym czasie.
3. Wyłonione podczas wyborów władze konstytuują się podczas swoich pierwszych posiedzeń, odbytych w
przerwie obrad Walnego Zebrania Członków przed ich zakończeniem.
4. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków danego
organu. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach personalnych, które mogą być podejmowane wyłącznie w
głosowaniu tajnym.
5. W przypadku uzupełnienia władz Klubu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie
później niż 6 miesięcy od momentu zmniejszenia składu władz.
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§ 20
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna składają Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdania ze swojej
działalności.
2. W przypadku Zarządu każde z powyższych sprawozdań musi zawierać również sprawozdanie finansowe,
oraz informację o kondycji podmiotów zależnych od Klubu.
3. W przypadku Zarządu sprawozdanie winno zawierać sprawozdania z działalności istniejących w Klubie
sekcji oraz Kolegium Sędziów.
4. Niezatwierdzenie corocznego sprawozdania przez Walne Zebranie Członków może być powodem
odwołania wszystkich członków danego organu.

§ 21
Decyzje władz Klubu zapadają w formie uchwał.

§ 22
1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinny być opublikowane w ciągu 7 dni.
3. W przypadku gdyby opublikowanie uchwały mogło spowodować naruszenie dóbr osobistych członka
Klubu względnie ujawnienie poufnych informacji handlowych dotyczących działalności Klubu, uchwała
wchodzi w życie pomimo jej nieopublikowania.
4. Przez opublikowanie należy rozumieć wywieszenie na stowarzyszeniowej tablicy informacyjnej lub
umieszczenie na internetowej stronie Klubu.

§ 23
1. Obrady władz Klubu są protokołowane.
2. Protokoły obrad są dostępne do wglądu w siedzibie władz Klubu dla wszystkich członków po upływie 1
miesiąca od dnia obrad.
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§ 24
Członkostwo we władzach Klubu ustaje przed upływem kadencji wskutek:
a) ustania członkostwa z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz f,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów
członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25
1. Władze Klubu nie powinny funkcjonować w uszczuplonym składzie dłużej niż 6 miesięcy.
2. W przypadku uszczuplenia składu danego organu, jego skład powinien zostać uzupełniony przez
kooptację, jednak maksymalnie do ilości członków określonych przez Walne Zebranie Członków.
3. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu
pochodzących z wyboru.
4. Kooptacji można dokonać wyłącznie spośród członków posiadających bierne prawo wyborcze i
obecnych podczas poprzedniego wyborczego Walnego Zebrania Członków.
5. Władze w drodze własnych uchwał mogą zmieniać podział funkcji wewnątrz poszczególnych organów.
6. Ze składu danego organu we władzach podczas kadencji może odwołać jedynie Walne Zebranie
Członków, przy czym wniosek o odwołanie może dotyczyć wszystkich władz, jednego z organów lub
konkretnych osób.
7. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie władz zostaną odwołani z pełnionych funkcji, wówczas to samo
Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu władz do końca kadencji.

Walne Zabranie Członków

§ 26
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako
Sprawozdawcze.
2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 21 dni
przed zaplanowanym terminem Walnego Zabrania Członków na adres poczty elektronicznej znajdujący się
w bazie danych członków, na nr telefonu lub na stronie internetowej Klubu lub tablicy informacyjnej
Klubu.
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3. Wszystkie materiały dotyczące spraw, nad którymi będzie obradowało Walne Zebrania Członków,
muszą być udostępnione członkom na 21 dni wcześniej przez wyłożenie w siedzibie władz Klubu.

§ 27
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje podług uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.
2. We wniosku, o którym mowa w § 28 ust. 1 lit. c, muszą być zawarte punkty porządku obrad, nad którymi
ma obradować nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane. Przyjęty porządek obrad może jednak zostać zmieniony w trakcie obrad, jeśli wymaga tego
przeprowadzenie wyborów do władz Klubu.
4. W przypadku niezwoływania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków bądź nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w terminie i trybie określonym w Statucie, zwołuje je w trybie nadzwyczajnym
Komisja Rewizyjna.
§ 29
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie
lub w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
§ 30
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wyznaczanie generalnych kierunków działalności i rozwoju Klubu,
b) uchwalanie i zmienianie Statutu,
c) wybieranie i odwoływanie członków władz,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu finansowego,
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f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) uchwalanie regulaminów władz i Kolegium Sędziów,
i) uchwalanie regulaminu wnoszenia opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich,
j) nadawanie godności członka honorowego,
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie Członków może powoływać doradcze komisje do zbadania określonej sprawy lub
podjęcia określonych działań.

Zarząd

§ 31
1. Zarząd powoływany jest do bieżącego kierowania działaniami Klubu.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków zwyczajnych Klubu, wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz/Skarbnik oraz maksymalnie 2 Członków
Zarządu.
4. Ilość członków Zarządu w danej kadencji uchwala Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
6. Zarząd działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§ 32
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
c) organizacja imprez strzeleckich, łuczniczych i kuszniczych, zawodów sportowych i wystaw
kolekcjonerskich oraz innych, o których mowa w § 8 i 9.
d) wyrażanie zgody na zmianę przynależności klubowej zawodników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
e) ustalanie ramowego kalendarza sportowego,
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f) na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdzenie regulaminów zawodów rozgrywanych w Klubie,
g) umożliwianie członkom rozwoju sportowego, zwłaszcza szkolenia zawodniczego i sędziowskiego,
h) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu z wyłączeniem spraw wyszczególnionych w § 39,
i) przygotowywanie projektu planu finansowego,
j) budowanie bazy i urządzeń stowarzyszeniowych, zgodnie z potrzebami dyscyplin,
k) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
l) prowadzenie ewidencji członków,
ł) pomoc członkom w uzyskiwaniu i utrzymywaniu indywidualnych pozwoleń na broń,
m) określanie wysokości opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich,
n) udzielanie członkom odpowiedzi na opinie, wnioski i postulaty, o których mowa w § 13 lit. e,
o) składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdań z działalności Zarządu,
p) powoływanie i rozwiązywanie sekcji Klubu oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
r) prowadzenie polityki kadrowej i finansowej, w tym zatrudnianie pracowników i wolontariuszy
oraz udzielanie zleceń,
s) ustalanie zakresu obowiązków pracowników i wolontariuszy,
t) przyznawanie własnych nagród i wyróżnień oraz uchwalanie regulaminów ich przyznawania,
u) przyznawanie własnych stypendiów oraz uchwalanie regulaminów ich przyznawania,
v) wnioskowanie o nadanie odznaczeń członkom Klubu, działaczom, zawodnikom, instruktorom i
trenerom strzelectwa i łucznictwa sportowego,
w) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego,
x) wybieranie przedstawicieli Klubu delegowanych do organizacji, o których mowa w § 7 ust. 1.
§ 33
1. Przy Zarządzie, jako jego ciało doradcze, działa Kolegium Sędziów.
2. Członkami Kolegium Sędziów mogą być członkowie zwyczajni, zwykli bądź wspierający, równocześnie
będący sędziami strzelectwa sportowego lub dynamicznego bądź łucznictwa, posiadającymi uprawnienia w
specjalnościach sportowych reprezentowanych w Klubie.
3. W przypadku sędziów z licencjami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z zasady powinna być to
przynajmniej kl. II statyczna lub kl. II dynamiczna; w przypadku sędziów z licencjami Polskiego Związku
Łuczniczego powinna być to przynajmniej kl. II; w przypadku innych federacji czy stowarzyszeń klasa
sędziowska powinna być odpowiednio wysoka.
4. Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
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Komisja Rewizyjna

§ 34
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad wszelkimi aspektami działalności
Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków zwyczajnych Klubu wybranych przez Walne
Zebranie Członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz
maksymalnie 2 Członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ilość członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji uchwala Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w obradach Zarządu.

§ 35
1. Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku pełnej kontroli działalności Klubu,
b) przeprowadzanie cząstkowych kontroli wybranych aspektów funkcjonowania Klubu,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz
usunięcia nieprawidłowości,
d) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
e) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w przypadku zaistnienia sytuacji z §
28 ust. 4,
f) składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
g) składanie podczas Walnego Zebrania Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
h) udzielanie członkom odpowiedzi na opinie, wnioski i postulaty, o których mowa w § 13 lit. e.
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2. W celu realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna może żądać stosownych wyjaśnień od Zarządu oraz
ma prawo wglądu w każdą dokumentację Klubu.

Rozdział V
Majątek i reprezentacja

§ 36
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe, udziały w spółkach
i środki pieniężne.
2. Majątek Klubu może być wykorzystywany wyłącznie w celu realizacji celów Klubu określonych w § 8.

§ 37
Źródłami powstawania majątku Klubu są:
a) opłaty wpisowe,
b) składki członkowskie,
c) dochody z majątku,
d) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
e) dotacje celowe,
f) darowizny, zapisy i spadki,
g) środki rzeczowe i pieniężne pochodzące od sponsorów.

§ 38
1. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w kwestiach nie
związanych z majątkiem i zobowiązaniami majątkowymi Klubu upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes,
względnie każdy z Członków Zarządu na podstawie stosownej uchwały Zarządu.
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Sekretarza/Skarbnika lub jednego z Członków Zarządu.
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§ 39
Do czynności, których dokonanie wymaga uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków, należą:
a) obciążenie nieruchomości,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 40
1. Niniejszy Statut został uchwalony podczas zebrania założycielskiego członków założycieli Klubu,
które odbyło się w Grójcu dnia 01 marca 2017 r.
2. Wykładnia przepisów Statutu należy do kompetencji Zarządu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie i Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 41
1. Zmiana Statutu Klubu wymaga uchwały podjętej w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3
głosów członków zwyczajnych obecnych podczas Walnego Zebrania Członków. Uchwała taka może zostać
podjęta także w drugim terminie przy zachowaniu poprzedzających postanowień Statutu.
2. Proponowaną zmianę Statutu opracowuje Komisja Statutowa wybierana przez Walne Zebranie
Członków spośród obecnych na nim członków zwyczajnych.
3. Komisja Statutowa powoływana jest na okres niezbędny do przygotowania wniosku o uchwalenie zmian.
4. Liczbę członków Komisji Statutowej określa Walne Zebranie Członków.
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§ 42
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym
kwalifikowaną większością 3/4 głosów członków zwyczajnych obecnych podczas Walnego Zebrania
Członków. Uchwała taka może zostać podjęta także w drugim terminie przy zachowaniu poprzedzających
postanowień Statutu.
2. W uchwale o rozwiązaniu się Klubu powołany zostaje Likwidator bądź Komisja Likwidacyjna oraz
określony zostaje tryb likwidacji i cel na jaki ma zostać przeznaczony majątek Klubu.
3. Likwidator bądź Komisja Likwidacyjna, po zakończeniu swoich prac, składa organowi ewidencyjnemu
sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
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