Statut klubu LOK PiK
25.05.2020
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Postanowienia ogólne
1. Klub nosi nazw¦ LOK PiK, gdzie stylizowany skrótowiec PiK rozwija
si¦ do Pistolety i Kosyniery. W dalszej cz¦±ci klub LOK PiK nazywany
jest Klubem.
2. Klub jest jednostk¡ terenow¡ stowarzyszenia Liga Obrony Kraju, podlegaj¡c¡ bezpo±rednio pod Biuro Dolno±l¡skiego Zarz¡du Wojewódzkiego
LOK we Wrocªawiu i nie stanowi oddzielnej osobowo±ci prawnej.
3. Klub dziaªa w oparciu o niniejszy statut oraz statut Ligi Obrony Kraju.
4. Niniejszy statut jest jednocze±nie regulaminem Klubu w my±l
prawo o stowarzyszeniach.

Ustawy

5. Siedzib¡ Klubu jest Wrocªaw.
6. Klub dziaªa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Klub mo»e zosta¢ rozwi¡zany tylko decyzj¡ Walnego Zebrania.
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Cele dziaªania Klubu
1. Klub jest stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim,
którego celami nadrz¦dnymi s¡:
(a) popularyzowanie, rozwój i wspieranie wszelkich form strzelectwa
sportowego z wykorzystaniem broni palnej, broni pneumatycznej,
oraz broni ci¦ciwowej w postaci ªuków i kusz;

1

(b) popularyzowanie, rozwój i wspieranie kolekcjonowania broni palnej, broni pneumatycznej, broni ci¦ciwowej w postaci ªuków i kusz,
oraz pozostaªych rodzajów broni w my±l Ustawy o broni i amunicji ;
(c) wspieranie czªonków Klubu w zakresie procesu uzyskania i utrzymania pozwolenia na bro« zgodnie z przepisami Ustawy o broni
i amunicji.
2. Pozostaªe cele klubu to:
(a) upowszechnianie wiedzy na temat broni oraz umiej¦tno±ci posªugiwania si¦ ni¡;
(b) budowa powszechnej kultury posiadania broni w Polsce i zwi¦kszenie odsetka obywateli posiadaj¡cych wªasn¡ bro«;
(c) promowanie tradycji, warto±ci i postaw narodowo-patriotycznych;
(d) wspieranie rozwoju wspólnot i spoªeczno±ci lokalnych, zgodnych
ideowo z celami Klubu.
3. Wszystkie wy»ej wymienione cele Klub realizuje poprzez:
(a) organizowanie treningów oraz sportowych zawodów strzeleckich;
(b) organizowanie szkole«, wykªadów, spotka«, pokazów, rekonstrukcji historycznych lub innych aktywno±ci edukacyjno-o±wiatowych
zgodnych z celami Klubu;
(c) wspieranie czªonków Klubu w kontaktach z organami wydaj¡cymi
pozwolenie na bro«.
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Czªonkowie Klubu
1. Czªonkowie Klubu dziel¡ si¦ na:
(a) czªonków zwyczajnych;
(b) czªonków wspieraj¡cych;
(c) czªonków honorowych.
2. Ka»da osoba, która wzi¦ªa czynny udziaª w zebraniu zaªo»ycielskim,
staje si¦ czªonkiem zwyczajnym oraz otrzymuje tytuª Zaªo»yciela Klubu.
3. Tytuª Zaªo»yciela Klubu jest niezbywalny i nie mo»e zosta¢ nadany
ani uzyskany w »aden inny sposób, jak tylko poprzez czynny udziaª
w zebraniu zaªo»ycielskim Klubu.
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4. Czªonkiem zwyczajnym mo»e zosta¢ osoba zyczna o nieposzlakowanej
opinii.
5. Czªonkiem wspieraj¡cym lub czªonkiem honorowym mo»e zosta¢ osoba
zyczna lub osoba prawna.
6. Czªonków zwyczajnych oraz czªonków wspieraj¡cych przyjmuje Zarz¡d,
na podstawie zªo»onej deklaracji czªonkowskiej.
7. Osoba zyczna lub osoba prawna mo»e zosta¢ czªonkiem honorowym
tylko na zaproszenie Zarz¡du.
8. Wszyscy czªonkowie Klubu maj¡ obowi¡zek:
(a) przestrzegania postanowie« statutu i uchwaª Zarz¡du;
(b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu (nie dotyczy
czªonków wspieraj¡cych i czªonków honorowych);
(c) terminowego opªacania skªadek czªonkowskich (nie dotyczy czªonków honorowych).
9. Czªonkowie wspieraj¡cy oraz czªonkowie honorowi, zwolnieni s¡ z obowi¡zku aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu.
10. Czªonkowie honorowi zwolnieni s¡ z obowi¡zku opªacania skªadek czªonkowskich.
11. Czªonkowie zwyczajni maj¡ prawo do:
(a) korzystania na równych zasadach z dorobku i wszelkich form aktywno±ci Klubu;
(b) zgªaszania wniosków dotycz¡cych dziaªalno±ci Klubu;
(c) czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach;
(d) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do wªadz Klubu.
12. Czªonkowie wspieraj¡cy oraz czªonkowie honorowi maj¡ prawo do:
(a) korzystania z dorobku i wszelkich form aktywno±ci Klubu w miar¦
ich dost¦pno±ci;
(b) zgªaszania wniosków dotycz¡cych dziaªalno±ci Klubu;
(c) biernego uczestnictwa w Walnych Zebraniach.
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13. Czªonek zwyczajny lub czªonek wspieraj¡cy, który nie opªaciª w wymaganym terminie skªadki czªonkowskiej, jest zawieszony w swoich prawach, do czasu uregulowania rzeczonej zalegªo±ci.
14. Czªonkostwo w Klubie ustaje w nast¦puj¡cych przypadkach:
(a) dobrowolnej rezygnacji;
(b) wykluczenia decyzj¡ Zarz¡du;
(c) ±mierci.
15. Zarz¡d mo»e wykluczy¢ czªonka w nast¦puj¡cych przypadkach:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

ªamania statutu lub uchwaª Zarz¡du;
nieprzestrzegania zasad bezpiecze«stwa na strzelnicy;
niegodnego zachowania;
zachowania naruszaj¡cego dobre imi¦ Klubu;
aktywno±ci sprzecznej z celami dziaªalno±ci Klubu;
braku aktywno±ci zgodnej z celami dziaªalno±ci klubu (nie dotyczy
czªonków wspieraj¡cych oraz czªonków honorowych);
(g) dªu»szej ni» 60 dni zalegªo±ci w opªaceniu skªadki czªonkowskiej
(nie dotyczy czªonków honorowych).
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Wªadze Klubu
1. Organami wªadzy Klubu s¡:
(a) Walne Zebranie;
(b) Zarz¡d;
(c) Komisja Rewizyjna.
2. Czªonkowie organów wªadzy Klubu peªni¡ swoje funkcje na zasadzie
pracy spoªecznej, nie pobieraj¡c z tego tytuªu wynagrodzenia ani »adnych dodatkowych korzy±ci ze strony Klubu.

4.1

Walne Zebranie

1. Rol¡ Walnego Zebrania jest:
(a) uchwalanie zmian tre±ci statutu Klubu;
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(b) powoªywanie i odwoªywanie wybieralnych wªadz Klubu;
(c) rozpatrywanie wniosków zgªoszonych przez czªonków Klubu.
2. Walne Zebranie jest zwoªywane przez Prezesa w nast¦puj¡cych przypadkach:
(a) na wniosek Zarz¡du;
(b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
(c) na wniosek co najmniej 2/3 ª¡cznej liczby czªonków zwyczajnych
Klubu.
3. Walne Zebranie musi zosta¢ zwoªane najpó¹niej w ci¡gu 3 miesi¦cy od
zgªoszenia wniosku o jego zwoªanie.
4. Dat¦ i miejsce Walnego Zebrania, Prezes podaje do wiadomo±ci czªonków Klubu, z wyprzedzeniem nie mniejszym ni» 3 dni.
5. Walne Zebranie podejmuje decyzje na drodze gªosowania jawnego, wa»on¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów, przy obowi¡zkowym udziale Prezesa, niezale»nie od liczby obecnych osób uprawnionych do gªosowania, stosuj¡c
nast¦puj¡ce wagi gªosów:
(a) gªos czªonka zwyczajnego, peªni¡cego funkcj¦ w Zarz¡dzie i posiadaj¡cego tytuª Zaªo»yciela Klubu, ma wag¦ 50 (pi¦¢dziesi¡t);
(b) gªos czªonka zwyczajnego, peªni¡cego funkcj¦ w Zarz¡dzie i nieposiadaj¡cego tytuªu Zaªo»yciela Klubu, ma wag¦ 10 (dziesi¦¢);
(c) gªos czªonka zwyczajnego, niepeªni¡cego funkcji w Zarz¡dzie i posiadaj¡cego tytuª Zaªo»yciela Klubu, ma wag¦ 5 (pi¦¢);
(d) gªos czªonka zwyczajnego, niepeªni¡cego funkcji w Zarz¡dzie i nieposiadaj¡cego tytuªu Zaªo»yciela Klubu, ma wag¦ 1 (jeden).
6. Czªonkowie wspieraj¡cy oraz czªonkowie honorowi mog¡ uczestniczy¢
biernie w Walnym Zebraniu, stanowi¡c gªos doradczy, lecz nie bior¡c
udziaªu w gªosowaniach.
4.2

Zarz¡d

1. Rol¡ Zarz¡du jest:
(a) kierowanie dziaªalno±ci¡ Klubu;
(b) organizowanie aktywno±ci statutowych Klubu;
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(c) przyjmowanie nowych czªonków Klubu.
2. W skªad Zarz¡du wchodz¡:
(a) Prezes, odpowiedzialny za:
i. kierowanie prac¡ Zarz¡du;
ii. prowadzenie rejestru czªonków Klubu;
iii. zast¦pstwo pozostaªych czªonków Zarz¡du, w przypadku nastania takiej potrzeby;
iv. zwoªywanie Walnego Zebrania w przypadkach okre±lonych niniejszym statutem.
(b) Skarbnik, odpowiedzialny za:
i. nadzór nad nansami Klubu;
ii. ewidencj¦ skªadek czªonkowskich i opªat;
iii. sporz¡dzanie raportów nansowych Klubu;
(c) Sekretarz, odpowiedzialny za:
i. prowadzenie archiwum dokumentacji Klubu;
ii. protokoªowanie Walnych Zebra« oraz zebra« Zarz¡du.
3. Skªad pierwszego Zarz¡du wybieraj¡ spo±ród siebie Zaªo»yciele Klubu
podczas zebrania zaªo»ycielskiego.
4. Skªad Zarz¡du mo»e by¢ zmieniony tylko decyzj¡ Walnego Zebrania.
5. Zarz¡d podejmuje decyzje podczas zebra«, na drodze gªosowania jawnego, bezwzgl¦dn¡ wi¦kszo±ci¡ równowa»nych gªosów, przy obowi¡zkowym udziale wi¦kszo±ci czªonków Zarz¡du, w tym Prezesa.
6. W przypadku nierozstrzygni¦cia gªosowania podczas zebrania Zarz¡du,
decyduje gªos oddany przez Prezesa.
4.3

Komisja Rewizyjna

1. Rol¡ Komisji Rewizyjnej jest:
(a) kontrolowanie prawidªowo±ci funkcjonowania Klubu;
(b) kontrolowanie prawidªowo±ci pracy Zarz¡du.
2. Komisja Rewizyjna skªada si¦ z trzech czªonków Klubu, którzy wybieraj¡ spo±ród siebie Przewodnicz¡cego.
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3. Czªonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¡ by¢ czªonkami Zarz¡du ani
pozostawa¢ z nimi w zwi¡zku maª»e«skim, we wspólnym po»yciu, w stosunku pokrewie«stwa, powinowactwa lub podlegªo±ci sªu»bowej.
4. Skªad pierwszej Komisji Rewizyjnej wybieraj¡ spo±ród siebie Zaªo»yciele Klubu podczas zebrania zaªo»ycielskiego.
5. Skªad Komisji Rewizyjnej mo»e by¢ zmieniony jedynie decyzj¡ Walnego
Zebrania.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje podczas zebra«, na drodze gªosowania jawnego, bezwzgl¦dn¡ wi¦kszo±ci¡ równowa»nych gªosów, przy
obowi¡zkowym udziale wi¦kszo±ci czªonków Komisji Rewizyjnej, w tym
Przewodnicz¡cego.
7. W przypadku nierozstrzygni¦cia gªosowania podczas zebrania Komisji
Rewizyjnej, decyduje gªos oddany przez Przewodnicz¡cego.
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Maj¡tek Klubu
1. Na maj¡tek Klubu skªadaj¡ si¦:
(a) ±rodki pieni¦»ne;
(b) ruchomo±ci i nieruchomo±ci b¦d¡ce wªasno±ci¡ Klubu;
(c) inne prawa maj¡tkowe.
2. Maj¡tek Klubu powstaje w oparciu o:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

skªadki czªonkowskie;
opªaty uchwalone przez Zarz¡d;
dobrowolne wpªaty czªonków Klubu;
dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
oarno±¢ publiczn¡;
odpªatn¡ dziaªalno±¢ po»ytku publicznego zwi¡zan¡ z celami statutowymi Klubu.

3. Maj¡tek Klubu sªu»y wyª¡cznie do realizacji celów statutowych Klubu.
4. W celu snansowania realizacji celów statutowych, Klub mo»e prowadzi¢ dziaªalno±¢ zarobkow¡ wyª¡cznie na nast¦puj¡cych warunkach:
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(a) dochód z dziaªalno±ci zarobkowej zostaje w caªo±ci wª¡czony do
maj¡tku Klubu;
(b) dziaªalno±¢ zarobkowa nie mo»e odbywa¢ si¦ kosztem realizacji
nadrz¦dnych celów statutowych Klubu.
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