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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
• Stowarzyszenie nosi nazwę „Związkowy Klub Strzelecki Warszawa”. Zwany w dalszych
postanowieniach niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem” lub „ZKS”. Stowarzyszenie jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
zawiązanym na czas nieokreślony, mającym na celu realizację indywidualnych
zainteresowań związanych z propagowaniem tradycji, idei i zasad sportów strzeleckich
oraz z ich uprawianiem.
• Podstawę prawną działania Stowarzyszenia, które podlega obowiązkowi wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną, stanowią:
• postanowienia niniejszego Statutu,
• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z
2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.),
• ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 715),
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
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•

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych i jeśli działalność ta jest zgodna
z prawem danego kraju.
Stowarzyszenie może być członkiem polskiego związku sportowego utworzonego w celu
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w sportach strzeleckich oraz może
uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.
§3
Stowarzyszenie posługuje się godłem, którego barwy stanowią kolory: srebrny (biały),
złoty (żółty: Magenta 10% + Yellow 100%) i modry (niebieski: Cyan 100% + Magenta
10%).
Godłem Stowarzyszenia jest srebrna tarcza strzelecka z trzema złotymi pierścieniami i
modrym kołem celowniczym w centrum oraz modrymi literami ZKS po bokach, w którą
wpisana jest stylizowana złota Warszawska Syrenka. Wzór godła stanowi załącznik nr 1
do Statutu.
Flaga Stowarzyszenia ma kształt leżącego prostokąta o proporcjach szerokości do
długości jak 8:5 podzielonego na trzy pionowe pasy w proporcjach 1:2:1, kolejno od
lewej o barwach: złoty, srebrny i modry. Na pasie białym umieszczone jest centralnie
godło o stosunku do wysokości flagi jak 4:10. Wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do
Statutu.
Stowarzyszenie może posiadać sztandar.
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z godłem Stowarzyszenia w środku oraz
napisem na obwodzie: „ZKS // Warszawa”. Wzór pieczęci okrągłej stanowi załącznik nr
3 do Statutu.
Stowarzyszenie może używać dodatkowo innych pieczęci, jeśli wymaga tego praktyka
obrotu prawnego i działalność statutowa.
Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić odznaki wskazujące na przynależność do
Stowarzyszenia oraz odznaki honorowe, określając w trybie uchwały ich wzór, zasady
przyznawania i używania. Uchwały Zarządu w tym przedmiocie podlegają zatwierdzeniu
przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.
•

§4
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
• Propagowanie i upowszechnianie walorów oraz tradycji strzelectwa
sportowego i obronnego w społeczeństwie.
• Przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
treningu i współzawodnictwa sportowego w sportach strzeleckich.
• Upowszechnianie strzelectwa sportowego i obronnego wśród dzieci i
młodzieży.
• Propagowanie walorów strzelectwa wśród osób niepełnosprawnych
oraz działań integracyjnych z tym środowiskiem.
• Działalność kulturalna, oświatowa i wychowawcza.
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Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Członkowie
organów Stowarzyszenia za pełnione przez siebie funkcje we władzach
stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz
powierzać wykonywanie określonych czynności na podstawie umów
cywilnoprawnych, a także zawierać umowy z wolontariuszami zgodnie z Ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wspomagającą działalność
statutową. Cały dochód z działalności gospodarczej (100%) przeznaczony jest na
realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do
podziału między członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
Organizowanie i prowadzenie sportowych sekcji strzeleckich.
Szkolenie kadr zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów.
Stwarzanie warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie opieki trenerskiej
i instruktorskiej oraz bazy sprzętowej.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzatorskiej w zakresie
strzelectwa.
• Tworzenie warunków do uprawiania sportów strzeleckich.
• Tworzenie programów i organizowanie zajęć szkolenia sportowego z udziałem
trenerów i instruktorów sportu, spełniających warunki o których mowa w art. 41 ust. 3
ustawy o sporcie.
• Organizowanie udziału we współzawodnictwie sportowym realizowanym w ramach
Stowarzyszenia, a także przygotowanie do udziału w zawodach organizowanych przez
polskie związki sportowe.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) Świadczenie dostaw towarów i usług związanych z imprezami organizowanymi w
obiektach znajdujących się we władaniu Stowarzyszenia.
b) Wynajem nieruchomości i działek znajdujących się we władaniu Stowarzyszenia.
c) Budowanie i wyposażanie obiektów sportowych należących do Stowarzyszenia oraz
ich modernizacje - tylko w charakterze inwestora.
d)
Odpłatne wykonywanie usług zlecanych przez osoby fizyczne i instytucje w
zakresie nie pokrywającym się z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie jest obowiązane prowadzić rachunkowość w taki sposób, aby możliwe
było dokładne opisanie wartości i sposobu wykorzystania środków funduszu statutowego
oraz wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego działalności
gospodarczej wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania tych środków.
1.
•
•
•

Rozdział III
Kandydaci i członkowie - ich prawa i obowiązki
§6
•

Kandydatem może być:

a) osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec.

b) osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona
praw publicznych oraz osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia,
c) osoba małoletnia poniżej 16 lat, za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
2. Decyzję o przyjęciu na staż kandydacki do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze
uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
3. Staż kandydacki trwa do 7 miesięcy, po skończeniu, którego Zarząd podejmuje decyzję
dotyczącą przyjęcia Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.
4. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet kandydatów, osoba aplikująca jest
informowana pisemnie lub drogą elektroniczną (o ile wyraziła zgodę na ten tryb
powiadamiania).
5. Osoby zmieniające barwy klubowe, a także osoby, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. c) i d),
mogą być decyzją Zarządu zwolnione ze stażu kandydackiego.
6. Kandydat ma obowiązki wynikające z §12 pkt. 1 d), e) i f), i nie przysługują mu prawa
przysługujące członkowi Stowarzyszenia.
7. Kandydat wnosi pełną bezzwrotną opłatę wpisową, której wysokość ustala Zarząd.
8. Po skończeniu stażu kandydackiego i przyjęciu do Stowarzyszenia członek kandydat wnosi
składkę członkowską w wysokości proporcjonalnej do okresu członkostwa w roku przyjęcia
do ZKS.
9. Kandydat na członka ma obowiązek poinformowania w deklaracji członkowskiej czy
kiedykolwiek był już członkiem Stowarzyszenia lub czy starał się już o członkostwo w
Stowarzyszeniu i czy było mu ono odmówione.
§7
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, przy czym osoby
prawne mogą mieć jedynie status członka wspierającego.
2. Członkami Stowarzyszenia na równych zasadach mogą być obywatele polscy i
cudzoziemcy.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) kadetów,
b) zwyczajnych,
c) wspierających,
d) honorowych.
§8
•

Członkiem kadetem Stowarzyszenia może być:
•

osoba pełnoletnia, po odbyciu stażu kandydackiego, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz
osoby małoletnie w wieku 16 – 18 lat.

•

osoba małoletnia mająca mniej niż 16 lat, po odbyciu stażu kandydackiego i
przedłożeniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Decyzje o ewentualnym przyjęciu w poczet członków kadetów Zarząd podejmuje w
terminie do 1 miesiąca od zakończenia stażu kandydackiego.

3. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków kadetów, kandydat jest
informowany listownie lub drogą elektroniczną (o ile wyraził zgodę na ten tryb
powiadamiania).
4. Potwierdzeniem członkostwa jest legitymacja członkowska, której wzór ustala Zarząd.
5. Członkowi kadetowi przysługuje:
a) prawo do zgłaszania opinii, postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz
uzyskiwania bieżącej informacji o działaniach Stowarzyszenia i jego władz
b) prawo udziału w zawodach, imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych
przez ZKS.
§9
•

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
•

osoba pełnoletnia, po upływie dwóch lat od daty uzyskania statusu członka
kadeta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona
praw publicznych oraz osoby małoletnie w wieku 16 – 18 lat.

•

osoba małoletnia mająca mniej niż 16 lat, po upływie dwóch lat od daty
uzyskania statusu członka kadeta i przedłożeniu pisemnej zgody
przedstawiciela ustawowego.

2. Kadet po dwóch latach członkostwa w klubie staje się automatycznie członkiem
zwyczajnym.
3. Potwierdzeniem członkostwa jest legitymacja członkowska, której wzór ustala Zarząd.
4. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) bierne i czynne prawo wyborcze przy wyborze władz Stowarzyszenia oraz głos
stanowiący na Walnym Zebraniu Członków. Jeśli członek ma nieopłacone składki
członkowskie jego prawa są zawieszone do chwili uregulowania należności. Prawa wyborcze
muszą być realizowane osobiście,
b) prawo do zgłaszania opinii, postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz
uzyskiwania bieżącej informacji o działaniach Stowarzyszenia i jego władz
c) prawo udziału w zawodach, imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych
przez ZKS.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele
statutowe Stowarzyszenia i udziela mu wsparcia organizacyjnego lub materialnego.
2. Członek wspierający ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w
Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym (przy czym członkowie wspierający
będący osobami prawnymi – przez swoich upełnomocnionych przedstawicieli).
§ 11
1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia lub dla strzelectwa.
2. Członkostwo honorowe nadawane jest jednorazowo i bezterminowo przez Walne Zebranie
Członków (dalej zwane WZC), działające na wniosek Zarządu.
3. Członkostwo honorowe można łączyć z członkostwem zwyczajnym.

4. Członkowie honorowi, którzy jednocześnie nie są członkami zwyczajnymi, mają prawo:
a) nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,
b) do głosu doradczego na Walnym Zebraniu Członków, z wyłączeniem czynnego i biernego
prawa wyborczego,
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków wynikających z § 6 pkt.7 oraz z
obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia ,
b) godnie reprezentować barwy Stowarzyszenia, zwłaszcza przez przestrzeganie reguł
współzawodnictwa sportowego oraz norm etycznych i obyczajowych,
c) chronić własność Stowarzyszenia jako dobro wszystkich jego członków,
d) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
e) powiadamiać Stowarzyszenie o aktualnym adresie korespondencyjnym lub adresie
poczty elektronicznej.
f) powiadomić Stowarzyszenie czy zgadza się na prowadzenie korespondencji drogą
elektroniczną,
2. Członek kadet i członek zwyczajny ma ponadto obowiązek regularnie opłacać składki
członkowskie.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z
wyboru.
4. Członkowie wspierający dodatkowo są zobowiązani do regularnego wypełniania
zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
a) poprzez dobrowolną rezygnację zgłoszoną na piśmie do Zarządu,
b) w przypadku członka ZKS mającego mniej niż 16 lat - również z chwilą cofnięcia
zgody przedstawiciela ustawowego,
c) w przypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez co najmniej 3
miesiace, poprzez pozbawienie członkostwa w drodze wykluczenia uchwałą Zarządu
(nie dotyczy członków honorowych i wspierających),
d) w przypadku członka wspierającego — poprzez utratę osobowości prawnej lub na
skutek wykluczenia przez Walne Zebranie Członków z powodu nie wypełniania świadczeń
zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.
e) poprzez wykluczenie uchwałą Zarządu (z zastrzeżeniem ust. 4) na wniosek Sądu
Koleżeńskiego w przypadku:
— naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
— świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia i jego członków,
- niesportowego zachowania.

f) z chwilą śmierci członka,
g) w przypadku utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
h) w przypadku utraty albo ograniczenia praw publicznych,
i) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne, ścigane z
oskarżenia publicznego,
j) poprzez rozwiązanie się Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w § 13 ust. 1 pkt. c) i e) Zarząd jest zobowiązany zawiadomić
zainteresowanego o wykluczeniu drogą listowną lub drogą elektroniczną (o ile wyraził zgodę
na ten tryb komunikacji). Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć wykluczonemu odpis
stosownej uchwały, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia
odwołania do WZC, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wraz z
uzasadnieniem. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała ta
powoduje zawieszenie członka do najbliższego WZC Stowarzyszenia, na którym będzie
rozpatrywane to odwołanie. Uchwała WZC jest ostateczna i członkostwo w Stowarzyszeniu
ustaje z chwilą uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu.
2A. W trakcie okresu zawieszenia o którym mowa w ust. 2 nie ustaje członkowstwo w
stowarzyszeniu, lecz członek zawieszony nie może korzystać z praw ani nie jest zobowiazany
do przestrzegania obowiązków członka stowarzyszenia.
3. Członek honorowy Stowarzyszenia może na wniosek Sądu Koleżeńskiego zostać
pozbawiony członkostwa jedynie mocą uchwały WZC, podjętej zwykłą większością głosów.
Uchwała WZC jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Członek wspierający lub członek honorowy Stowarzyszenia może zostać pozbawiony
członkostwa jedynie mocą uchwały WZC, podjętej zwykłą większością głosów. Uchwała
WZC jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
§ 15
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia są dokonywane w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
3. Władze wymienione w § 14 pkt. b), c) i d) pochodzą z demokratycznych wyborów i
działają i podejmują decyzje kolegialnie.
4. Władze działają zgodnie ze Statutem oraz regulaminami określającymi szczegółowe zasady
i tryb ich pracy.
5. Kadencja władz rozpoczyna się i kończy w tym samym czasie.
6. Wyłonione podczas wyborów władze konstytuują się na pierwszym posiedzeniu odbytym
nie później niż siedem dni po wyborach.

7. Nie można jednocześnie wchodzić w skład więcej niż jednego organu Władzy (z
wyłączeniem WZC).
8. Do władz nie mogą kandydować i nie mogą w nich zasiadać osoby pozostające ze sobą w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa (do
3 stopnia) lub podległości służbowej.
9. "punkt usunięty"
§ 16
1. Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje przed upływem kadencji na skutek:
• wystąpienia ze Stowarzyszenia,
• ustąpienia z funkcji,
• śmierci członka,
• utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
• utraty lub ograniczenia praw publicznych,
• skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne karnoskarbowe
• odwołania przez WZC, w szczególności na skutek zalegania z opłacaniem
składek członkowskich za minimum 6 miesięcy.
2. Odwołanie członków władz Stowarzyszenia przez WZC następuje w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§ 17
1. Władze Stowarzyszenia nie mogą funkcjonować w składzie mniejszym niż wyznaczony
przez WZC dłużej niż 1 miesiąc.
2. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 7, w przypadku ustania członkostwa we władzach
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje
prawo kooptacji, z zastrzeżeniem, że liczba członków danego organu pochodzących z
kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby Członków tego organu pochodzących z
wyboru.
3. Prezes Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego nie mogą być wybierani spośród osób dokooptowanych.
4. Kooptacji można dokonać wyłącznie spośród członków posiadających bierne prawo
wyborcze i obecnych podczas poprzedniego wyborczego WZC.
5. Władze Stowarzyszenia w drodze własnych uchwał mogą zmieniać podział funkcji
wewnątrz poszczególnych organów.
6. Ze składu danego organu we władzach Stowarzyszenia podczas kadencji może odwołać
jedynie WZC, 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 WZC dokonuje uzupełnienia składu władz do końca kadencji, z
zastrzeżeniem, że jednoczesne odwołanie wszystkich członków władz wybieralnych
Stowarzyszenia oznacza zakończenie bieżącej kadencji władz.
§ 18
1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał. Mogą również w formie
uchwał wyrażać swoje stanowisko w określonej sprawie.
2. Uchwały Władz Stowarzyszenia w sprawach należących do zakresu ich działania są
wiążące dla członków Stowarzyszenia, których te uchwały dotyczą.

3. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień statutu, 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.
4. Uchwały Władz Stowarzyszenia wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia.
5. Członkom Stowarzyszenia przysługuje odwołanie od uchwał Zarządu do WZC. Odwołanie
to może wnieść tylko osoba, której uchwała ta dotyczy bezpośrednio.
6. Obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane.
7. Protokoły obrad są dostępne do wglądu w biurze Stowarzyszenia dla wszystkich członków
po upływie 1 miesiąca od dnia obrad.
§ 19
1. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński składają WZC coroczne sprawozdania ze
swojej działalności, a po upływie kadencji — sprawozdanie pełne.
2. W przypadku Zarządu każde z powyższych sprawozdań musi zawierać również
sprawozdanie finansowe, oraz informację o kondycji podmiotów zależnych od
Stowarzyszenia oraz informacje dotyczące budżetu na bieżący rok.
3. W przypadku Zarządu sprawozdanie po upływie kadencji winno zawierać sprawozdania z
działalności istniejących w ZKS sekcji oraz Kolegium Sędziów, będącego organem
doradczym Stowarzyszenia.
4. Nie zatwierdzenie corocznego sprawozdania przez WZC może być powodem odwołania
wszystkich członków danego organu.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest WZC, zwoływane przez Zarząd jako
Sprawozdawcze albo jako Sprawozdawczo-Wyborcze, w terminie do 15 maja danego roku.
1a. WZC Sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 1c.
1b. WZC Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na 3 lata.
1c. W roku, w którym zwoływane jest WZC Sprawozdawczo-Wyborcze nie zwołuje
się WZC Sprawozdawczego.
2. WZC może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. WZC obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad.
4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, przed
upływem okresu, na jaki władze Stowarzyszenia zostały powołane, a sprawozdawcze za rok
poprzedni raz w roku.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad WZC członkowie powinni być
zawiadomieni pisemnie – bezpośrednio lub listem poleconym. Dopuszcza się alternatywnie
powiadomienia drogą elektroniczną po uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanego.
Powiadomienie jest kierowane co najmniej na trzy tygodnie przed ustalonym terminem.
Stosowne ogłoszenie powinno być również opublikowane na stronie Internetowej
Stowarzyszenia.
§ 21
1. Nadzwyczajne WZC zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego,
c) na wniosek co najmniej 125 członków zwyczajnych.

2. We wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 1 lit. c), muszą być zawarte punkty porządku
obrad, nad którymi ma obradować nadzwyczajne WZC.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
rozpatrzenia zostało zwołane. Przyjęty porządek obrad może jednak zostać zmieniony w
trakcie obrad, jeśli wymaga tego przeprowadzenie wyborów do władz Stowarzyszenia.
4. W przypadku nie zwoływania przez Zarząd WZC bądź Nadzwyczajnego WZC w terminie i
trybie określonym w Statucie, zwołuje je w trybie nadzwyczajnym Komisja Rewizyjna.
§ 22
Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie (który
odbywa się w pół godziny po pierwszym terminie), bez względu na liczbę obecnych
członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
§ 23
1. Do wyłącznej kompetencji WZC należy:
a) wybieranie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie na wniosek Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań
finansowych Stowarzyszenia najpóźniej do 31 marca roku następnego,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wyznaczanie głównych kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia,
e) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia
podlegających wpisowi do KRS,
f) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
g) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od treści uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
2. WZC może powoływać komisje do zbadania określonej sprawy lub podjęcia określonych
działań.
3. Do czynności, których dokonanie wymaga uprzedniej zgody WZC, należą:
• obrót nieruchomościami lub ich obciążenie,
• rozporządzenie w ciągu trwania kadencji składnikiem majątku Stowarzyszenia o
wartości wyższej niż 80 000 PLN lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego
tę wartość,
• zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
• założenie spółki,
• wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości znajdujących się we władaniu
Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
• przekroczenie sumy zaplanowanej w budżecie na konkretną inwestycję.

Zarząd
§ 24
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż 5, a nie więcej niż 9 osób, wybranych
przez WZC.
2. W skład Zarządu wchodzą:
• Prezes Stowarzyszenia,
• od jednego do trzech Wiceprezesów Stowarzyszenia,
• sekretarz,
• od jednego do trzech członków zarządu bez przypisanych funkcji.
3. Ilość członków Zarządu w danej kadencji uchwala WZC.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc
lub dodatkowo na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub co najmniej 1/3
liczby członków Zarządu.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu powinno odbyć się nie później niż 7 dni po
Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. Posiedzenie na wniosek powinno się odbyć nie później niż 14 dni od złożonego wniosku.
7. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez WZC.
8. Ustępujący Zarząd jest zobowiązany w ciągu nie dłuższym niż 7 dni przekazać
protokolarnie nowo wybranemu Zarządowi dokumentację wszystkich spraw Stowarzyszenia.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego Członek Komisji Rewizyjnej, przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego Członek Sądu Koleżeńskiego, oraz
zaproszeni przez Zarząd goście.
10. Dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność minimum połowy
Członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
11. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Prezesa, Zarząd jest zobowiązany w ciągu
7 dni dokonać wyboru nowego Prezesa spośród pozostałych członków Zarządu.
§ 25
Prezes Stowarzyszenia:
• kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz proponuje porządek obrad,
• proponuje treść uchwał Zarządu.
§ 26
Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
• realizacja uchwał WZC,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
• ustalanie ramowego kalendarza sportowego,
• kierowanie realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
• prowadzenie spraw zawodniczych w Stowarzyszeniu,
• na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdzenie regulaminów zawodów,
• zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami WZC, z
zastrzeżeniem § 23 ust. 3,
• przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
• działanie na rzecz rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych, zgodnie z potrzebami
dyscyplin,
• podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (z zastrzeżeniem szczegółowych
postanowień statutu),
• określanie wysokości opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej,

•
•
•
•
•
•
•
•

udzielanie członkom odpowiedzi na opinie, wnioski i postulaty,
składanie podczas WZC sprawozdań z działalności Zarządu,
powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych oraz uchwalanie regulaminów ich
działania,
prowadzenie polityki kadrowej, w tym zatrudnianie pracowników,
ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników,
wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych i innych, członkom
Stowarzyszenia, działaczom, zawodnikom, trenerom i instruktorom strzelectwa,
wnioskowanie do WZC o nadanie godności członka honorowego.
ustalenie zasad i trybu odbywania stażu kandydackiego.

§ 27
1. Przy Zarządzie, jako jego ciało doradcze, działa Kolegium Sędziów ZKS.
2. Członkami Kolegium Sędziów mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia o
nieposzlakowanej opinii, równocześnie posiadający licencje sędziowskie Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego lub innych federacji czy stowarzyszeń.
3. Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia nie podlegającym
Zarządowi, powołanym do wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
wybranych przez WZC.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
• przewodniczący,
• zastępca,
• sekretarz,
• od jednego do dwóch członków.
4. Ilość członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji uchwala WZC.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2
miesiące.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez WZC.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
§ 29
1. Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia pod względem celowości,
oszczędności i legalności oraz kontrola zgodności ze Statutem całokształtu
działalności wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia przynajmniej raz w
roku.
b) opiniowanie projektów rocznych budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania,
c) przeprowadzanie cząstkowych kontroli wybranych aspektów funkcjonowania
Stowarzyszenia,
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

e) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego WZC w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
f) zwoływanie nadzwyczajnego WZC, w przypadku nie zwołania WZC przez Zarząd w
terminie i trybie przewidzianym w statucie.
g) składanie podczas WZC sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
h) składanie podczas WZC wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
i) udzielanie członkom odpowiedzi na opinie, wnioski i postulaty.
2. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu, a także od członków
Stowarzyszenia nie wchodzących w skład jego władz.
4. Zarząd obowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania
żądania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
§ 30
Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.
Sąd Koleżeński
§ 31
1. Postępowania w sprawie naruszenia obowiązków członka Stowarzyszenia odbywają się II
instancyjnie:
• I instancja – Sąd Koleżeński,
• II instancja – WZC.
§ 32
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez WZC. Sąd Koleżeński
wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
Ilościowy skład Sądu Koleżeńskiego na daną kadencję każdorazowo określa WZC.
2. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy należące do jego kompetencji w składzie
trzyosobowym jako I instancja.
3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, członkami Stowarzyszenia a
organami władzy Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i ustosunkowanie się do wniosków złożonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego organy,
c) rekomendacje dla organów Stowarzyszenia.
5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, ustosunkowuje się do jego
wniosku w najkrótszym możliwym terminie.
6. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia w formie upomnienia, nagany lub
wniosku do Zarządu o wykluczenie z Stowarzyszenia. Orzeczenie to podaje do wiadomości
stron na piśmie. W sprawach, o których mowa w ust. 4 lit. b – orzeczenie może być w formie
stanowiska.
7. W szczególnych przypadkach zakończeniem postępowania może być wydanie
rekomendacji dla organu Stowarzyszenia.
8. Szczegółowy tryb prac Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przez niego regulamin
następnie zatwierdzony przez WZC.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe,
fundusze (w tym środki finansowe) i instrumenty finansowe oraz inne prawa majątkowe.
2. Majątek Klubu może być wykorzystywany wyłącznie w celu realizacji celów Statutowych
Stowarzyszenia.
§ 34
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
• opłaty wpisowe,
• składki członkowskie i świadczenia członków wspierających,
• dochody z majątku Klubu,
• dochody z działalności gospodarczej, w tym środki rzeczowe i pieniężne pochodzące
od sponsorów,
• ofiarność publiczna,
• dotacje i subwencje,
• darowizny (w tym pochodzące od członków), zapisy i spadki,
• nawiązki.
2. Niedopuszczalne i zabronione jest:
a)
przekazywanie nieodpłatnie na własność komukolwiek jakichkolwiek
składników majątku Stowarzyszenia,
b)
zbywanie składników majątku Stowarzyszenia, na warunkach korzystniejszych
od relacji wolnorynkowych stosowanych w tego rodzaju transakcjach,
c)
nabywanie dostaw towarów i usług na warunkach mniej korzystnych od relacji
wolnorynkowych stosowanych w tego rodzaju transakcjach,
d) "podpunkt usunięty"
§ 35
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zobowiązań
majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych, wymagane jest
współdziałanie Prezesa z drugim członkiem Zarządu.
2. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia w sprawach o charakterze niemajątkowym
jest uprawniony indywidualnie Prezes i każdy z Wiceprezesów.
Rozdział VI
Zmiana Statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów
członków zwyczajnych obecnych podczas WZC. Uchwała taka może zostać podjęta także w
drugim terminie przy zachowaniu poprzedzających postanowień Statutu.
2. Proponowaną zmianę Statutu opracowuje Komisja Statutowa wybierana przez WZC
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 WZC.
5. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić:

a) Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński,
b) co najmniej 125 członków zwyczajnych.
§ 37
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały WZC podjętej
większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel, na jaki
przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
3. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:
a) Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński,
b) co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.
4. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Likwidator lub Komisja Likwidacyjna powołana przez
WZC.
5. Likwidator bądź Komisja Likwidacyjna, po zakończeniu swoich prac, składa sądowi
rejestrowemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie
Stowarzyszenia z rejestru KRS.
6. Ostatecznej wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje WZC.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 38
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania go do KRS.
2. Z tym samym dniem traci moc poprzedni Statut.

Załącznik nr 1
Wzór godła Stowarzyszenia ZKS Warszawa

Załącznik nr 2
Wzór flagi Stowarzyszenia ZKS Warszawa

Załącznik nr 3
Wzór pieczęci okrągłej Stowarzyszenia ZKS Warszawa

