STATUT
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO i KOLEKCJONERSKIEGO
„KLUB SPORTOWY GWARDIA 1924”
Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY
§1
1. Stowarzyszenie sportowe i kolekcjonerskie „Klub Sportowy GWARDIA 1924” dalej zwane
„KS GWARDIA 1924” jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, złożonym stowarzyszeniem
o charakterze sportowym oraz charakterze kolekcjonerskim.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów prawa
o stowarzyszeniach i sporcie, obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie
niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
3. Stowarzyszenie zrzesza osoby zainteresowane uprawianiem każdej formy sportu strzeleckiego oraz
parające się kolekcjonowaniem broni palnej oraz innych zbiorów.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto
Sosnowiec i dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich
spraw organizacyjnych może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może posiadać własne znaki organizacyjne oraz używać pieczęci, a także
wydawać legitymacje, odznaczenia oraz zaświadczenia.
§4
1. Stowarzyszenie „KS GWARDIA 1924” może w celu realizacji swoich celów statutowych
współpracować z innymi PODMIOTAMI, stowarzyszeniami lub organizacjami.
2. Stowarzyszenie może być także członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do w/w organizacji bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Członków, większością głosów członków zwyczajnych, biorących udział
w Walnym Zebraniu.
Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu kwalifikowanego oraz propagowanie,
popularyzacja i rozwój kultury fizycznej w zakresie sportów obronnych, a także w zakresie innych form
aktywności fizycznej w tym rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
2. Promocja, popieranie, popularyzacja dostępu do uprawiania każdej formy sportu strzeleckiego oraz
organizacja kolekcjonerstwa wszelkiej broni palnej, pozostałych militariów i dowolnych zbiorów.
3. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i inne organizacji pozarządowych, zwłaszcza
związanych ze strzelectwem i bronią palną oraz wspieranie praworządnych obywateli czynnie
uprawiających wszelkie formy sportu strzeleckiego i pasjonatów kolekcjonerstwa broni palnej i innej.
4. Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie aktywności
w zakresie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej, reprezentowanie, ochrona praw i interesów
członków Stowarzyszenia oraz społeczności strzeleckiej, w tym przedstawicieli innych stowarzyszeń
o charakterze kolekcjonerskim, sportowym lub obronnym;
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§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie idei zdrowia fizycznego.
2. Popularyzację strzelectwa z różnych rodzajów broni, poprzez organizację zawodów, szkoleń,
kursów, treningów, imprez sportowych i innych zajęć rekreacyjnych.
3. Szkolenie w zakresie strzelectwa z krótkiej i długiej broni centralnego i bocznego zapłonu, broni
pneumatycznej, śrutowej gładkolufowej, myśliwskiej, maszynowej, Paint Ball, ASG, broni
kolekcjonerskiej, zabytkowej i replik broni.
4. Współpracę z podmiotami, organizacjami i służbami w zakresie szkolenia służb mundurowych.
5. Udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez inne stowarzyszenia krajowe
i zagraniczne.
6. Zapewnienie opieki wychowawczej i lekarskiej swoim nieletnim zawodnikom.
7. Gromadzenie i wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych w zakresie działalności
Stowarzyszenia.
8. Udział w akcjach wspierających sport masowy.
9. Organizowanie współpracy, wzajemnej pomocy oraz przedsięwzięć integracyjnych.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Organizowanie wystaw i pokazów wszelkiej broni palnej i innej celem popularyzacji
kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa rekreacyjnego poprzez udostępnianie w ramach możliwości
przestrzeni i strzelnicy do prowadzenia wykładów, prelekcji, wystaw i strzelań rekreacyjnych
z wykorzystaniem indywidualnych kolekcji wszelkiej broni palnej i innej.
12. Upowszechnianie wiedzy a zwłaszcza umiejętności strzeleckich oraz obsługi broni palnej i innej
a także pierwszej pomocy.
Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające zdolność do czynności prawnych,
posiadające obywatelstwo polskie, niepozbawione praw publicznych oraz osoby prawne.
§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a/ Zwyczajnych,
b/ Wspierających,
c/ Honorowych.
2. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w dziedzinie propagowanej przez Stowarzyszenie.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
na wniosek Zarządu.
7. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zażądać aktualnego zaświadczenia o niekaralności a od
posiadaczy broni palnej, przedstawienia aktualnego pozwolenia (Decyzji) na posiadanie broni.
8. Z obowiązku tego zwolnieni są funkcjonariusze służb mundurowych i formacji uzbrojonych.
§9
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia;
b/ reprezentowania Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowych w kraju i poza jego
granicami;

2

c/ korzystania z obiektów, urządzeń sportowych, korzystania z pomocy i świadczeń
Stowarzyszenia;
d/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Władz Stowarzyszenia;
e/ zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
z listy członków lub orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a/ aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b/ przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia;
c/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
d/ godnego reprezentowania Stowarzyszenia w każdym podejmowanym przez siebie działaniu.
§10
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada
prawa określone w § 9 pkt. b, c, d.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem
doradczym.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na mocy uchwały Zarządu wskutek :
a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego;
c/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące;
d/ wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki;
e/ pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków;
f/ działalności sprzecznej z niniejszym statutem lub na szkodę Stowarzyszenia;
g/ skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
h/ pozbawienia praw obywatelskich.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty powiadomienia członka
Stowarzyszenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub korespondencji.
3. Jeżeli od uchwały Zarządu podjętej na podstawie § 11 ust. 1 nie wniesiono odwołania, członkostwo
w Stowarzyszeniu ustaje po 30 dniach, od daty uchwały bez konieczności jej doręczenia.
§12
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy Władz Stowarzyszenia może być uzupełniony przez Zarząd.
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§13
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§14
1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zgodnie
z “Regulaminem Walnego Zebrania Członków” zatwierdzonym każdorazowo przez Walne Zebranie
Członków.
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2. Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
§15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach
nie później niż 30 dni od daty przedstawienia lub złożenia odpowiedniego wniosku członków
Stowarzyszenia lub żądania Zarządu.
a/ Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub na uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku nie później niż 30 czerwca po
upływie roku kalendarzowego, a sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków raz na 4 lata.
5. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą :
a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków, poprzez co najmniej wywieszenie informacji o Walnym
Zebraniu w siedzibie Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a/ w pierwszym terminie – liczba członków określonej w § 14, pkt 2;
b/ w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu do godziny później od pierwszego
terminu, bez względu na liczbę uprawnionych członków do głosowania obecnych na drugim
terminie zebrania.
§16
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu Stowarzyszenia;
3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
4. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy oraz
uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. Powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego;
7. Podejmowanie uchwał o przynależności do związków lub współpracy z innymi organizacjami;
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§17
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3–5 osób i wybiera spośród siebie:
a/ Prezesa Stowarzyszenia
b/ V-ce Prezesa
c/ Sekretarza
d/ Skarbnika
e/ Członka Zarządu
2. Funkcje sekretarza i skarbnika można łączyć a funkcja członka zarządu jest fakultatywna.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed wszystkimi członkami
Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku. Posiedzeniom Zarządu
przewodniczy Prezes lub V-ce Prezes Stowarzyszenia. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest
połowa składu osobowego Zarządu i zapadają zwykłą większością głosów.
5. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia i określanie kierunków działania, określanie schematu
organizacyjnego Stowarzyszenia;
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b/ podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku, zatrudnienia pracowników,
zaciągania zobowiązań Stowarzyszenia;
c/ realizowanie uchwał i zarządzeń Walnego Zebrania Członków;
d/ wydawanie przepisów wewnętrznych, instrukcji itp.;
e/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
f/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
g/ udzielanie pełnomocnictw i określanie zakresu ich uprawnień;
h/ ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony wyłącznie Prezes lub V-ce Prezes Zarządu.
§18
1. Organem kontrolującym działalność władz Stowarzyszenia jest komisja Rewizyjna, która ma prawo
do:
a/ przeprowadzenia co najmniej raz w roku pełnej kontroli finansowej Stowarzyszenia,
b/ żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach związanych z kontrolą,
c/ występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
d/ przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
e/ wnioskowania do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§19
1. Walne Zebranie może dokonać wyboru Sądu Koleżeńskiego i nadać mu „Regulamin”.
2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a/ rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień
statutu;
b/ rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a Władzami Stowarzyszenia;
c/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
d/ nakładanie na członków kar organizacyjnych tj.: upomnienia, nagany, czasowego zawieszenia
w prawach członkowskich aż do wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na przychody Stowarzyszenia składają się :
a/ opłaty wpisowe i składki członkowskie;
b/ wpływy z działalności statutowej;
c/ dotacje, darowizny, zapisy i spadki;
d/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia;
e/ dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§21
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczone mogą być tylko na działalność
statutową i nie mogą być rozdzielone pomiędzy członków Stowarzyszenia.
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Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§22
1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania a także jak
określono w § 15 ust. 7 pkt „b” .
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie,
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20
poz. 104 i 140 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VIII

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Niniejszy Statut uchwalony w tekście jednolitym w dniu 13.04.2019r. i wchodzi w życie po
uprawomocnieniu się stosownego postanowienia właściwego Sądu Rejestrowego.
2. Wykładnia postanowień niniejszego Statutu, należy do kompetencji Władz Stowarzyszenia.

Tekst jednolity z dnia 13.04.2019r. wpisany w KRS 20.05.2019r.
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