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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie posługuje się nazwą KLUB STRZELECKI LIGI OBRONY KRAJU 

„VIS” WROCŁAW. 

W swojej działalności Klub może używać nazwy skróconej: KS LOK VIS WROCŁAW 

Klub Strzelecki LOK „VIS” WROCLAW zwany jest dalej Klubem. Stanowi 

samodzielną amatorską samofinansującą się podstawową jednostką działającą w 

ramach struktur organizacyjnych bezpośrednio podległą Dolnośląskiemu 

ZarządowiWojewódzkiemu LOK we Wrocławiu,funkcjonującą  wg zasad określonych 

w Statucie Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju 

§ 2 

1. Terenem działania Klubu jest województwo Dolnośląskie. 

2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Wrocław. 

§ 3 

1. Klub jest stowarzyszeniem  

2. Klub posiada osobowość prawną. 

§ 4 

1. W zakresie działalności statutowej Klub podlega nadzorowi Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, oraz Stowarzyszeniu Ligi Obrony Kraju 

2. Klub może organizować działalność w dziedzinie strzelectwa sportowego na 

zasadach określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

3. Klub realizuje swoją działalność poprzez popularyzację strzelectwa sportowego 

oraz zrzeszanie kolekcjonerów broni i militariów wśród mieszkańców 

województwa Dolnośląskiego. Tworzy warunki do realizacji ich zainteresowań i 

umożliwia im uczestnictwowe wszystkich formachdziałalności Klubu, oraz 

kolekcjonowanie brani używanej w strzelectwie 

§ 5 

1. Klub w zakresie swojej działalności współpracuje z władzami państwowymi, 

samorządowymi gmin, szkołami, zakładami pracy oraz z innymi organizacjami 

sportowymi i społecznymi. 

§ 6 

1. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych i społecznych, w 

szczególności stowarzyszeń kultury fizycznej zajmujących się strzelectwem 

sportowym, oraz kolekcjonowaniem broni i militarów 

2. Klub dzieli się na sekcje, koła. 

§ 7 

Klub może posiadać odznaki organizacyjne, oraz używać pieczęci zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

§ 8 

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy 

sportowych. 

2. W celu realizacji zadań statutowych Klub może zatrudnić pracowników, w 

szczególności trenerów i instruktorów. 

3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód pochodzący z tej działalności służy  realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między swoich 

członków. 

 



 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 9 

Celem Klubu jest rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, oraz kolekcjonowania 

broni i militariów a także czynny udział w życiu kulturalnym , gospodarczym i 

społecznym środowiska. 

§ 10 

Klub realizuje swoje cele poprzez : 

1. Opracowanie kierunków rozwoju strzelectwa sportowego i czuwania nad ich 

realizacją. 

2. Opracowanie planów , kierunków szkolenia , regulaminów szkoleniowych. 

3. Prowadzenie i organizowanie: 

a) szkolenia zawodników, 

b) szkolenie instruktorów oraz sędziów strzelectwa sportowego, 

c) współdziałanie z instytucjami i organizacjami pożytku publicznego, 

d) nawiązywanie kontaktów sportowych za granicą, 

e) organizowanie wystaw broni historycznej i kolekcjonerskiej 

4. Czuwanie nad należytym poziomem etycznym strzelectwa sportowego. 

5. Organizowanie różnego rodzaju własnych zawodów i imprez sportowych oraz 

uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych zawodach sportowych. 

6. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej, idei strzelectwa sportowego, historii 

oręża Polskiego, aktywne uczestniczenie w realizacji programów 

środowiskowych. 

7. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej. 

8. Organizowanie kursów, seminariów, obozów dla zawodników, działaczy, 

instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego. 

9. Współdziałanie w organizowaniu różnych form aktywnego wypoczynku z 

właściwymi instytucjami i organizacjami. 

Rozdział III 

Członkowie Klubu , ich prawa i obowiązki 

§ 11 

Członkowie Klubu dzielą się na : 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych, 

§ 12 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały 

Zarządu podjętej po złożeniu deklaracji członkowskiej kandydata. 

3. Niepełnoletnie osoby fizyczne mogą uzyskać członkostwo Klubu jedynie za 

pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów, bez prawa udziału w 

głosowaniu nad uchwałami oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do władz Klubu. 

4. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków, jeżeli nie daje on 

rękojmii należytego wykonywania celów i obowiązków statutowych ;  od uchwały 

Zarządu odmawiającej wpisania kandydata na listę członków Klubu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Klubu. 



§ 13 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do : 

a) Udziału w realizacji celów statutowych, 

b) Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, 

c) Zgłaszania postulatów i wniosków w sprawie Klubu i wobec władz, 

d) Brania czynnego udziału w imprezach sportowych, 

e) Otrzymania od władz Klubu pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych, 

f) Korzystania z urządzeń Klubu na zasadach określonych regulaminem przez 

Zarząd Klubu, 

g) Ocenianie działalności Klubu i jego władz, 

h) Niepełnoletnim członkom zwyczajnym Klubu nie przysługuje prawo określone 

ust. 1 pp. b. 

§ 14 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy : 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Klubu. 

2. Branie czynnego udziału w działalności Klubu. 

3. Dbanie o dobre imię Klubu i przestrzeganie zasad etyki sportowej. 

4.  Opłacanie wpisowego i uiszczanie składek członkowskich  w terminach   

określonych przez władze Klubu. 

§ 15 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane 

rozwojem kultury fizycznej, a w szczególności strzelectwem sportowym i 

kolekcjonowaniem broni i militariów, które złożą pisemną deklarację stałego 

finansowania lub rzeczowego wsparcia Klubu. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały 

Zarządu. 

§ 16 

1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych 

oprócz praw wyborczych. 

2. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich 

przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach Klubu bez prawa głosu. 

3. Członkom wspierającym przysługuje prawo reklamowania swojej działalności na 

obiektach sportowych, sprzęcie i ubiorach sportowych na zasadach określonych 

w szczegółowej umowie. 

§ 17 

1. Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie postanowień Statutu i 

uchwał władz Klubu oraz wywiązywanie się z zawartych z Klubem umów. 

§ 18 

Członkostwo zwyczajne i wspierające  ustaje wskutek : 

1. Skreślenia z listy członków w przypadku : 

a/ złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Klubu, 

b/ niezrealizowania zadań statutowych lub obowiązków członkowskich, 

c/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 

2. Wykluczenia członka za działalność na szkodę Klubu lub inne ciężkie naruszenie 

postanowień Statutu, albo w przypadku skazania członka wyrokiem sądu 

powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. 

3. Likwidacji Klubu. 

§ 19 

1. Skreślenie z listy członków w przypadkach określonych § 18 pk. 1 a, b, następuje 

na podstawie uchwały Zarządu.  



2. Skreślenie z listy członków określonym w § 18 pkt 1 c, następuje na podstawie 

uchwały Zarządu – z datą śmierci członka. 

3. Skreślenie z listy członków za nieterminowe uiszczanie składek może nastąpić 

jedynie po uprzednim wezwaniu członka do zapłaty, jeśli okres zaległości wynosi 

co najmniej jeden kwartał. 

§ 20 

Wykluczenie z członkostwa Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu, po 

uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Zarząd. 

§ 21 

Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z członkostwa, z wyjątkiem 

przypadku określonego w § 19 pkt 2 przysługuje członkowi odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

§ 22 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, a także 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowość prawną, szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek 

Zarządu. 

3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w § 16 Statutu. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek 

członkowskich. 

5. Członkostwa honorowego można pozbawić uchwałą Zgromadzenia Klubu na 

wniosek Zarządu, za działalność- sprzeczną z postanowieniami Statutu. 

6. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu o pozbawieniu członkostwa 

honorowego odwołanie nie przysługuje. 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

§ 23 

1. Władzami Klubu są : 

a/ Walne Zgromadzenie Klubu, 

b/ Zarząd Klubu, 

c/ Komisja Rewizyjna, 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia 

Klubu. 

3. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz 

Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności 

wymagana jest obecność co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania, 

w razie równej ilości głosów  rozstrzyga głos przewodniczącego. 

§ 24 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i 

nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu, który zawiadamia na 

piśmie członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 10 dni 

przed zebraniem. 

3. Walne Zgromadzenie-  zwyczajne zwołuje się co najmniej raz na rok. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w 

sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym i podanym do wiadomości 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 

 



5. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały są ważne, jeżeli zapadły w 

pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy delegatów 

uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz w drugim terminie bez względu 

na liczbę obecnych. 

 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na skutek : 

 

- uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 członków 

- wniosku Komisji Rewizyjnej 

- wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 członków Klubu 

- jednoczesnego ustąpienia 1/3 członków Zarządu 

- wniosku Organu Rejestrującego. 

§ 25 

1. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym : 

a ) Przedstawiciele Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

b ) Członkowie wspierający i honorowi 

c ) Niepełnoletni członkowie zwyczajni Klubu 

d ) Osoby zaproszone przez Zarząd 

2.   W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie 

zwyczajni- pełnoletni, honorowi, natomiast z głosem doradczym- wspierający. 

§ 26 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą : 

 

1. Wybór i uzupełnienie składu Władz Klubu, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 

Głosowaniu, którego tryb określony został w § 23  pkt  2. 

2. Ocena działalności Klubu oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Uchwalanie zmian w Statucie  

4. Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu i przeznaczenia jego majątku. 

5. Uchwalanie planów i określanie kierunków działalności Klubu. 

6. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu. 

7. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Klubu. 

8. Zatwierdzanie budżetu uchwalonego przez Zarząd Klubu. 

9. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich. 

§ 27 

Zarząd Klubu składa się z osób : 

1. Prezesa 

2. Wiceprezesa 

3. Skarbnika 

4. Sekretarza 

§ 28 

1. Prezes wybierany jest spośród członków Zarządu w głosowaniu jawnym lub 

tajnym na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników wyborów. 

2. Podziału pozostałych funkcji dokonują członkowie Zarządu w głosowaniu 

jawnym, biorą pod uwagę, w miarę możliwości wnioski Prezesa. 

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd. 



4. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji 

Zarządu może dokooptować nowego członka.  Liczba dokooptowanych członków 

nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru. 

§ 29 

Do kompetencji Zarządu należą : 

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Określenie wysokości wpisowego. 

3. Realizowanie statutowych celów i zadań Klubu ujętych w głównych kierunkach 

pracy Klubu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. 

4. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu. 

5. Uchwalanie Budżetu Klubu. 

6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością utworzonych ogniw organizacyjnych 

Klubu- Kół , Sekcji oraz nad działalnością członków Klubu, udzielanie im 

pomocy oraz nadzorowanie ich działalności. 

7. Rozpatrywanie sporów zaistniałych w obrębie Klubu. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania 

członków Klubu. 

9. Przyznawanie nagród, wyróżnień i udzielanie kar członkom Klubu, zgodnie z 

uchwalonym przez siebie regulaminem. 

10. Inne sprawy niezastrzeżone  do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

11. Składanie sprawozdań z działalności Klubu- Walnego Zgromadzenia. 

12. Uchwalanie regulaminu działalności gospodarczej Klubu. 

13. Powoływanie i rozwiązywanie Kół, Sekcji. 

§ 30 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej niż 

raz na trzy miesiące. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co 

najmniej ½ członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

3. Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes reprezentują Klub wobec władz i 

instytucji krajowych i zagranicznych. 

4. Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes kierują pracą Klubu w okresie 

między posiedzeniami Zarządu. 

§ 31 

1. Komisja Rewizyjna jest dwuosobowa  i składa się z Przewodniczącego i członka 

Komisji . 

2. Na pierwszym posiedzeniu przeprowadzonym niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników wyborów,  Komisja wyłania w głosowaniu jawnym swego 

Przewodniczącego. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

§ 32 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności 

Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Komisja realizuje swoje zadania poprzez coroczne lustracje pracy Klubu i 

przedstawienie Zarządowi stosownych wniosków. 

3. Komisja przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania po lustracyjne oraz 

składa wnioski w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości określa termin ich usunięcia. 

Rozdział V 

Koła- Sekcje Klubu 



§ 33 

1. Koła- Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu stworzonymi przez Zarząd 

w drodze uchwały, w celu realizacji zadań Statutowych i szkoleniowych, 

uwzględniających stopień zaawansowania ćwiczących a także w zakresie 

pozostałej działalności statutowej Klubu. 

2. Koła- Sekcje grupują członków Klubu według ich zaawansowania technicznego, 

wieku oraz zainteresowań. 

§ 34 

1. Działalnością Kół- Sekcji kierują Instruktorzy. 

2. Pracą Kół- Sekcji nadzoruje i kieruje Trener. 

3. Decyzje o składzie kadry na zawody i mistrzostwa sportowe podejmuje Trener. 

Rozdział VI 

Nagrody i wyróżnienia 

§ 35 

Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Klubu. 

§ 36 

Zarząd może wystąpić o nadanie odznaczeń klubowych szczególnie zasłużonym 

działaczom i zawodnikom Klubu. 

§ 37 

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Zarząd 

Klubu 

Rozdział VII 

Kary 

§ 38 

Za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów Klubu lub uchwał władz Klubu , 

Zarządowi przysługuje prawo w stosunku do członków Klubu, działaczy, trenerów , 

instruktorów : 

1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w 

określonym terminie. 

2. Odmówienie pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień. 

3.  Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, 

zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień Statutowych, 

a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek i sprawdzianów. 

4. Wykluczenia z członkostwa Klubu w przypadkach określonych w § 19 pkt 2, z 

zachowaniem dyspozycji § 22 Statutu. 

Rozdział VIII 

Majątek i fundusze Klubu 

§ 39 

Majątek Klubu stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.  Na fundusze Klubu 

składają się: 

1. Wpływy z zawodów i pokazów organizowanych przez Klub. 

2. Dotacje. 

3. Składki członków Klubu. 

4. Darowizny. 

5. Inne wpływy z działalności Statutowej Klubu. 

§ 40 

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób spośród następujących : 

 Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Klubu lub osób przez nich upoważnionych 

spośród członków Zarządu. 



Rozdział  IX 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 41 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne 

Zgromadzenie Klubu co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej 

liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Zasady ustalania ważności uchwał w tych sprawach określa § 24 pkt 5. 

§ 42 

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie 

przeznaczony majątek Klubu. 

§ 43 

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku rozwiązanego Klubu. 

 


