STATUT
CWZS „ZAWISZA”KLUB STRZELECKI
Propozycja

Bydgoszcz, dnia 01 marca 2015r.
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ROZDZIAŁ I
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: CWZS „ZAWISZA” – Klub Strzelecki
i jest organizacją zajmującą się wszechstronnym rozwojem
i upowszechnianiem wszystkich dyscyplin sportu zaliczanych
do dziedziny strzelectwa sportowego. Stowarzyszenie kontynuuje
i propaguje tradycje strzelectwa sportowego WKS Zawisza Bydgoszcz,
a poprzez osiągnięcia sportowe członków klubu, strzelectwa polskiego.
Zrzesza osoby zajmujące się strzelectwem, jak również prowadzi szeroko
pojętą rekreację strzelecką.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto: Bydgoszcz.
3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla właściwego
realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju, jeżeli nie zakazuje tego miejscowe
prawo.
4. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, organizacji
społecznych o tym samym bądź podobnych celach działalności i może
współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym
charakterze w kraju i zagranicą.
5. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, działa
zgodnie z Ustawą o Sporcie, Ustawą o Stowarzyszeniach oraz niniejszym
Statutem Regulaminami i Uchwałami.
6. Stowarzyszenie współpracuje z Polskimi Związkami Sportowymi,
właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz
organizacjami realizującymi cele społeczne oraz działa zgodnie z własnym
Statutem, Regulaminami i Uchwałami.
7. Stowarzyszenie ma prawo używać
z obowiązującymi przepisami prawa.

pieczęci

i

odznak

zgodnie

8. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
zawierać umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zarówno z osobami
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fizycznymi jak i prawnymi. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy
społecznej członków.
9. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Wojskowym Zespołem Sportowym
Bydgoszcz.
10. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem
jest:
1) PKD 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych
2) PKD 85.5
Pozaszkolne formy edukacji
3) PKD 93.1
Działalność związana ze sportem
4) PKD 93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
5) PKD 93.12.Z
Działalność klubów sportowych
6) PKD 93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
7) PKD 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
8) PKD 47.19. Z
Pozostała sprzedaż detaliczna
9) PKD 33.11.Z
Naprawa i konserwacja wyrobów metalowych
11. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane w całości na
działalność statutową Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do
podziału między jego Członków.
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ROZDZIAŁ II
§ 2. Cele i środki działania
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja, rozwój i stałe
podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, ze szczególnym
uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży, rozwijanie strzelectwa
rekreacyjnego, również wśród osób niepełnosprawnych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Zrzeszanie
członków
chcących
wspierać
działalność
Stowarzyszenia,
2) Propagowanie strzelectwa wśród zrzeszonych członków i ogółu
społeczeństwa,
3) Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń strzeleckich
4) Organizowanie
zawodów
lokalnych,
krajowych
i międzynarodowych,
5) Publikowanie materiałów propagandowych i szkoleniowych,
6) Zdobywanie środków finansowych i materialnych w celu
intensyfikacji szkolenia i działań propagandowych,
7) Organizowanie szkoleń strzeleckich, również na potrzeby
Ministerstwa Obrony Narodowej, Obrony Cywilnej, Policji, Straży
Granicznej i Urzędów Celnych i innych,
8) Wyposażanie i dostosowywanie obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ III
§ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia są członkowie: zwyczajni, wspierający,
honorowi.
1) Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne obywatele polscy i cudzoziemcy bez względu na miejsce
zamieszkania, wśród nich:
a. Osoby pełnoletnie mające pełna zdolność do czynności
prawnych, po przyjęciu przez Zarząd i uiszczeniu wpisowego
4

b. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych,

mogą należeć do

Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych, po przyjęciu przez Zarząd i uiszczeniu
wpisowego.
c. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli
ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Stowarzyszenia, po przyjęciu przez Zarząd i uiszczeniu
wpisowego.
2) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna o
szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, zaakceptowana przez
Walne Zebranie Stowarzyszenia. Członek honorowy nie ma
obowiązku opłacania składki członkowskiej
3) Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które
popierają działalność Stowarzyszenia, jeżeli złożą Zarządowi
pisemną deklarację. Osoba prawna działa poprzez swojego
przedstawiciela.
4) Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków
zwyczajnych z tym, że nie posiadają oni czynnego i biernego prawa
wyborczego.
2. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje
Zarząd. W razie odmowy przyjęcia, kandydat na członka może
odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od
czasu otrzymania decyzji. Członek zwyczajny oraz wspierający po
przyjęciu przez Zarząd ma obowiązek uiścić wpisowe w wysokości
uchwalonej przez Walne Zebranie.
3.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
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1) Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia
z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 ppkt b i c
2) Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych
przez Zarząd Stowarzyszenia,
3) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu
Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
4. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1) Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji
zadań statutowych w szczególności uczestnictwo w
przygotowaniach do zawodów strzeleckich oraz świadczenie pracy
społecznej na rzecz Stowarzyszenia w celu jego prawidłowego
funkcjonowania
2) Przestrzeganie
statutu,
regulaminów
i
uchwał
władz
Stowarzyszenia,
3) Regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej.
5. Obowiązki członka zwyczajnego będącego zawodnikiem
1) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji zadań
statutowych,
2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składki członkowskiej,
4) uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz we współzawodnictwie
sportowym,
5) reprezentowanie barw Stowarzyszenia
6) reprezentowanie Stowarzyszenia, Miasta Bydgoszcz, Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, odpowiednich Związków Sportowych
i Polski na zawodach sportowych o randze krajowej
i międzynarodowej,
7) przestrzeganie obowiązków zawodnika zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Członek zwyczajny, będący zawodnikiem Stowarzyszenia za zgodą trenera
ma także prawo do:
1) Uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
2) Korzystania z bazy sportowo-rekreacyjnej
3) Uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
7. Obowiązki członka wspierającego:
1) Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) Regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej
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8. Członkowie założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia staja się
członkami Zwyczajnymi
9. Członkostwo ustaje w razie:
1) Skreślenia:
a. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b. Likwidacji, upadłości osoby prawnej lub rozwiązania osoby
prawnej,
c. Wskutek nie opłacenia składki członkowskiej w ciągu 3 miesięcy od
zakończenia roku kalendarzowego,
d. Śmierci członka będącego osoba fizyczną
2) Wykluczenia:
a. Nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
b. Na skutek nieprzestrzegania przepisów Statutu.
Uchwałę w tych sprawach podejmuje Walne Zebranie,
Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od czasu otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ IV
§ 4. Organy Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybór władz odbywa się w
głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności każdorazowej uchwały Walnego
Zebrania.
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3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów,
zarządza się ponowne głosowanie i w przypadku ponownej równej ilości
głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz
Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest
uzupełniany przez władze Stowarzyszenia w sposób określony w ust 3 .
Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru, w przeciwnym razie skład osobowy
władz uzupełniany będzie przez Walne Zebranie w sposób określony w ust.3

ROZDZIAŁ V
§ 5. Walne Zebranie
1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyższą
władzą Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
1) Ustalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) Uchwalenie planów działalności i planów finansowych
Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd,
3) Uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian, przy czym
wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia,
4) Podejmowanie uchwał, stwierdzających ustanie członkostwa
w Stowarzyszeniu wskutek nie uczestniczenia w jego pracach,
5) Wybór i odwołania członków Zarządu i członków Komisji
Rewizyjnej
6) Ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
7) Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał
w sprawach udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium
Zarządowi,
8) Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji
Zarządu,
9) Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego
10)
Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz udzielenie stosownych
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pełnomocnictw
Zarządowi
w
sprawach
majątkowych
Stowarzyszenia,
11)
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku,
12)
Powoływanie przewodniczących i członków stałych oraz
doraźnych komisji,
13)
Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz zatwierdzenia planów pracy tych organów.
14)
Wybór delegatów do Zjazdu Wojewódzkiego Związku
Strzelectwa Sportowego
15)
Podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia
sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem.
3. W Walnym Zebraniu uczestniczą również przedstawiciele osób prawnych
i osoby fizyczne ·będący członkami wspierającymi Stowarzyszenia z prawem
głosu doradczego, oraz goście z głosem doradczym na zaproszenie Zarządu
4. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
1) Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się raz w roku
i zwoływane jest przez Zarząd.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy,
b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. Na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej 1/3
liczby członków Stowarzyszenia.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać
proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być
zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub
żądania.
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których
rozstrzygnięcia zostało zwołane.
7. Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno być
doręczone jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad co
najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
8. Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia. Drugi termin posiedzenia może odbyć się w
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tym samym dniu, lecz co najmniej o 30 minut później, co należy podać w
zawiadomieniu o posiedzeniu.
9. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały bez
względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu zwykłą większością
głosów.
ROZDZIAŁ VI

§ 6. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1. Zarząd składa się z 6 do 9 członków.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania
2) Ustalenie wewnętrznej organizacji Zarządu,
3) Przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Walne
Zebranie projektów działalności i planów finansowych
Stowarzyszenia,
4) Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zbywanie
i nabywanie ruchomych i nieruchomych składników majątkowych
Stowarzyszenia, zaciągania kredytów i innych zobowiązań
stosownie do uchwał Walnego Zebrania,
6) Powoływanie
i
odwoływanie
pełnomocników
Zarządu
Stowarzyszenia,
7) Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
8) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do
właściwości innych władz Stowarzyszenia,
10)
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje
Przewodniczący Walnego Zebrania, w ciągu 7 dni po dokonanym wyborze
Zarządu, wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i
Skarbnika.
Wybrane
osoby
funkcyjne
stanowią
Prezydium
Stowarzyszenia.
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4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
i są zwoływane przez Prezesa.
5. Zarząd ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu pełnomocników osób
prawnych – członków wspierających, a także inne osoby.
6. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz
oświadczeń woli w sprawach majątkowych
współdziałanie i podpisywanie dokumentów
Zarządu z następujących funkcji: Prezesa,
Skarbnika.

Zarząd. Dla ważności
i innych wymagane jest
przez dwóch członków
Wiceprezesa, Sekretarza,

ROZDZIAŁ VII
§ 7. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną
jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Do zakresu jej
działalności należy:
1) Kontrola działalności Stowarzyszenia. Komisja jest zobowiązana, co
najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu
w zakresie gospodarki finansowej,
2) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielania ( lub odmowę udzielenia )
absolutorium Zarządowi,
3) Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków wynikających
z
przeprowadzonych
kontroli
dotyczących
działalności
Stowarzyszenia,
4) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia
Zarządu. Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
takiego żądania.
5) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym Statutem
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybieranych przez
Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić
innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
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3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy
w roku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają
w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

prawo

brać

udział

5. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie kontrolować
działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu
i pracowników Stowarzyszenia, oraz korzystać z pomocy
rzeczoznawców.
6. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków
sprawozdanie ze swojej działalności.

ROZDZIAŁ VIII
§ 8. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
1. Na majątek Stowarzyszenia

składają się nieruchomości, ruchomości

i fundusze.

2. Zarząd ma prawo podejmowania decyzji dot. nabywania i zbywania
majątku ruchomego.

3. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) Wpływy ze składek członkowskich,
2) Wpływy z dotacji, darowizn, spadków,

zapisów, ofiarności

publicznej i inne,
3) Z dochodów z własnej działalności statutowej
4) Z dochodów z posiadanego majątku
4. Rokiem budżetowym i gospodarczym jest rok kalendarzowy.
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ROZDZIAŁ IX
§ 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu następują
uchwały Walnego Zebrania.

na podstawie

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmianach Statutu wymaga
większości 2/3 głosów
członków Stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
3. W razie niestawiennictwa 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania, zwołane w drugim terminie Walne Zebranie
może podjąć uchwałę o zmianach w Statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia
obecnych na posiedzeniu.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznaczy
Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.
5. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele
określone w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.
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