STATUT
STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ARDEA”

Rozdział I.
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY „ARDEA”, zwany dalej
"Klubem" .
§ 2.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz miasto Gdańsk.
Dopuszcza się również działalność po za terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 – z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 – z późniejszymi zmianami
oraz z niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.
Klub samodzielnie określa sposób realizacji celów statutowych, realizuje programy i tworzy
strukturę umożliwiającą efektywne działanie.
§ 5.
Klub może zakładać związki klubów i przystępować do takich związków.
§ 6.
Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
Rozdział II.
Cel i środki działania.
§ 7.
1. Celem Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa
sportowego na terenie swojej działalności.
2. Klub realizuje swoje cele przez:
1/ organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
tekst jednolity ze zmianami po Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków SKS ARDEA 29.06.2018

2/ działalność wychowawczą i popularyzatorską,
3/ organizowanie ćwiczeń fizycznych z zakresu sportu i rekreacji,
4/ szkolenie i doskonalenie zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów strzelectwa
sportowego,
5/ organizowanie treningów i kursów strzeleckich,
6/ podejmowanie inicjatyw w zakresie modernizacji bazy i sprzętu na użytek strzelectwa
sportowego
7/ współpracę z innymi klubami, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu
strzeleckiego,
8/ prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony
środków materialnych na cele statutowe,
9/ nadzorowanie przestrzegania przez członków Klubu statutu, regulaminów i uchwał władz
Klubu oraz PZSS,
10/ prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków Klubu, uchwał i protokółów,
komunikatów sportowych, innych materiałów w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami
oraz zgodnie z potrzebami Klubu.
11/ prowadzenie działalności na rzecz obronności Państwa Polskiego i promowanie postaw
patriotycznych.
§ 8.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Jednak do szkolenia
strzeleckiego, treningów oraz innych prac może zatrudniać osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach.
§ 9.
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.

Rozdział III.
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.
§ 10.
Członkowie Klubu dzielą się na :
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
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§ 11.
1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne.
2. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej
deklaracji członkowskiej zawartej w „Karcie ewidencyjnej członka Klubu”, opłaceniu
wpisowego i składki członkowskiej. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Klubu.
3. Członkami honorowymi są osoby fizyczne.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek co najmniej 10 członków
Klubu, osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu i rozwoju sportu strzeleckiego.
5. Członkiem wspierającym są osoby fizyczne lub prawne, instytucje i inne organizacje które
zadeklarowały pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
6. Członek wspierający płaci składkę w zadeklarowanej wysokości.
§ 12.
Członkowie Klubu są obowiązani do:
1. Przestrzegania Statutu Klubu, regulaminów, przepisów obowiązujących w sporcie oraz
uchwał władz Klubu.
2. Regularnego wpłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych w oparciu
o statut przez władze Klubu.
§ 13.
1. Członkowie zwyczajni oraz honorowi klubu mają prawo do :
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
2/ zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczących
celów i zadań Klubu oraz funkcjonowania jego władz i organów,
3/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie wspierający mają prawo do kontrolowania wydatkowania pieniędzy przez nich
podarowanych Klubowi.
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§ 14.
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku :
1. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Klubu – po uregulowaniu zobowiązań
członkowskich,
2. wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu :
1/ w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działalności na szkodę Klubu,
2/ w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 miesięcy
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci.
§ 15.
1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 14 ust 2., członkowi przysługuje odwołanie do
najbliższego Walnego Zebrania, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co
najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.
2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1. przez Walne
Zebranie uchwała Zarządu o wykluczeniu członka klubu powoduje zawieszenie jego praw
członkowskich, wymienionych w § 13 statutu.

Rozdział IV.
Władze Klubu i ich organy
§ 16.
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
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§ 17.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Klubu
raz na rok. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co
najmniej 14 dni przed tym terminem.
4. 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 Klubu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie
jest jawne.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Klubu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
7. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w ciągu 3 m-cy od uzyskania
dokumentów potwierdzających rejestrację Klubu na wniosek komitetu założycielskiego.
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§ 18.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz członków
zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub 3 członków Zarządu działających łącznie.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
e) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków.
h) Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
§ 19.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
oraz sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. W razie gdy skład władz Klubu 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.

tekst jednolity ze zmianami po Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków SKS ARDEA 29.06.2018

Rozdział VII.
Majątek i fundusze Klubu.
§ 20.
1. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
1/ składek członkowskich,
2/ wpisowego z tytułu przyjęcia do Klubu jako członka zwyczajnego,
3/ wpływów z organizacji zawodów,
4/ członkostwa wspierającego
5/ dochodów z działalności gospodarczej,
6/ dotacji budżetowych,
7/ darowizn, spadków i zapisów,
8/ innych wpływów.
§ 21.
Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków
majątkowych Klubu oraz innych dokumentów finansowych wymagane jest współdziałanie
trzech członków Zarządu Klubu działających łącznie.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
§ 22.
Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych członków Klubu. Może też
występować o nadanie odznaczeń państwowych .
§ 23.
1. Klub ma prawo nakładania kar na członków Klubu.
2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub Uchwał Władz Klubu, Zarządowi przysługuje
prawo wymierzania następujących kar :
1/ upomnienia
2/ nagany
3/ wykluczenia z członkostwa w Klubie.
§ 24.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu bezwzględną
większością głosów, a uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu – większością 2/3 głosów.
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2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji, likwidatorów i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Klubu.
§ 25.
1. Niniejszy statut uchwalony w dniu 29.06.2018 r. wchodzi w życie z dniem rejestracji.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
stawy o kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
3. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.
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