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Statut Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego,,KALIBER'

ROZDZ|AŁI
Postanowienia ogólne

1. Koszaliński Klub Strzelecki ,,KALIBER" jest stowarzyszeniem kultury ftzycznej
zwanym dalej Storł arz5 szeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, tlwałym zrzeszeniem,
dzińającym na podstawie przepisów ustawy ż dnia 18 stycznia 1996 r, o kulturze
ftzycznej ( Dz.U.200I Nr.81 poz.889), ustawy z dnia'7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. I04 z póź zm.) oraz niniejszego statutu.
Siedzibą stowarzyszenia jest Koszalin.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

6. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie moze prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7 , Stowarzyszenie uzywa 1ogo i pieczęci. Wzór logo i pieczęci xtala Zarząd
Stowarzyszenia.

8. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożfku publicznego i
wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96 poz. 873).

ROZDZI^ŁI
cele i środki działania

9. Celem Stowarzyszenia j est:

. Upowszechnianie kulfury ftzycznej i sportu.

. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji strzelectwa
sportowego.
Działalność na rzecz propagowania walorów strzelectwa spońowego wśród
osób niepełnosprawnych i działań integracyjnych w tym środowisku.
Działalnośó na rzęcz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzież1,
uprawiających strzelectwo sportowe.
Działalność na rzęcz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.
Działalność na rzęcz dobrego imienia środowiska zwięanego z
Koszalińskim Klubem Strzeleckim,,KALIBER".

l0. Stolvarzyszenie realizuje swoje cele przez:

' Organizacja turniejów, zawodów i imprez popularyzujących strzelecn\ o
sportoWe.
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Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie samoobrony.
Organtzacja turniejów, zawodów i imprez popularyzujących inne
dyscypliny sportu wedle zap otrzebow aaia społecznego.
Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających strzelectwo sportowe
oraz doszkalanie instruktorów i trenerów strzęlectwa spońowego.
Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających inne dyscypliny
spotlu, które są realizowane przez Stowarzyszenie.
Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci i młodzieży uprawiających
strzelectwo sportowe.
Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci i młodzieży uprawiających inne
d,v-scypliny sportu, które są realizowane przez Stowarzyszenie.
Promocja sportu w środkach masowego przekazi i środowiskach biznesu.
Współpraca z Polskim Zwiękiem Strzelectwa Sportowego, Okręgowymi
Zlviękani Strzelectwa Sportowego i innymi podmiotami działającymi na
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rZecz strzelectwa spoltowęgo.. Współpraca z innymi Związkami i organizacjami sportowymi, oraz innymi
pomiotami działającymi na rzecz innych dyscyplin sportu realizowanych
przez Stowarz5 szenie.. Potnoc w zapewnieniu sprzętu spoftowego dla uczestników uprawiających
strzelectw-o sportowe.. Pomoc w zapewnieniu sprzętu spofiowego dla uczestników uprawiających
inne dyscyp 1 iny sportowe realizowane przez Stow arzy szenie.

1 1. Działalność. o której mowa w § 9 i § 10, prowadzona jest nieodpłatnie,
12.Realizując cele stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. w razie

potrzeb,v Stolvarzyszenie może zatrudnić pracowników.
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ROZDZIAŁIII
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

1 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby ftzyczne
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1 prawne.

. członków zwyczajnych,

. członków honorowych,

. członkówwspierających.

Osoba prawna rnoże być jedynie członkiern wspierającym.

l4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczypospol itej Polskiej or az cudzoziemiec posiadaj ący stałe miej sce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację
członkowską wraz z rekomęndacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.



Członkiem wspierającym Stowarzyszenia możę zostać osoba ftzyczna lub prarr na.
która zadeklaruj ę na rzęcz stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczorvą. osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

15. Członków zwyczajnych i wspierających przyj muj e w drodze uchrł,aĘ- Zarza_d
Stowarzyszenia na podstawie plSemneJ
Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez W alne
Członków na wniosek Zarządll.

16. Członkowie rwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są;. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczęnia Stowarzyszenia,. dbać o jego dobre imię.
. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,. przestrzęgać przepisów prawa i postanowień statutu,. regulamie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa

Zarząd Stowarzy szenia.. brać czynny udziŃ w zebraniach Stowarzyszenia.

Członek mvyczajny ma prawo braó udziń w życiu Stowarzyszenia. a rr
szczególności:

. przysługuje mu czynne i bieme prawo wyboroze,. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w slvoj ej
działalności,

. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.

i 7. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:. rezygnację pisemną złożon ąZarząd,owi,. wykluczeni e ptzez Zarząd, Stowarzyszenia w drodze uchwały:

o za działalnośó sprzecznąze statutem Stowarzyszenia,
o za dzińalność sprzecznąz uchwałami Stowarzyszenia,
o za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach

Stowarzyszenia ( trzy kolejne nieobecności na Walnym
Z gr omadzeniu Członków ),,

o za nięulegulowanie składek członkowskich przez trzy oklesy
składkowe,

o Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego
wyroku sądu,

śmierć członka.

Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje
prar,o odwołania się do walnego zgromadzenia członków w terminie 14 dni od
dnia otrzymania uchwaĘ wtaz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach
odrlołania się.

deklaracj i.
Zgromadzenił



ROZDZIAŁIY
Władze Stowarzyszenia

l8. Najrr,l,ższym organem Stowarzyszenia jest Walny Zlazd Członków,
Organem Zarządzającymi jest Zarząd. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest
Komisja Rewizyjna.

19. Kadencja Zarządu trwa 5 |at.
W skład Zarządu wchodziPrezęs Stowarzyszenia oraz dwóch Wiceprezesów.
Prezesa Stow-arzyszenia oraz dwóch Wiceprezesów , wybiera na okres kadencji
Walnl,Zjazd Członków, Wybór następuje w głosowaniu tajnym, nrykłą
rviększością głosów.
W razie ustąpienia lub opuszczeni a mielsca przez cńonka Zarządu w okresie
kadencji W alny Zjazd, Członków wybiera na zwolnione miejsce inną osobę, w
rrlborach uzupełniających. Kadencja członka Zarządll wybranego w wyborach
uzupełniaj ących upływa wraz z kadencjąZarządtl.

20. \\Ialny Zjazd Członków:

. uchwala statut Stowarzy szenia oraz podej muje uchwĄ o zmianie statutu,. wybiera Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostĄch członków Zarządu,. wybiera członków Komisji Rewizyjnej,

. podejmuje decyzje o nadaniu godności członka honorowego,. uchwala programy dzlałania,

. lozstrzyga spory między członkami,

. rozpatruie odwołania od decyzji zarządu w sprawach wykluczenia lub
skeślenia z listy członków.

. rozpatruje sprawozdanie programowe i finansowe Zarządu za okres
kadencji oraz rozpatruję wnioski Komisji Rewizyjne co do udzielenia
absolutorium ustępującemu Znządowi,

. ustala minimalną wysokość składki członkowskiej oraz termin jej
tliszczania,

. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządtl
i Komisji Rewizyjnej,

Walny Zjazd Członków zwoływany jest przez Zarząd, co najmniej raz na rok oraz
na 1 miesiąc przed zakończeniem kadencj i Zatządll, a takżę na każde żądanie
Komisji Rewizyjnej oraz przynajmniej |l5 liczby członków Stowarzyszenia.

O Walnym Zjeżdzie Członków należy zavłiadomió pisemnie każdego członka, co
najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

21 , Do kompetencji Zarządu należy:r reprezentowanie Stowarzys zęnia na zewnątrz we wszystkich sprawach.. zarządzaniemajątkiem Stowarzyszenia.. gospodarowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia.. prowadzeni e bieżącej działalności Stowarzyszenia.. powoływanie i likwidowanie sekcj i Stowarzyszenia,. zwoływanie Walnego Zjazdu Cńonków co najmniej raz na dwa lata oraz na
lmiesiąc przed końcem kadencji Zarządu,
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. przyjmowanie członków i umieszczanie na liście członków wspierających.

. podejmowanie decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z
lisĘ członków wspierających,

r występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego,
. przyjmowanie zapisów i darowizn oraz decydowanie w sprawach

nabywania, zbywania i obciążania maj ątku Stowarzyszenia.
22. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa, a w przypadku

jego nieobecności przez jednego z wiceprezesów,
23. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych

upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
24, Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walny Zjazd

Członków na okres 5 lat.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, na okres swoj ej
kadencji. Wybór członków komisji następuj e w głosowaniu tajnym, zwykła
większością głosów.
Komisja Rewizyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządll,
sporządzane przez Skarbnika Stowarzyszenia, przygotowuje uchwĄ w
przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz przedstawia Walnemu Zjazdowi
Członków wnioski w sprawach gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Do ważności uchwał Walnego Zjazdu Członków jest niezbędna obecność, co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, lub bez
względu na ilość członków w drugim terminie.

ROZDZIAŁY
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

26. Maj ątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i inne zasoby materialne.
Stowarzyszenie czerpie środki finansowe i materialne z:

. dotacji

. wpĘrvów ze składek członkowskich,

. dochodów z imprez, i ofiar pieniężnych,
, darowizn, spadków i zapisów,
. dochodów z majątku,
. innych wpłyrvów.

27 .Zabrania slę ;

. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organórr
Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracorr nicl
pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrerł,ieństrr.a lułl
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa |ub powinowactrr-a rv lini:
bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobieni:.
opieki lub kurateli, zwanych dalej,, osobami bliskimi".. przekazywania maj ątku na rzęcz ich członków, członków organórv lur
pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż \\ stosun_{_
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłanie



lub na preferencyjnych warunkach.
wykorzystywania maj ątku na rzęcz członków Stowarzyszenia, członków
jego organów lub pracowników, oraz ich osób btiskich na zasadach innych
niź w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika
bezpośrednio ze statusowego celu Stowarzyszenia.
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usfug od podmiotów, w
ttOrych uczestniczą członkowie organizacjl, członkowie jej organów lub

pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁYI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

28.Z tnicjatywązmiany statutu lub wprowadzenia zmian w statucie może Wystąpić na

piśmie grupa, co najmniej 5 członków albo Zarząd Stowarzyszenia,

uchwalenie statutu lub jego zmiana powinna być wpisana do porządku walnego
zjazdu cńorków, a tekst projektu lub zmiany przesłany członkom na 2 tygodnie
przed posiedzeniem.

29.W razie ustania celów, dla których realizacji powstało Stowarzyszenie Walny

Ąazd Członków może podjąć uchwałę o jego rozwięanil. Propozycja uchwaĘ o
rózwięaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jej maj ątku na cele pokrewnę celom

organizacji powinna być wpisana do porządku posiedzenia Walnego
Zgromadzenia Członków, a tekst projektu uchwały powinien być przesłany

wszystkim członkom, co najmniej na dwa tygodniem przed posiedzeniem,

Likwidator po zakończeniu prac występuj e z wnioskiem do organu rejestracyjnego

rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenie z rejestru.

Statut sporządzono dnia 31.0'1 .2008r. (zmieniony zgodnie z Uchwałą Nr |,2

Walnego ZjazdllCzłonków z dnia 08.01.2009r.
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