STATUT KLUBU STRZELECKIEGO „TARCZA SZAMOTUŁY”
Tekst po uchwaleniu tekstu jednolitego dnia 11 września 2018 roku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki „TARCZA SZAMOTUŁY”, dalej Klub.
§2
Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z pózn. zm.), ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z
2014 r. nr 1118 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§3
Siedzibą Klubu jest miasto Szamotuły a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swoich spraw
może zatrudnić osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.
§5
Klub jest uprawniony do używania pieczęci, godła, flag, do posiadania mundurów, odznak
organizacyjnych według ustalonych wzorów.
§6
Klub może być członkiem organizacji, stowarzyszeń i innych jednostek prawnych polskich i
zagranicznych o podobnym charakterze działania.
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ROZDZIAŁ II Cele i formy działania
§7
Celem działania Klubu jest:
1.
Organizowanie, popularyzacja i rozwój wszelkich form strzelectwa z broni różnego
rodzaju oraz stowarzyszenie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni.
2.
Podnoszenie umiejętności strzeleckich, sprawności fizycznej i psychofizycznej
Członków i innych osób biorących udział w imprezach organizowanych przez Klub.
3.
Wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych.
4.
Udzielanie wzajemnej pomocy i utrzymywanie życia towarzyskiego.
5.
Działalność sportowo - turystyczna.
6.
Organizowanie swoim członkom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych klubu.
§8
Klub realizuje swoje cele statutowe przez:
1.
Tworzenie Członkom warunków dla realizacji ich zainteresowań i umożliwienia im
uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu oraz kolekcjonowanie broni
używanej w strzelectwie.
2.
Prowadzenie szkoleń, treningów.
3.
Organizowanie współpracy środowisk społecznych posiadających broń zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w
zakresie objętym celami klubu.
5.
Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych
i charytatywnych.
6.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, rekreacyjnej, integracyjnej
i wychowawczej wśród członków Klubu.

1.

2.

§9
Klub może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony przez Klub wyłącznie na
realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego
członków.
Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest:
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.20.Z
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej i rekreacyjnej PKD 85.51.Z
- Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z
- Działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z
- Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
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ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Klubu, dalej Członkowie, dzielą się na:
1.
Zwyczajnych
2.
Honorowych
3.
Wspierających
§11
Członkowie zwyczajni
1.
Członkiem zwyczajnym Klubu może być zarówno obywatel Polski, jak obcokrajowiec
legalnie przebywający na terytorium Polski oraz posiadający zezwolenie na pobyt stały
na terenie RP. Członkiem zwyczajnym może zostać wyłącznie osoba niepozbawiona
praw publicznych, podporządkowująca się postanowieniom statutu i regulaminu bez
względu na wiek.
2.
Małoletni mogą być członkami zwyczajnymi za zgodą ich prawnych opiekunów.
3.
Wniosek o przyjęciu na członka winien kandydat złożyć na piśmie do Zarządu z
równoczesnym poleceniem przez co najmniej dwóch członków Klubu.
4.
O przyjęciu decyduje Zarząd zwykłą większością głosów członków obecnych na
zebraniu przy obecności co najmniej 50% składu Zarządu.
5.
Przy odmowie załatwienia wniosku nie ma obowiązku ujawniania powodu.
6.
Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat dopiero po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia przyjęcia, zapłaceniu wpisowego i składki za pierwszy kwartał.
§12
Członkowie honorowi
1.
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Klubu.
2.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3.
Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym.
4.
Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
5.
Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
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§13
Członkowie wspierający
1.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele
Klubu i zadeklarują pomoc materialno - finansową.
2.
Osoby prawne mogą zostać Członkami wspierającymi przez złożenie oświadczenia
woli Zarządowi, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.
3.
Osoby prawne działają w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4.
Członek wspierający ma prawo:
a)
brania udziału w Walnym Zebraniu bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
b)
korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określonych w regulaminie
organizacyjnym klubu.
§14
Członek zwyczajny ma prawo:
1.
Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
2.
Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu.
3.
Brać udział w pracach, czynach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu
z prawem głosu.
4.
Korzystać z urządzeń i lokali Klubu na zasadach określonych regulaminem.
5.
Posiadać legitymację Klubu oraz nosić jego mundur i odznaki.
6.
Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w swojej działalności.
7.
Posługiwać się bronią wszelkiego rodzaju posiadaną na podstawie pozwolenia na
posiadanie broni w ramach zajęć programowych Klubu.
8.
Być ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas treningów
i zawodów.
§15
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1.
Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i podjętych uchwał przez Władze
Klubu.
2.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
3.
Realizowania celów Stowarzyszenia.
4.
Czynnego i aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
5.
Uzyskania pozwolenia na posiadanie broni.
6.
Przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zasad obchodzenia i posługiwania się
bronią i amunicją.
7.
Brać udział w pracach i czynach na rzecz klubu.

1.
2.

§16
Za aktywny udział w realizacji zadań klubu mogą być przyznawane Członkom
wyróżnienia i nagrody ustalane przez Zarząd Klubu.
W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał Władz Klubu na członków
mogą być nakładane kary przez Sąd Koleżeński.
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§17
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
4.

Członkostwo ustaje na skutek:
wystąpienia Członka zgłoszonego na piśmie,
nieopłaceniu składek członkowskich za okres 6 miesięcy,
wykluczenia uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Klubu lub wykluczenia
orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego podjętym na podstawie § 33 pkt 6 statutu,
rozwiązania Klubu,
śmierci Członka,
Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.
Członek występujący lub wykluczony traci wszelkie prawa wobec Klubu i nie może
żądać zwrotu opłat złożonych na rzecz Klubu.
Na pisemny wniosek Członka Zarząd może zawiesić go w prawach i obowiązkach
członka maksymalnie na okres 12 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku.

ROZDZIAŁ IV Władze
§18
1.
a)
b)
c)
d)
2.

1.
2.
3.
4.

5.

Władzami są:
Walne Zebranie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński,
Kadencja Władz trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania. Uchwały wszystkich Władz zapadają
zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Do
odbywania posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego potrzebna
jest obecność co najmniej ½ członków danego organu. W przypadku braku wymaganej
ilości członków, posiedzenie może się odbyć w II terminie, bez względu na ilość
obecnych członków. Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zebranie określa § 19
statutu.
§19
Najwyższą Władzą jest Walne Zebranie, które może być zwołane w trybie
zwyczajnym lub nadzwyczajnym i uczestniczyć mogą w nim wszyscy Członkowie.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na rok, natomiast sprawozdawczowyborcze raz na trzy lata.
Zarząd powiadamia Członków o terminie, miejscu, godzinie i porządku Walnego
Zebrania nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej, Władzom
tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może
przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania na pierwszym terminie lub
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6.
a)
b)
c)
7.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1.
2.

zwykłą większością głosów osób uprawnionych i obecnych w drugim terminie pół
godziny później.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej.
na wniosek ¾ ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku
lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i wpisowego,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
rozpatrywanie wniosków i postulatów Członków,
nadawanie i odbieranie godności Członka honorowego na wniosek Zarządu.
rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie skreślenia z listy,
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania klubu,
podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przez członków
Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§21
Zarząd Klubu składa się z 4-6 Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.
Zarząd Klubu wybiera ze swego grona Prezesa-Kierownika Klubu, Wiceprezesa,
Sekretarza, Skarbnika.

§22
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy
Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
1.
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3.
uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4.
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji sportowych,
5.
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6.
składanie sprawozdań z działalności Klubu,
7.
uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
8.
wystąpienie o nadanie członkostwa honorowego,
9.
zatrudnianie i zwalnianie pracowników klubu,
10.
opracowanie sezonów i legitymacji i odznak klubowych,
11.
przyznawanie nagród i wyróżnień.
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1.

2.

1.
2.

3.
4.
a)
b)
c)

d)

e)

1.

2.

§23
Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu
Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach bądź odwołaniu Członka Zarządu podejmuje
Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
§24
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków Komisji wybieranych przez. Walne
Zebranie. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala każdorazowo
Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
wydawaniu zaleceń pokontrolnych oraz sposobów ich usunięcia,
składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,
postanowień
i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§25
Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem,
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
§26

Sąd Koleżeński
1.
Organem sądowym Klubu jest Sąd Koleżeński.
2.
Sąd Koleżeński składa się do 15 Arbitrów wybieranych na okres trzech lat przez Walne
Zebranie. Ilość Arbitrów ustala Walne Zebranie.
3.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
4.
W przypadku niemożności wyznaczenia składu ze względu na wyłączenia Arbitrów
postępowanie jest jednoinstancyjne a obowiązki Sądu Koleżeńskiego przejmuje Walne
Zebranie. Przepisy o wyłączeniu Arbitra stosuje się odpowiednio.
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1.
2.
3.
4.

§27
Arbitrzy wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego
oraz Sekretarza Sądu.
Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez
Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
Osoba wyznaczająca skład ma obowiązek starać się obciążać Arbitrów obowiązkami
jak najbardziej równomiernie.
Ze składu Sądu Koleżeńskiego rozpatrującego daną sprawę może być wyłączony
Arbiter na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy, w razie zaistnienia
uzasadnionych obaw, co do jego bezstronności. Wyłączenie następuje z urzędu
w przypadkach, gdy pozostaje on w stosunku zależności lub nadrzędności służbowej
do strony a także pokrewieństwa lub powinowactwa. O wyłączeniu Arbitra Sądu
rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego. Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego lub Zastępca Przewodniczącego wyznacza innego członka składu
orzekającego do wzięcia udziału w rozpatrywaniu danej sprawy.
§28

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
1.
naruszenia przez członków lub Zarząd postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania
i Zarządu, zwyczajów oraz innych uregulowań Klubu,
2.
zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji Władz,
3.
słuszności decyzji Władz o zawieszeniu lub odwołaniu Członków Władz,
4.
sporów pomiędzy Członkami.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§29
Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy Członek.
Sprawę do Sądu Koleżeńskiego wnosi się w terminie 14 dni od wystąpienia podstaw
do jej wniesienia lub gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od strony –
w terminie 14 dni od ustania przeszkody do jej wniesienia.
§30
Koleżeński rozstrzyga sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch
miesięcy od daty jej wniesienia.
Osoby zainteresowane zawiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie
i miejscu posiedzenia, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
W razie nieusprawiedliwionej nieobecności strony przeprowadza się posiedzenie
zaocznie.
Obrady Sądu Koleżeńskiego są protokołowane.
Orzeczenie dostarcza się stronom w sposób zwyczajowo przyjęty.
W ciągu 7 dni od wydania orzeczenia strona może w formie udokumentowanej
wystąpić o jego uzasadnienie.
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1.
2.

§31
Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wnosi się w terminie dwóch tygodni od
dnia jego wydania.
W postępowaniu w drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu
w pierwszej instancji, jednak skład w składzie II instancji nie może orzekać żaden
Arbiter orzekający w I instancji lub występujący przed nią jako świadek.

§32
Sąd Koleżeński wydaje w sprawach § 17 orzeczenia:
1.
o ukaraniu,
2.
o odstąpieniu od wymierzania kary,
3.
o uniewinnieniu,
4.
o umorzeniu postępowania.
§33
Sąd Koleżeński stosuje w sprawach § 17 następujące kary:
1.
upomnienie,
2.
grzywnę,
3.
naganę,
4.
naganę wraz z pozbawieniem funkcji we Władzach,
5.
naganę wraz z pozbawieniem ewentualnych funkcji we Władzach i z zawieszeniem we
wszystkich bądź niektórych prawach Członka na okres od trzech miesięcy do 2 lat,
6.
wykluczenie z Klubu
ROZDZIAŁ V Wyróżnienia i kary

1.
2.

§34
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany
przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI Majątek i fundusze Klubu

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§35
Na majątek Klubu składają się nieruchomości oraz fundusze.
Na fundusz Klubu składają się:
składki członkowskie,
darowizny i zapisy,
dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
dochody z majątku,
dochody z działalności gospodarczej,
inne wpływy.

strona 9 z 10

§36
Do reprezentowania Zarządu na zewnątrz wymagane są podpisy trzech członków Zarządu,
w tym Prezesa oraz Skarbnika.

ROZDZIAŁ VII Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

1.
2.

1.

2.

§37
Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów, za wyjątkiem §38.
Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony co najmniej 60 dni na piśmie przed
terminem Walnego Zebrania.
§38
Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być
przeznaczony majątek.
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