STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Nazwą Stowarzyszenia jest: Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius",
zwany w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o
stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zmianami), Ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016, Nr 176, poz. 1170,1171) oraz niniejszego
Statutu.
3. Stowarzyszenie jest organizacją samorządową i samodzielnie kształtującą swój
program.
4. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i jako takie jest zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sokołów Małopolski.
6. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
7. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W
wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
9. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać
własne:
a) pieczęci
b) znaki graficzne
c) inne oznakowanie
10. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków.
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11. Do prowadzenia swych spraw oraz do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, w
tym swoich członków.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i formy działania
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu
zaliczonych do sportu strzeleckiego, w tym łucznictwa i kusznictwa,
b) rozwój zainteresowań kolekcjonerskich w zakresie broni współczesnej,
historycznej i militariów oraz wspieranie prowadzenia badań poszukiwawczych
w tym zakresie,
c) podnoszenie umiejętności posługiwania się i postępowania z bronią palną,
d) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawnych i społecznych
uwarunkowań dotyczących posiadania i użytkowania broni,
e) wspieranie rozwoju infrastruktury wymaganej przy uprawianiu strzelectwa,
f) tworzenie zaplecza materialnego dla uprawiania strzelectwa i kolekcjonowania
broni.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatną i odpłatną działalnością pożytku
publicznego poprzez:
1) zrzeszanie osób fizycznych i prawnych chcących realizować cele Stowarzyszenia,
2) stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania
strzelectwa przez zapewnienie im:
a)
b)
c)
d)

bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
opieki instruktorskiej,
właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
opieki prawnej i doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem
się i posiadaniem pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni,

3) prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków
stowarzyszenia i innych osób,
4) organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,
5) tworzenie kolekcji broni współczesnej i historycznej,
6) prowadzenie magazynu broni,
7) szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia oraz innych
osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni,
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8) organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami
broni,
9) współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub
podobnym profilu działania,
10) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji
celów statutowych,
11) organizowanie imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz członków
innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a
także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących
się kolekcjonowaniem broni.
12) Współpraca z organizacjami kombatanckimi i wojskowymi oraz organizacjami
młodzieżowymi, proobronnymi i harcerzami w celu propagowania postaw
patriotycznych
3. Wszelkie środki uzyskane w celu pokrycia kosztów organizacji celów statutowych
wymienionych w ust. 1 przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.
2) Członków wspierających.
3) Członków honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską na piśmie. Osoby niepełnoletnie mogą stać się członkami
Stowarzyszenia po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego; bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych Zgromadzeniach członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Założyciele Stowarzyszenia z mocy prawa stają się członkami zwyczajnymi z dniem
zarejestrowania Stowarzyszenia.
5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
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6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek
wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 6 członków
Stowarzyszenia. Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
10. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a)
b)
c)
d)

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
prawo korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.
prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.

11. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)
b)
c)
d)

brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
dbać o dobro, autorytet i majątek Stowarzyszenia,
regularnie płacić składki członkowskie.

12. Praca członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie, z wyjątkiem
członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
13. Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
14. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
15. Skreślenie z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w następujących przypadkach:
a) rezygnacji członkostwa złożonej na piśmie,
b) śmierci członka,
c) utraty osobowości prawnej w wypadku osób prawnych.
16. Wykluczenia członka zwyczajnego i wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w
następujących przypadkach:
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a) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub który godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
b) utraty praw obywatelskich,
c) postępowania sprzecznego z niniejszym statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
przekraczający 3 miesiące,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków.
b) Zarząd Stowarzyszenia.
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a kadencja Zarządu przez czas nieograniczony.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3.

Wyboru i uzupełniania składu władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród jego członków
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

4.

Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że szczególne przepisy
niniejszego statutu stanowią inaczej.

5.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

6.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

7.

Walne Zgromadzenie Członków może być:
a) zwyczajne,
a) nadzwyczajne.

8.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia
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9.

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej
na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Informacja ta zostanie również zamieszczona na
stronie internetowej Stowarzyszenia.

10. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
12. W przypadku, gdy na obrady Walnego Zgromadzenia nie stawi się co najmniej połowa
ogólnej liczby członków, wyznacza się kolejny termin, na którym uchwały zapadają
bezwzględną większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu. Głosowanie jest
jawne.
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

uchwalanie programu działania stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
udzielanie absolutorium Zarządowi,
wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
uchwalanie zmian statutu,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność jego władz,
nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
uchwalenie regulaminu zarządu
zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej

14. Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu i
Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie
wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.
15. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz dwóch
Członków Zarządu.
16. Prezes kieruje pracami Zarządu.
17. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
18. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu
samodzielnie, zaś do dokonania czynności, których wartość całkowita przekracza 3000 zł
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
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19. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie przy uwzględnieniu pkt 18.
20. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą
otrzymywać wynagrodzenie. Decyzja w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
21. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
22. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
c) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.
23. Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:
a) Odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,
b) Nieudzielenia absolutorium,
c) Zrzeczenia się funkcji przez członka Zarządu,
24. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
a) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.
c) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
d) Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
e) W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie
protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a
także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i
członków Stowarzyszenia.
f) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wydawanie zaleceń pokontrolnych w
przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów i sposobów
ich usunięcia.
g) Komisja Rewizyjna ma prawo składania zastrzeżeń w stosunku do projektowanych
uchwał i postanowień Zarządu, jeżeli mogłyby spowodować one nieprawidłowości
w działaniu Stowarzyszenia.
h) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
25. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
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b) Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej i
finansowej.
c) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
d) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
e) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
f) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
26. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
27. Jeżeli zmniejszony skład władz równy jest co najmniej liczbie 3 członków, o konieczności
jego uzupełnienia decyduje pozostały skład w drodze głosowania.
Rozdział V
Majątek i fundusze
1.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.

2.

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.

3.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a)
b)
c)
d)

składki członkowskie,
dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
dochody z majątku Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

5.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

1.

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków powziętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
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członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wymóg obecności połowy
członków nie obowiązuje.
2.

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie
Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.

Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane z
rozwojem ruchu strzelectwa sportowego.

Statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia o nazwie Klub Strzelców i
Kolekcjonerów Broni "Sagittarius" w dniu 21.06.2020 r. w miejscowości Sokołów
Małopolski

Podpisano:
1. Prezes zarządu – Piotr Rafiński

……………………………….

2. Wiceprezes zarządu – Adam Ziobro

……………………………….

3. Sekretarz zarządu – Jarosław Sroka

……………………………….

4. Członek zarządu – Martyna Babula

……………………………….
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