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Rozdział 1 
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

 
§1 

Myśliwski Klub Sportowy „Diana” , zwany dalej „Klubem”, jest dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
 

§2 
1. Klub działa na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie współpracy międzynarodowej 

także poza granicami kraju. 
2. Siedzibą Klubu jest miasto Poznań. 
 

§3 
1. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu artykułu 4 ust.7 ustawy o sporcie. 
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi 

do ustanowionych prawem ewidencji i rejestrów. 
 

§4 
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą 

o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
niniejszym Statutem. 

2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych. 
 

§5 
Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

Rozdział 2 
Cel i środki działania 

 
§6 

1. Celem Klubu jest podejmowanie działań z zakresu pożytku publicznego w sferze 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

2. Cele Klubu realizowane są poprzez: 
1) planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców 
i sympatyków Klubu, 

2) angażowanie członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 

3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu, 
4) organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu oraz ogółu społeczeństwa w celu 

zapewnienia wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz 
integracji środowiska, 

5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 
zdrowotnych, 

6) organizowanie dla członków Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo 

we współzawodnictwie sportowym, 
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8) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów i współpracy poza granicami kraju z organizacjami 
i instytucjami o podobnych celach, 

9) wychowanie młodzieży do życia w poszanowaniu norm społecznych, propagowanie 
zasad uczciwości i współzawodnictwa sportowego zgodnie z zasadami fair play, 

10) rozpowszechnianie idei olimpijskiej, 
11) prowadzenie obiektów sportowych służących zaspokajaniu potrzeb Klubu, w tym 

strzelnic i torów strzeleckich, 
12) organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych na potrzeby Klubu lub innych 

klubów, stowarzyszeń, związków albo na rzecz ogółu społeczeństwa, 
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń strzeleckich oraz egzaminów strzeleckich na 

potrzeby Klubu lub innych klubów, stowarzyszeń, związków albo na rzecz ogółu 
społeczeństwa, 

14) organizowanie i prowadzenie obozów sportowych na potrzeby Klubu lub innych klubów, 
stowarzyszeń, związków albo na rzecz ogółu społeczeństwa, 

15) udział w targach, wystawach i specjalistycznych imprezach strzeleckich.  
 

§7 
1. Działalność pożytku publicznego określoną w § 6 Klub realizuje współdziałając z klubami 

sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz innymi organizacjami 
i instytucjami realizującymi podobne cele. 

2. Działalność, o której mowa w ust.1, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 
jako działalność odpłatna. 

3. Działalność nieodpłatna , o której mowa w ust.2 to: 
a) działalność klubu sportowego sklasyfikowana w PKD 93.12.Z 
b) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

sklasyfikowane w PKD 85.51.Z 
c) działalność obiektów sportowych sklasyfikowana w PKD 93.11.Z.  

4. Działalność odpłatna, o której mowa w ust.2 to:  
a) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

sklasyfikowane w PKD 85.51.Z 
b) działalność obiektów sportowych sklasyfikowana w PKD 93.11.Z.  

5.Przychód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych 
określonych w § 6. 
 

§8 
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, 

sympatyków i wolontariuszy.  
2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje, organizacje i osoby fizyczne wyrażające 

wolę wspierania jego statutowej działalności. 
3. Do realizacji swoich celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników. 

 
Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§9 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) zwyczajnych 
2) wspierających, 
3) honorowych. 
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§10 
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba, która złoży pisemną deklarację i zostanie 

przyjęta przez Zarząd Klubu oraz uiści wpisowe (o ile zostanie ono uchwalone przez Walne 
Zebranie Klubu) i składkę członkowską obowiązującą w danym roku. 

2. Dzieci do 16-tego roku życia mogą być członkami Klubu za pisemną zgodą ich przedstawicieli 
ustawowych. 

§11 
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, 
z zachowaniem przepisów art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, 

2) zgłaszania propozycji wobec władz Klubu, 
3) uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań 

statutowych Klubu, które są do nich adresowane, 
4) korzystania ze wszystkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,  
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 
§12 

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele 
Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu. 
 

§13 
Członkowie wspierający Klubu mają prawo do: 

1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach 
Klubu, 

2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu, 
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 
§14 

Członkami honorowymi Klubu są osoby, którym Walne Zebranie Klubu, za szczególne zasługi 
dla Klubu, nadało członkostwo honorowe. 
 

§15 
Do obowiązków członków Klubu należy: 

1) branie czynnego udziału w działalności Klubu, 
2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu, 
3) godne reprezentowanie barw Klubu, 
4) troska o dobro i rozwój Klubu, 
5) regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu. 

 
§16 

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez: 
1) dobrowolną rezygnację zgłoszoną na piśmie do Zarządu Klubu, 
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku: 

a) nie spełniania wymogów statutowych, 
b) umyślnego naruszenia postanowień Statutu, 
c) nie uczestniczenia w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub 

zalegania z płatnością składek przez okres sześciu miesięcy i pomimo pisemnego 
wezwania, nie spełnienie tego świadczenia, 

3) utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
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4) działania na szkodę Klubu.  
2.  Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuję Zarząd Klubu i niezwłocznie, w formie 

pisemnej, zawiadamia o tym zainteresowanego. 
3. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, członek może odwołać się do Walnego Zebrania 

Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwał wraz z uzasadnieniem. 
 

Rozdział 4 
Władze Klubu 

 
§17 

1. Władzami Klubu są: 
1) Walne Zebranie Klubu, 
2) Zarząd Klubu, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej  trwa cztery lata.  
3. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w 

głosowaniu tajnym. 
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia 

Statutu nie stanowią inaczej. 
 

§18 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu.  
2. Walne Zebranie  Klubu może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 

cztery lata. 
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok, nie 

później jak do dnia 30 czerwca każdego roku. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek 1/3 ogółu członków. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia 
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 

7. Jeżeli Zarząd Klubu nie zwoła Walnego Zebrania Klubu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 w ciągu 
30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 
30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.5 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu i 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje  Komisja Rewizyjną.  

8. Zarząd ma obowiązek powiadomić pisemnie o terminie Walnego Zebrania Klubu wszystkich 
członków Klubu. 

9. O terminie zebrań określonych w ust.3-5, Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków 
Klubu.  

10. W przypadku określonym w ust.7, obowiązek pisemnego powiadomienia członków Klubu 
leży do Komisji Rewizyjnej.  

 
§19 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, 
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3) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium  Zarządowi Klubu za okres 
objęty sprawozdaniem, 

4) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej – większością zwykłą, 
5) ustalenie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich, 
6) uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian, 
7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w wypadkach przewidzianych w §16 

ust.3, 
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu lub 

takich, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Klubu. 
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 

½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 
Zarząd Klubu. 

 
§20 

1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. 
2. W skład Zarządu Klubu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik 

oraz Członkowie. 
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po swoim wyborze posiedzeniu. 
4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz 

na kwartał. 
5. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu, w tym Prezesa i  Wiceprezesa lub Sekretarza. 
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Klubu, Prezes reprezentuje i kieruje bieżącą 

działalnością Klubu. W razie jego nieobecności jego uprawnienia przysługują jednemu 
z Wiceprezesów działającemu wspólnie z Sekretarzem. 

7. Prezes pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu. 
8. Członkowie Zarządu  nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§21 
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy 
Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
2) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Klubu, 
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 
6) składanie sprawozdań z działalności Klubu, 
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 

 
§22 

1. Organem kontrolującym całokształt działalności Klubu jest Komisja Rewizyjna. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. 
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej na zaproszenie Zarządu Klubu mogą uczestniczyć 

w posiedzeniach Zarządu Klubu  z głosem doradczym. 
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5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 
 

 
§23 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z 

obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnych Zebrań 
Klubu, 

2) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie 
wywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, 

3) zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu w terminie  
ustalonym w Statucie, 

4) składanie wniosku wraz z uzasadnieniem o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie, 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu, 
6) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, 

określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia, 
7) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień 

i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, 
że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu, 

8) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach 
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź innymi interesami Klubu działań 
Zarządu Klubu. 

 
§24 

Członkostwo w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia 

sprawozdania, 
2) ustania członkostwa w Klubie, 
3) zrzeczenia się udziału w tych organach, 
4) odwołania przez Walne Zebranie Klubu, 
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§25 
1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym 

przysługuje prawo uzupełnienia składu nowymi członkami spośród członków Klubu, na okres 
do najbliższego Walnego Zebrania Klubu. 

2.  Najbliższe Walne Zebranie Klubu, o którym mowa w ust.1, dokonuje wyborów 
uzupełniających członka/członków Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej do końca kadencji 
tych Organów. 
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Rozdział 5 

Wyróżnienia i kary 
 

§26 
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez 

Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. 
 

§27 
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi Klubu przysługuje 

prawo wymierzania następujących kar: 
1) upomnienia, 
2) nagany, 
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 
4) wykluczenia. 

2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do 
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o 
ukaraniu. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o uchyleniu bądź utrzymaniu w mocy uchwały Zarządu 
Klubu o ukaraniu  jest ostateczna. 

 
 

Rozdział 6 
Majątek i fundusze Klubu 

 
§28 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Źródłami powstania majątku Klubu są: 

1) składki członkowskie, 
2) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 
3) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności  publicznej, ze sponsoringu, 
4) inne źródła. 

3. Majątek Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 
do podziału między jego członków. 

4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rozrachunkową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 

§29 
Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych 
ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym. 
 

§30 
Klub nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku 
do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
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w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”, 

2) przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

3) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub 
pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich 
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,  

4) zakupywać towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, 
członkowie organów Klubu lub pracownicy Klubu oraz od osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§31 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej, Klub może nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania. 

2. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą 
dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pisemnego 
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

 
Rozdział 7 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu 
 

§32 
Uchwalenie Statutu lub jego zmiany wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 
§33 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić : 
1) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
2) na skutek zmniejszenia liczby członków poniżej wymaganej ustawą - Prawo 

o stowarzyszeniach 
3) na skutek prawomocnej decyzji sądu. 

2. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie ust. 1 pkt.1, uchwała o rozwiązaniu Klubu określa 
tryb jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu. 

3. O ile uchwała, o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorami  Klubu są Prezes i 
Sekretarz Zarządu Klubu. 

4. W razie rozwiązania Klubu przez sąd, zarządza on jego likwidację i wyznacza likwidatora. 


