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STATUT Klubu Łuczniczego A3D Toszek 

 

 

STATUT 

Klubu Łuczniczego A3D TOSZEK 

 
 

§1  
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 

 
 

1. Klub sportowy, zwany dalej Klubem, utworzony i powołany na podstawie niniejszego 
Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej 
o nazwie Klub Łuczniczy A3D TOSZEK. Klub może używać nazwy skróconej 
A3D TOSZEK. 
 

2. Siedzibą Klubu jest miasto Toszek. 
 

3. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz niniejszego statutu. 
 

4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

5. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Gliwickiego 
i posiada osobowość prawną, którą nabywa na podstawie tego wpisu.  
 

6. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności teren 
miasta i gminy Toszek. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić 
działalność również i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

7. Klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
Polskie Związki Sportowe i inne polskie lub międzynarodowe organizacje. 
 

8. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
i profilu działania. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w niniejszym punkcie, 
bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Klubu w drodze stosownej uchwały. 
 

9. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

10. Czas trwania Klubu jest nieokreślony.   
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§2   

Cele Klubu i sposób ich realizacji. 
 
 

1. Do celów działalności Klubu należą:  
 

a. rozwój i popularyzacja łucznictwa i strzelectwa sportowego wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia, 

b. uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski oraz za granicą, 
c. osiąganie jak najlepszych wyników we współzawodnictwie sportowym, 
d. budowanie kadr trenerskich, instruktorskich oraz sędziowskich, 
e. planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu, 
f. dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu 

oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 
działania Klubu poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, 

g. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu 
poprzez uczestnictwo w realizacji jego zadań sportowych, 

h. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, narkomanii, alkoholizmu 
oraz wykluczeniu społecznemu poprzez krzewienie idei czystego sportu i uczciwej 
rywalizacji, 

i. popularyzacja łucznictwa i strzelectwa sportowego jako sportów oraz metod 
wypoczynku, 

j. upowszechnianie wiedzy o łucznictwie i strzelectwie sportowym wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 

k. wspieranie inicjatyw sportowych na terenie działania Stowarzyszenia. 
 
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:  

 
a. wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne, również 

rekreacyjne lub zorganizowane wpływające na wypracowanie lub poprawienie 
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 
wyników sportowych na wszelkich poziomach, 

b. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
c. szkolenie zawodników, 
d. udział w imprezach sportowych oraz zawodach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz poza jej granicami, 
e. organizowanie szkoleń, kursów, zajęć w zakresie wychowania fizycznego, sportu, 

rekreacji ruchowej, w szczególności łucznictwa oraz strzelectwa sportowego 
na terenie działania Klubu, 

f. organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych na terenie 
działania Klubu, 

g. otaczanie opieką zawodników i organizowanie dla nich obozów oraz zajęć 
sportowych, 

h. udział w szkoleniach, kursach, obozach dla członków klubu, a także w innych 
formach uzyskiwania uprawnień kadr trenerskich, instruktorskich oraz 
sędziowskich, 

i. współpracę z władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami w organizacji 
zawodów i imprez sportowych, 

j. współpraca z władzami samorządowymi w realizacji celów działalności Klubu 
określonych w niniejszym Statucie, 

k. tworzenie i utrzymywanie bazy sportowej jako działalność obiektów sportowych, 
l. pozyskiwanie środków finansowych z dotacji publicznych. 
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 Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje. 
 
 Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi 

i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi. 
  
 Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków, 

sympatyków i wolontariuszy. 
 

 Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.  
 

 
§3  

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 
 
 
1. Członkowie Klubu dzielą się na: Członków Zwyczajnych, Członków Wspierających 

i Członków Honorowych. 
 

2. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. 
 

3. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Klubu. 
 

4. Członkiem Zwyczajnym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

 
5. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych bez prawa 

do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania 
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu. 
 

6. Małoletni członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu 
i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia. 
 

7. Członkiem Wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest 
zainteresowana działalnością statutową Klubu i zadeklarowała pomoc finansową 
lub rzeczową na rzecz Klubu. Wykonuje ona swoje funkcje członka wspierającego przez 
umocowanego przedstawiciela. 
 

8. Członkiem Honorowym Klubu może być osoba fizyczna, której Walne Zebranie 
Członków przyznało ten status z uwagi na szczególne zasługi dla Stowarzyszenia 
lub propagowania sportu. Członek Honorowy Klubu nie ma obowiązku opłacania składek 
członkowskich i nie ma prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. 
 

9. Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Wspierający są przyjmowani w drodze uchwały 
Zarządu Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.  
 

10. Członkostwo w Klubie nabywa się z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu.  
 

11. Założyciele Klubu, którzy podpisali się na liście założycielskiej Klubu, stają się 
Członkami Zwyczajnymi z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę 
Powiatu Gliwickiego. 
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12. Członek Zwyczajny Klubu ma obowiązek: 

 
a. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu, 
b. regularnego opłacania składek członkowskich i innych przewidzianych 

świadczeń na rzecz Klubu, 
c. czynnego udziału w działalności Klubu, 
d. dbać o dobra osobiste Klubu, 
e. godnie reprezentować Klub i dbać o jego dobre imię. 

 
13. Członek Zwyczajny Klubu ma prawo do: 

 
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, 
b. zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do władz Klubu, 
c. korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu, 
d. otrzymywania od Klubu pomocy w zakresie jego statutowych działań, 
e. brania czynnego udziału w zajęciach, imprezach oraz organizowanych 

zawodach przez Klub,  
f. reprezentowania Klubu w zajęciach, imprezach oraz zawodach 

organizowanych przez inne organizacje sportowe,  
g. korzystania nieodpłatnego z porad, wsparcia, jak i zaplecza techniczno-

rzeczowego, którym dysponuje Klub,  
h. uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystywania środków przeznaczonych 

na rzecz Klubu. 
 

14. Członek Wspierający Klubu ma obowiązek: 
 

a. przestrzegać postanowień Statutu, oraz uchwał władz Klubu, 
b. regularnie opłacać składki członkowskie i inne przewidziane świadczenia 

na rzecz Klubu, 
c. czynnego udziału w działalności Klubu,  
d. dbać o dobra osobiste Klubu, 
e. swoim zachowaniem godnie reprezentować Klub i dbać o dobre imię Klubu, 
f. udzielać pomocy, w tym w szczególności finansowej lub rzeczowej na rzecz 

Klubu i jego celów określonych w niniejszym Statucie. 
 

15. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo do: 
 

a. zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do władz Klubu, 
b. korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu, 
c. otrzymywania od Klubu pomocy w zakresie jego statutowych działań, 
d. brania czynnego udziału w zajęciach, imprezach oraz zawodach 

organizowanych przez Klubu, 
e. reprezentowania Klubu w zajęciach, imprezach oraz zawodach 

organizowanych przez inne Kluby lub organizacje sportowe, 
f. korzystania nieodpłatnego z porad, wsparcia, jak i zaplecza techniczno-

rzeczowego, którym dysponuje Klub, 
g. uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystywania środków przeznaczonych 

na rzecz Klubu. 
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16. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:  

 
a. dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu, zgłoszonej w formie pisemnej 

Zarządowi Klubu, 
b. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego Klubu, 
c. rozwiązania Klubu, 
d. zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz 

Klubu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 
e. działania sprzecznego ze Statutem lub uchwałami władz Klubu, 
f. pozbawiania praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych 

na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. 
 
17. O ustaniu członkostwa w Klubie orzeka Zarząd w formie uchwały, z podaniem przyczyn 

ustania członkostwa i uzasadnieniem swojego stanowiska. Od tej uchwały przysługuje 
prawo odwołania się poprzez Zarząd do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni 
od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
18. W przypadku trzykrotnego, okresie 6 miesięcy, nieskutecznego doręczenia odwołania 

członkostwa, uchwała Zarządu w sprawie członka Klubu skutkuje jego wykluczeniem bez 
możliwości odwołania się do Walnego Zebrania. 

 
§ 4 

Władze Stowarzyszenia. 
 
  

1. Władzami Klubu są: 
 

a. Walne Zebranie Członków Klubu, 
b. Zarząd Klubu, 
c. Komisja Rewizyjna Klubu. 

 
2. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 2 lata. 

 
3. Wybór władz wybieralnych odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu 

jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 
 

4. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania (kworum), 
chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania. 
 

5. Każdemu Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. 
 

6. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom 
tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu 
albo pozostawienia Zarządu w zmniejszonym składzie, jednak nie mniej niż 3 osoby. 
Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/3 pochodzących z wyboru. 
 

7. Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie. 
 

 
§ 5 
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Walne Zebranie Członków. 
 
 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.  

 
2. W  Walnym  Zebraniu  Członków  mogą uczestniczyć członkowie  zwyczajni Klubu 

z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem 
doradczym. 
 

3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, 
który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia może ono skutecznie 
obradować bez względu na liczbę uczestników. 
 

4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na 
dwanaście miesięcy:  
 

a. z własnej inicjatywy członków Zarządu, 
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c. na wniosek 1/3 Członków Klubu. 
 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  
 

a. uchwalanie programu działania Klubu, 
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
c. ustalenie wysokości składek członkowskich, 
d. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,  
e. udzielanie absolutorium Zarządowi,  
f. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
g. uchwalanie zmian statutu,  
h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  
i. rozpatrywanie  odwołań od  uchwał  Zarządu  wniesionych  przez  

członków Klubu, 
j. rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu. 
 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków 
obecnych.  
 

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd 
co najmniej 14 dni przed terminem, przy czym: 
 

a. zawiadomienia będą dokonywane poprzez wysłanie na podane przez 
Członków Klubu adresy email oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
Klubu, 

b. w przypadku zaniechania podania aktualnego adresu email do skutecznego 
zawiadomienia wystarczające jest ogłoszenie na stronie internetowej Klubu. 

 
 

§ 6 
Zarząd Klubu. 

 
 
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Dodatkowe osoby mogące 
wchodzić w skład Zarządu to Sekretarz i Członek Zarządu.   
 
 



7 

STATUT Klubu Łuczniczego A3D Toszek 

2. Prezes reprezentuje klub na zewnątrz i działa w jego imieniu. 
 

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 
miesiące. 
 

4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków 
zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
 

5. Do kompetencji Zarządu należy:  
 

a. wyznaczanie strategii działania Klubu i jej realizacja, 
b. reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
c. realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
d. kierowanie całokształtem działalności Klubu, 
e. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
h. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
i. występowanie do władz, instytucji oraz organizacji w sprawach pozyskiwania 

środków na działalność statutową, 
j. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników Klubu, 
k. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Klubu, 
l. rozpatrywanie sporów w obrębie Klubu, 
m. powierzanie zadań członkom Klubu przewidzianych Statutem. 

 
6. Zarząd działa w oparciu o Statut oraz uchwalony Regulamin Zarządu, przy czym 

w przypadku kolizji pierwszeństwo mają postanowienia Statutu. 
 
 

§ 7 
Komisja Rewizyjna Klubu. 

 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 
 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, 
w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dwóch członków. 
 

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

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. 
 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 

a. kontrola działalności Klubu. 
b. występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej 

kontroli, 
c. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności, 
d. zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
e. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków. 
 

6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut oraz uchwalony przez siebie regulamin, przy 
czym w przypadku kolizji pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.   
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§ 8 
Majątek i fundusze Klubu. 

 
 
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

 
2. Źródłami majątku Klubu są składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, 

dotacje państwowe i samorządowe oraz ofiarność publiczna.  
 

3. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu. 
 

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i udzielania pełnomocnictw w imieniu 
Klubu składają dwaj członkowie zarządu w tym Prezes lub inne dwie osoby upoważnione 
przez Zarząd Klubu.  

 
 

§  9 
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu. 

 
 
 Statut Klubu może być zmieniony. 

 
 Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 
 

 Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 
 

 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób 
likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.  

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe. 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawy o sporcie. 
 
 
 
 
 
 
 


