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STATUT KLUBU STRZELESTWA SPORTOWEGO ,,SOKÓŁ”  
W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

 
ROZDZIAŁ I 

 KLUB 
 

§1 
 

1. KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO ,,SOKÓŁ”, zwany w dalszej części ,,Klubem”, jest 
podmiotem posiadającym osobowość prawną, działającym w oparciu o przepisy zawarte                    
w treści ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1393, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie. 

2. Siedzibą Klubu i jego organów jest miasto Sokołów Podlaski. 
3. Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Klub może by członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji lub stowarzyszeń                              

o zbliżonym profilu działalności statutowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami 
prawa. 

 
§2 
 

1. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków. Klub do wykonywania 
swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie czynności 
innym podmiotom. 

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
3. Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych 

stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Przychód z 
działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji celów stanowiących 
działalność pożytku publicznego. 

 
ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA KLUBU 
 

§3 
ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

 
1. W zakresie działalności Klubu, za działalność pożytku publicznego uznaje się działalność 

prowadzoną w sferze zadań publicznych obejmującą, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. zadania w zakresie: 
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
d) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Zakres działalności określony w ust. 1 powyżej, obejmuje działalność (zgodnie z klasyfikacją 

PKD): 
a) odpłatna: 
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PKD: 85 51 Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  
poprzez prowadzenie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób 
indywidualnych; 
PKD: 93 12 Z - Działalność klubu strzeleckiego; 
PKD: 93 29 Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
PKD: 93 11 Z - Działalność obiektów sportowych. 
 
b) nieodpłatna: 
PKD: 93 19 Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
PKD: 94 99 Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
 

 
 

§4 
CELE KLUBU 

  
1. Klub prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
b) kształtowania wśród członków Klubu postaw patriotycznych, najwyższych 

standardów etycznych oraz sumiennego wypełniania obowiązków obywatelskich             
i społecznych; 

c) zrzeszania kolekcjonerów broni; 
d) propagowania kultury fizycznej i sportu. 

2. Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 
a) działalności mającej na celu rozwój i popularyzację strzelectwa wśród społeczeństwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej; 
b) stałego doskonalenia umiejętności strzeleckich Członków Klubu; 
c) działalności na rzecz oświaty i kultury, realizowanej w szczególności poprzez 

propagowanie wartości patriotycznych, świadomości narodowej oraz historii oręża 
Polskiego; 

d) upowszechniania w społeczeństwie wiedzy odnośnie broni strzeleckiej, w tym                                           
w szczególności prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się bronią. 

 
 

§5 
SPOSÓB REALIZACJI CELÓW KLUBU 

 
1. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością statutową Klubu, co za tym idzie 

Klub nie może obok działalności pożytku publicznego prowadzić innej działalności statutowej.  
2. Klub realizuje swoje cele poprzez: 

a) w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego: 
 organizowanie i prowadzenie z opłat od uczestników szkoleń w zakresie strzelectwa i 

bezpiecznego posługiwania się bronią palną; 
 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; 
 organizowanie i prowadzenie sekcji Klubu; 
 stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie 

m.in. bezpiecznych warunków uprawiania dyscyplin strzeleckich, odpowiedniego 
nadzoru trenersko-instruktorskiego oraz zaplecza techniczno-dydaktycznego; 
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b) w zakresie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 
 prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie strzelectwa; 
 popularyzację regulaminów oraz wszelkiego rodzaju wytycznych dotyczących 

uprawiania dyscyplin strzeleckich;  
 działalność charytatywną oraz niezarobkową działalność kulturalno-oświatowo-

wychowawczą; 
 organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich jak również udział w zawodach i 

imprezach organizowanych przez inne organizacje na terenie kraju i poza jego 
granicami. 

§6 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  Klubowi zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji pożytku 
publicznego i o wolontariacie Klubowi zabrania się: 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 ich majątku na rzecz ich 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 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że                        
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych                
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE KLUBU 

 
§7 
 

Członkowie klubu dzielą się na członków: 
1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych. 

 
§8 
 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych       
i niepozbawione praw publicznych oraz cechujące się nieposzlakowana opinią z zastrzeżeniem                 
ust. 3. 
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2. Małoletni w wieku od lat 16 do 18 mogą być członkami Klubu, którym przysługuje bierne                      
i czynne prawo wyborcze do władz Klubu. 

3. Małoletni poniżej lat 16 mogą być członkami Klubu jedynie w przypadku wyrażenia na to zgody 
przez ich przedstawicieli ustawowych. Małoletnim, o których mowa w zdaniu pierwszym                  
nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniach na walnym zebraniu członków, jak również 
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu. 

4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu zgodnie                             
z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

5. Osobom prawnym przysługuje wyłącznie status członków wspierających. 
 

§9 
 

1. Kandydat na członka Klubu składa pisemną deklarację zawierającą m.in. oświadczenie                                   
o dobrowolnym przystąpieniu do Klubu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto dane:  

1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, 
adres zamieszkania; seria i numer dowodu osobistego; 

2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis                          
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru. 

2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, o której 
mowa w treści ust. 1 powyżej i opłaci składkę członkowską. Zarząd Klubu może podjąć uchwałę 
w zakresie określenia wzoru deklaracji, o której mowa w treści zdania pierwszego. 

3. O fakcie przyjęcia w poczet członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały,                        
po uprzedniej weryfikacji spełnienia przez Kandydata warunków określonych w treści §7 statutu. 
Podjęcie uchwały, o której mowa w treści niniejszego ustępu może zostać poprzedzone 
wezwaniem Kandydata przez Zarząd Klubu do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień. 
O swojej decyzji Zarząd Klubu niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Od decyzji odmownej Zarządu Klubu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania                           
do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 
Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o treści 
uchwały.  
 

§10 
 

1. Członek zwyczajny Klubu ma w szczególności prawo do: 
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu i brania udziału w głosowaniach; 
2) wybierania i bycia wybieranym do organów Klubu; 
3) zgłaszania do organów Klubu wniosków i postulatów w sprawach związanych z jego 

działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia; 
4) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub; 
5) reprezentowania Klubu na zawodach sportowych i innych imprezach; 
6) korzystania z zaplecza techniczno-dydaktycznego Klubu na warunkach określonych                        

w wewnętrznych regulaminach funkcjonujących w Klubie. 
2. Członek zwyczajny Klubu jest zobowiązany w szczególności do: 

1) brania czynnego udziału w zawodach organizowanych przez Klub; 
2) realizować zobowiązania finansowe wobec Klubu w terminach i wysokości określonej                   

w stosownej uchwale; 
3) znajomości i przestrzegania statutu Klubu oraz innych regulaminów, wytycznych                              

i procedur funkcjonujących w Klubie, w tym w szczególności przepisów Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego i Międzynarodowej Unii Strzeleckiej (ISSF) w zakresie 
uprawianych konkurencji strzeleckich;  
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4) brania czynnego udziału w pracach na rzecz Klubu oraz inicjatywach realizowanych 
przez Klub; 

5) dbania o dobre imię Klubu.  
 

§11 
 

1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje w wyniku: 
1) śmierci członka Klubu w przypadku osoby fizycznej lub utraty zdolności do czynności 

prawnych bądź pozbawiania praw publicznych; 
2) utraty osobowości prawnej w przypadku członków Klubu, o których mowa w treści § 8 

ust 5 statutu; 
3) złożenia do Zarządu Klubu pisemnej deklaracji w zakresie rezygnacji z członkostwa; 
4) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu lub uchwały Walnego Zebrania 

Członków Klubu . 
 
2. Wykluczenie, o którym mowa w treści ust. 1 pkt 4 powyżej, następuje w szczególności                                     

w przypadku: 
1) nieusprawiedliwionej zaległości w zapłacie składek członkowskich, przekraczającej                  

6 miesięcy, liczonych od 1 stycznia roku kalendarzowego, którego składka dotyczy; 
2) postępowania rażąco sprzecznego z postanowieniami Statutu, regulaminów                   

lub przepisów normujących działalność Klubu; 
3) postępowania, które godzi w dobre imię Klubu i jego członków; 
4) działania na szkodę Klubu. 

 
3. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały 

Zarząd Klubu umożliwia na wniosek członka złożenie mu wyjaśnień na piśmie. O treści uchwały 
w przedmiocie wykluczenia Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1-3 stwierdza Zarząd Klubu                        
w formie uchwały, przepis ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

5. Od uchwał Zarządu Klubu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu 
odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Klubu, które winno zostać złożone                   
w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia pisemnego powiadomienia o treści uchwały. 
Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna. 

 
 
 

§12 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, niezależnie od jej miejsca 
zamieszkania lub siedziby, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Klubu, w związku                       
ze wsparciem udzielonym w realizacji jego celów. 

2. Uzyskanie statusu członka wspierającego wymaga złożenia deklaracji zawierającej dane,                       
o których mowa w § 9 ust. 1 statutu. Zapis §9 ust. 2 zdanie drugie Statutu stosuje się 
odpowiednio.  

3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości. 
4. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych,                    

za  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
5. W kwestiach dotyczących ustania członkostwa członka wspierającego odpowiednie zastosowanie 

znajdują przepisy zawarte w § 11 statutu. 
 

§13 
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1. Członkiem Honorowym Klubu może być: 

1) każda osoba fizyczna, której godność tą nada Walne Zebranie Członków Klubu,                      
w szczególności w przypadku uznania jej szczególnych zasług dla Klubu; 

2) członek Klubu ze stażem członkowskim nie mniejszym niż 10 lat i ukończonym wiekiem 
60 lat. 

2. Członkom Honorowym Klubu przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, w tym 
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu. 

3. W zakresie obowiązków członka Klubu określonych w treści § 10 ust. 2 statutu, Członkowie 
Honorowi Klubu są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

4. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje lub odbiera Walne Zebranie Członków Klubu                   
na wniosek Zarządu Klubu lub na pisemny wniosek co najmniej 60% jego członków. Odebranie 
godności Członka Honorowego Klubu może nastąpić w szczególności w sytuacjach określonych 
w treści §11 ust. 2 pkt 2-4 statutu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE KLUBU 
 

§14 
 

Władzami (organami) Klubu są: 
1) Walne Zebranie Członków Klubu; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§15 

 
1. Wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Klubu 

spośród uprawnionych członków Klubu, w głosowaniu jawnym bądź tajnym, bezwzględną 
większością głosów. 

2. Sposób głosowania określa każdorazowo w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Klubu. 
3. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję. Mandat 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków 
Klubu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 

4. W przypadku Zarządu Klubu większość jego członków stanowić muszą osoby posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych.  

5. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 
1) ustania członkostwa w Klubie; 
2) pisemnej rezygnacji; 
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków Klubu na mocy uchwały podjętej 

większością 2/3 głosów; 
6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu lub utracenia możliwości sprawowania funkcji członka 

Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, organy te uzupełniają swój 
skład metodą kooptacji. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji Prezesa Klubu, 
następcę wybiera spośród siebie Zarząd Klubu. Zarząd może uzupełnić swój skład do 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru. 

7. W przypadku uzupełnienia składu osobowego w trybie wskazanym w treści ust. 6 powyżej, 
wymagane jest zatwierdzenie tych członków przez najbliższe Walne Zebranie Członków Klubu. 

8. Członkowie Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej pełnią swą funkcję społecznie – bez 
możliwości uzyskania wynagrodzenia z tego tytułu.\ 
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9. W zakresie obowiązków członka Klubu określonych w treści § 9 ust. 2 statutu, Członkowie 
Komisji rewizyjnej są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
 
 

§16 
 

1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Klubu nie uczestniczy co najmniej 
połowa łącznej liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą 
być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

3. Drugi termin Walnego Zebrania Członków Klubu powinien być podany w zawiadomieniu                             
o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym 
terminie. 

4. W ramach zwołanego Walnego Zebrania Członków Klubu dopuszcza się możliwość oddawania 
głosu przez pełnomocnika, pod warunkiem jednak wcześniejszego zgłoszenia faktu udzielenia 
pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Klubu. Pełnomocnikiem, o którym mowa powyżej może być 
wyłącznie pełnoletni członek Klubu. Możliwość oddawania głosu przez pełnomocnika obejmuje 
jedynie umocowanie do oddawania głosu w sprawach uchwał, o których mowa w treści § 17 ust. 
4 statutu.   
 

§17 
 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu. 
2. Walne Zebrania Członków Klubu zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd raz do roku (jako sprawozdawcze)                  

i co pięć lat  (jako sprawozdawczo-wyborcze), zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu    
i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków Klubu. 

4. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania 
Członków Klubu oraz proponowanej treści uchwał przynajmniej na 14 dni przed jego terminem 
poprzez: 

1) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu; 
2) umieszczenie informacji na stronie internetowej klubu, w części przeznaczonej wyłącznie 

dla jego członków. 
5. Na minimum 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Klubu, w siedzibie Klubu 

powinny być dostępne projekty wszystkich uchwał, wraz z załącznikami, proponowanych                      
do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Klubu. 

6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu: 
1) z inicjatywy własnej; 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 50% członków Klubu posiadających 

czynne i bierne prawo wyborcze.  
7. W przypadkach określonych w treści ust. 6 pkt 2 powyżej, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 

członków Klubu niezwłocznie po otrzymaniu poprawnie złożonego wniosku, nie później jednak 
niż przed upływem 2 miesięcy od chwili jego otrzymania. 

8. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, o którym mowa                       
w treści ust. 6 pkt 2 powyżej, wnioskujący dołączą proponowany porządek obrad oraz projekty 
uchwał, które Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków Klubu zwoływanego w w/w trybie  może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 

9. W przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu 
odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ust. 4 i 5 powyżej. 
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10. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków Klubu w terminach 
określonym w niniejszym §17, jego kompetencję w w/w zakresie przejmuje Komisja Rewizyjna, 
a Zarząd ulega rozwiązaniu na najbliższym odbywającym się Walnym Zebraniu Członków 
Klubu. 

11. Walne Zebranie Członków klubu odbywa się według ustalonego porządku obrad. Ustalony 
porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Klubu zmieniony lub rozszerzony 
tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nikt z zebranych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie jego zmiany 
bądź rozszerzenia. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu 
dokonywane w w/w trybie nie może dotyczyć zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu. 
 

§18 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 
1) wybór i odwołanie Członków Zarządu; 
2) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej; 
3) uchwalenie Statutu Klubu lub jego zmiany; 
4) nadanie lub odebranie godności Członkostwa Honorowego Klubu; 
5) uchwalanie programów gospodarki finansowej Klubu; 
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu                                         

i corocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej; 
7) ustalenie wysokości składki członkowskiej; 
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu w zakresie określonym w statucie; 
9) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku; 
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji; 
12) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych w statucie oraz w innych sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Klubu. 
 

§19 
 

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy                    
ze swojego grona wybierają: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. 
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby: 

1) będące członkami Komisji Rewizyjnej lub pozostające z członkiem Komisji 
Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane                          
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz. 
5. Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnione są dwie 

osoby spośród Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Składanie oświadczeń woli,                    
na mocy których Klub zaciąga zobowiązania finansowe wymaga bezwzględnej zgody Skarbnika 
Klubu.  

6. W przypadku wystąpienia w stosunku do członka Zarządu Klubu okoliczności, o których mowa                  
w ust. 3 w trakcie kadencji, taka okoliczność jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu członka 
Zarządu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zarząd w drodze uchwały. 
 

§20 
 

1. Do kompetencji Zarządu Klubu, oprócz wymienionych w treści niniejszego statutu należy: 



9 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu; 
2) kierowanie bieżącą działalnością Klubu i zarządzanie jego majątkiem; 
3) składanie sprawozdań z działalności; 
4) uchwalanie regulaminu Zarządu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych; 
5) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Klubu celem jego przekazania do akceptacji 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu. 
6) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu z zastrzeżeniem 

zapisów § 22 ust. 8 statutu. 
7) planowanie i uchwalanie kierunków i form działania Klubu celem przedstawienia                  

do akceptacji Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu; 
8) udzielanie informacji innym organom Klubu, na ich żądanie. 

2. Zarząd zbiera się na posiedzenia zgodnie z potrzebami w określonych przez siebie terminach,               
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Zebranie 
Zarządu może być też zwołane na pisemny wniosek trzech członków Zarządu Klubu. 

4. Za obsługą administracyjno-organizacyjną Klubu oraz jego organów odpowiada Sekretarz Klubu. 
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać podjęty w formie uchwały Zarządu 

Regulamin Zarządu Klubu. 
 

§21 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy 
Przewodniczącego i Sekretarza.   

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności 

Zarządu Klubu; 
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Klubu i zgłaszanie wniosków                        

w  przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
3) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich; 
4) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz innych wewnętrznych aktów 

normatywnych; 
5) składanie wniosku do Zarządu o zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,                   

a przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 17 ust. 10 - zwoływanie Walnego 
Zebrania Członków Klubu; 

6) przedstawienie Zarządowi Klubu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
7) składanie do Zarządu Klubu wniosków o udzielenia informacji;  
8) udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z prawem zabierania głosu doradczego; 
9) podejmowania uchwał w zakresie uregulowanym w statucie. 

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać podjęty w formie uchwały 
Komisji Rewizyjnej Regulamin Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej; 

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. W przypadku wystąpieniu w stosunku do członka Komisji Rewizyjnej okoliczności, o których 
mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu członka 
Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej 
Komisja stwierdza w drodze uchwały. 
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ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK KLUBU 

 
§22 

 
1. Majątek Klubu tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą realizacji 

statutowych celów Klubu. 
2. Majątek Klubu pochodzi z: 

1) składek członkowskich; 
2) dotacji; 
3) środków otrzymanych od sponsorów; 
4) darowizn; 
5) zapisów i spadków; 
6) odpisów podatkowych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych; 
7) dochodów z majątku. 

3. Składka członkowska powinna być wpłacana do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego. 
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie według zasad określonych przez 
Zarząd 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatność składki może zostać odroczona w czasie lub 
rozłożona na raty. Decyzję w w/w zakresie podejmuje na wniosek zainteresowanego członka 
Zarząd Klubu w formie uchwały. Powzięcie uchwały, o której mowa w treści zdania 
poprzedniego wymaga zgody Skarbnika Klubu.   

5. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

6. Majątek Klubu jest niepodzielny, służy do realizacji celów statutowych Klubu i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków.  

7. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd. 
8. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Klubu: 

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości; 
2) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Klubu na okres dłuższy niż 10 lat; 
3) rozporządzenie składnikiem majątku Klubu o wartości przekraczającej 30.000 zł                     

lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość; 
4) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU KLUBU 

 
§ 23 

 
1. Wyłączną kompetencję do uchwalenia zmian do statutu Klubu posiada Walne Zebranie 

Członków Klubu. 
2. Inicjatywa w przedmiocie zmiany statutu Klubu przysługuje Zarządowi Klubu. 
3. W przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu w celu zmiany statutu, na miesiąc 

przed planowanym terminem Zarząd Klubu ma obowiązek poinformowania jego członków                   
o terminie Walnego Zgromadzenia. 
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4. W terminie miesiąca przed planowanym Walnym Zebraniem Członków Klubu Zarząd ma 
obowiązek udostępnić projekt uchwały w przedmiocie zmiany statutu w siedzibie Klubu                       
w sposób określony § 17 ust. 4. 

5. Po uchwaleniu zmiany statutu przez Walne Zebranie Członków Klubu. Organem 
odpowiedzialnym za zgłoszenie faktu zmiany statutu jest zarząd Klubu.   
 

ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIANIA KOŃCOWE 

 
§24 

 
1. Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu powziętej 

większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Klubu. 
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeśli Walne Zebranie Członków Klubu                  

nie wyznaczy innych likwidatorów. 
3. Pozostały po likwidacji majątek Klubu, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Klubu. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Klubu przeznacza 
się na cele, którym Klub służył. 

4. Traci moc Statut Klubu zatwierdzony w dniu 8 grudnia 2017 r.  
 

 
 
 

 
 

     
 


