STATUT
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego
PERKUN
uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 12 grudnia 2014 r.
z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Członków
w dniu 18 marca 2017 r. oraz w dniu 23 marca 2018 r.
(tekst jednolity)

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba
§1
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN, zwany dalej KKS PERKUN jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych.
§2
Terenem działania KKS PERKUN jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Kamienna Góra..
§3
KKS PERKUN może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych na
warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to obowiązujących przepisów
prawa w tym umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i służy
realizacji celów KKS PERKUN.
§4
KKS PERKUN działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym
statutem.
§5
KKS PERKUN opiera swą działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§6
Celem KKS PERKUN jest:
1. działalność sportowa prowadzona w formie klubu sportowego, mająca na celu
propagowanie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które przez

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach,
2. działalność rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii,
3. zrzeszanie i wspieranie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni, w tym zwłaszcza
broni palnej wojskowej historycznej i współczesnej oraz innych militariów,
4. organizacja wystaw i pokazów oraz prowadzenie edukacji historycznej i propagowanie
strzelectwa.
§7
KKS PERKUN realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków
stowarzyszenia i innych osób,
2. organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,
3. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i
kolekcjonowania militariów, w tym broni palnej,
4. stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa i
kolekcjonowania broni,
5. zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa w tym: strzelnicy, sprzętu i
materiałów edukacyjno - szkoleniowych,
6. zapewnienie opieki prawnej oraz doradztwa w sprawach związanych z uzyskiwaniem
uprawnień zawodniczych w strzelectwie sportowym oraz pozwoleń na broń do celów
sportowych i kolekcjonerskich,
7. szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia oraz innych osób
posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni,
8. organizowanie spotkań i pokazów związanych ze strzelectwem i kolekcjonowaniem broni,
9. współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym
profilu działania oraz podejmowanie innych dozwolonych prawnie działań służących
realizacji celów statutowych.
§8
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami KKS PERKUN, mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia oraz korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą
przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na

Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi, udzielając pomocy w realizacji
celów statutowych KKS PERKUN. Członkowie wspierający nie mają prawa udziału w
głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie w poczet członków KKS PERKUN następuje na pisemny wniosek osoby
ubiegającej się o członkostwo, na podstawie decyzji Zarządu.
4. Członkom KKS PERKUN wydawana jest legitymacja członkowska, której wzór ustala
Zarząd.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3. udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
4. udziału w zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie KKS PERKUN obowiązani są do:
1. postępowania zgodnego ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, a także
przepisami obowiązującymi w strzelectwie i w sprawach związanych z bronią i amunicją,
2. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i dbania o jego
dobre imię.
§ 12
1. Ustanie członkostwa w KKS PERKUN następuje z powodu:
a) rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu,
d) zaległości w opłaceniu składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
2. Wykluczenie może nastąpić wskutek:
a) (usunięty),
b) nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego statutu lub dopuszczenia się
zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
c) rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w strzelectwie.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały wraz z
pisemnym uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni i jej
decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
Władzami KKS PERKUN są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Zarząd.
§ 14
1. Walne Zebranie Członków KKS PERKUN jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i
uczestniczą w nim z prawem głosu członkowie Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych § 9 ust. 2 i 3 niniejszego statutu.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku i nie później niż do
dnia 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 niniejszego statutu. Walne Zebranie
Członków zwołuje się także na wniosek Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie 60
dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku w tym zakresie. Wniosek Komisji Rewizyjnej
powinien zawierać propozycję porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym
członków Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie wniosków złożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków
Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdań
finansowych, a także zatwierdzanie tych sprawozdań,
5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
6. określanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
§ 16
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem ust. 2, zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Zmiana statutu, odwołanie członka Komisji Rewizyjnej, bądź członka Zarządu wymaga
większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3. W przypadku, gdy w Walnym Zebraniu Członków zwołanym w trybie § 14 pkt 2 i 3
niniejszego statutu nie zostanie stwierdzona obecność co najmniej połowy jego członków,
Zarząd zobowiązany jest zwołać kolejne Walne Zabranie Członków w terminie 14 dni. Walne
Zebranie Członków zwołane w tym trybie podejmuje uchwały bez względu na liczbę
obecnych na nim członków, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień pkt 1 i 2.

§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej KKS PERKUN i do jej
kompetencji należy kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania
postanowień statutu, prawidłowości zarządzania majątkiem stowarzyszenia oraz
prawidłowości realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków przez członków
Stowarzyszenia oraz Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na czas
nieoznaczony. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie KKS
PERKUN.
§ 18
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby, na wniosek
któregokolwiek z jej członków. Dla podjęcia wiążących uchwał i decyzji wymagana jest
zgoda co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku określonym w § 12 ust. 3 Komisja Rewizyjna może żądać zajęcia
stanowiska przez Zarząd oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień od członka Stowarzyszenia
wnoszącego odwołanie.
3. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdania, które przedstawia
Walnemu Zebraniu Członków.
§ 19
1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością KKS PERKUN.
2. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków, w tym prezesa oraz wiceprezesa,
wybieranych przez Walne Zebranie Członków na czas nieoznaczony, spośród członków KKS
PERKUN.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia i kierowanie jego bieżącą działalnością, a także
sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu i terminu uiszczania składek członkowskich oraz
pozostałych należności obciążających członków Stowarzyszenia lub inne podmioty,
c) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
krajowych i zagranicznych, z zastrzeżeniem postanowień § 3,
d) określanie wzoru emblematów, pieczęci Stowarzyszenia oraz legitymacji członkowskich, a
także ustalanie terminów ważności tych legitymacji,
e) zatrudnianie pracowników w Stowarzyszeniu oraz określenie ich wynagrodzenia z
wyłączeniem zatrudniania członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania
Członków,
g) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań dotyczących działalności Zarządu
oraz sprawozdań finansowych.
2. Pracom Zarządu przewodniczy Prezes.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia w tym zaciągania w jego imieniu zobowiązań,
wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 21
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie.
2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej, bądź Zarządzie ustaje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków,
d) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się wybory uzupełniające chyba,
że chodzi o ustanie członkostwa w Zarządzie, w którym pozostanie minimalna ilość
członków, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 2. W celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, każdy z członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej uprawniony jest
zwołać Walne Zgromadzenie Członków w terminie jednego miesiąca.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 22
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. nieruchomości,
2. ruchomości,
3. gotówka i inne środki finansowe.
§ 23
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1. składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji,
4. dochodów z działalności statutowej,
5. dochodów z majątku stowarzyszenia,
6. ofiarności publicznej.
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęci uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, likwidatorami są członkowie
Zarządu.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznaczany jest na
spłatę bieżących zobowiązań.

