STATUT
SHOTGUN SHOOTING CLUB POLSKA Sp. z o.o.
Klub Strzelecki „UNIVERSAL” we Wrocławiu
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i postanowienia ogólne

Art. 1
Działalność Klubu Strzeleckiego UNIVERSAL we Wrocławiu, zwanego dalej Klubem,
prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej: SHOTGUN SHOOTING CLUB
POLSKA Sp. z o.o.. Wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej KRS 0000592933,
REGON 363315053, NIP 8971817914 pod nazwą SHOTGUN SHOOTING CLUB
POLSKA Sp. z o.o.
W kontaktach międzynarodowych Klub Strzelecki UNIVERSAL może używać nazwy
SHOOTING CLUB UNIVERSAL.
Klub może posługiwać się skrótem swej nazwy: KS UNIVERSAL lub SC UNIVERSAL
Art. 2
1. Terenem działania Klubu są tereny strzelnic sportowych i myśliwskich oraz rekreacyjnych
w całym kraju i za granicą.
2. Siedzibą Klubu jest Wrocław, adres: ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław.
Art. 3
1. Klub samodzielnie określa swoje cele i programy działania.
2. Klub działa na podstawie niniejszego statutu.
Art. 4
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania oraz może współpracować w zakresie swojej działalności z innymi organizacjami
sportowymi lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych, a także prowadzi
działalność o charakterze kolekcjonerskim broni w rozumieniu przepisów o broni i amunicji,
a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.
Art. 5
Klub może ustanawiać odznaki, medale honorowe, z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Klubu.
Art. 6
Dla realizacji zadań szczególnych i w przypadkach, gdy prawo wymaga specjalnych
uprawnień i kwalifikacji – Klub może zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II
Cele i formy działania :
Celem Klubu jest:
Art. 7
1. Popularyzacja wszelkich form strzelectwa, przez organizację nauki strzelania, treningów i
zawodów strzeleckich we wszystkich rodzajach broni.
2. Integracja środowisk posiadających broń zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju i
za granicą lub osób zainteresowanych tematyka militarną.
3. W ramach realizacji celów statutowych promowanie Gminy Wrocław, Województwa
Dolnośląskiego oraz kraju.
4. Krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, działania na rzecz wychowania sportowego i
patriotycznego młodzieży oraz wspieranie grup rekonstrukcyjnych propagujących tradycję
polskiego oręża oraz pielęgnowanie historycznych wartości kultury łowieckiej i strzeleckiej.
5. Organizowanie kursów przygotowujących do egzaminów na uzyskanie patentu
strzeleckiego, licencji strzeleckiej, uprawnień instruktorów i sędziów strzelectwa.
6. Organizowanie i udział w zawodach, imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
szczególnie w zakresie sportów strzeleckich na terenie kraju i poza jego granicami.
7. Działalność charytatywna.
8. Działalność w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej, rozpowszechniania kolekcjonerstwa
broni palnej pośród mieszkańców Rzeczypospolitej.
Klub realizuje swoje cele szczególnie przez:
Art. 8
1. Prowadzenie strzelnic myśliwsko-sportowych i rekreacyjnych.
2. Organizowanie zawodów strzeleckich w różnych konkurencjach strzeleckich o charakterze
myśliwskim, sportowym i rekreacyjnym.
3. Organizowanie współpracy środowisk społecznych posiadających broń zgodnie z
obowiązującymi w RP przepisami prawa w tym również spotkań i wystaw w zakresie
kolekcjonerstwa broni palnej.
4. Organizowanie współpracy środowisk zainteresowanych tematyką militarną.
5. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie popularyzacji celów Klubu.
6. Podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w
zakresie objętym celami Klubu.
7. Opracowywanie kierunków rozwoju wszelkich form strzelectwa.
8. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej wśród członków i sympatyków
Klubu.
9. Podejmowanie innych działań mających wspomagać realizację celów KS UNIVERSAL.
Rozdział III
Działalność
Art. 9
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. honorowych.

Art. 10
1. Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, bez względu na
płeć, rasę, wyznanie czy poglądy polityczne oraz osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Klubu po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.
Art.11
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji
zainteresowanego oraz po opłaceniu opłaty wpisowej do Klubu i składek członkowskich.
Art. 12
1. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd Klubu, za uprzednią zgodą Kandydata.
2. Członek Honorowy posiada prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z obowiązku
opłacania składek członkowskich. Członkostwa Honorowego może pozbawić Zarząd Klubu
na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
Art. 13
Członek ma prawo brać udział w działalności Klubu w szczególności przez:
1. Zgłaszanie i wysuwanie wniosków i postulatów wobec władz oraz korzystanie z
uprawnień, wynikających ze statutowej działalności Klubu.
2. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach przewidzianych w odrębnych
regulaminach.
3. Korzystać z rekomendacji i opieki Klubu.
4. Uczestniczyć w imprezach, zawodach i szkoleniach prowadzonych w ramach działalności
Klubu.

Art. 14
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania statutu, uchwał, decyzji, regulaminów wewnętrznych Klubu i przepisów
obowiązujących w strzelectwie.
2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdej formie zajęć organizowanych przez Klub.
3. Opłacania regularnie składek członkowskich i opłaty wpisowego.
4. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego strzelectwa
sportowego oraz realizacji zadań statutowych Klubu.
5. Stałego podnoszenia i dbania o poziom moralno – wychowawczy i sportowy swoich
zawodników, działaczy społecznych, sędziów, trenerów i instruktorów.
Art. 15
1. Za aktywny udział w realizacji celów Klubu Zarząd może przyznawać Członkom
wyróżnienia i nagrody.
2. W przypadku uporczywego naruszania Statutu i Regulaminów wydanych na jego
podstawie Zarząd może ograniczyć członka w prawach członkowskich.
3. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu Klubu z powodu nieopłacenia składek
członkowskich za okres 3 miesięcy roku kalendarzowego,

c) wykluczenia przez Zarząd Klubu za działalność sprzeczną ze statutem bądź uchwałami
Klubu lub rażące nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa osób i mienia,
d) śmierci członka,
e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) rozwiązania Klubu.
ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
Art. 16
1. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu.
2. Zarząd Klubu tworzą członkowie Zarządu SHOTGUN SHOOTING CLUB POLSKA Sp. z
o.o. po przyjęciu uchwały o powstaniu Klubu. Członkowie Zarządu Klubu po wypełnieniu
deklaracji członkowskiej zostają członkami zwyczajnymi Klubu. Są zwolnieni z opłaty
wpisowej.
3. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Członkowie władz Klubu pełnią swe funkcje społecznie.
ROZDZIAŁ V
Kompetencje Zarządu Klubu
Art. 17.
Do kompetencji Zarządu Klubu należą:
1. Uchwalanie Statutu Klubu i zmian w tym statucie.
2. Uchwalanie wysokości rocznej składki członkowskiej i opłaty wpisowej do Klubu.
3. Rozpatrywanie wniosków członków Klubu w sprawach działalności Klubu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Klubu.
5. Nadawania i uchylanie godności Członka Honorowego.
6. Rozpatrywanie odwołań do Uchwał Zarządu Klubu.
7. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
ROZDZIAŁ VI
Zarząd Klubu
Art. 18
1. Zarząd jest organem władzy Klubu.
2. Zarząd Klubu tworzą członkowie Zarządu SHOTGUN SHOOTING CLUB POLSKA Sp. z
o.o. Na pierwszym zebraniu Zarządu Klubu wybierają ze swojego grona Prezesa, Dwóch
Wiceprezesów oraz inne osoby funkcyjne.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku utraty członkostwa w Zarządzie SHOTGUN
SHOOTING CLUB POLSKA Sp. z o.o.
4. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu.
5. Posiedzenie Zarządu Klubu prowadzi Prezes lub Wiceprezes.
6. Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić
nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy

członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
7. Zebrania Zarządu są protokołowane.

Art. 19
Do zakresu działania Zarządu należą:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami
Zarządu Klubu i przepisami prawa powszechnego.
3. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
4. Zawieszanie oraz wykreślanie w prawach członków zwyczajnych.
5. Występowanie o nadanie godności Członka Honorowego.
6. Uchwalanie w sprawach przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji.
7. Przyznawania nagród i wyróżnień.
8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu.
9. Wybór przedstawicieli reprezentujących Klub w organizacjach współpracujących. Zasady i
tryb wyboru określa uchwała Zarządu.
10. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków
niezbędnych dla rozwoju strzelectwa.
11. Inspirowanie działań w zakresie:
a) szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr
sędziowskich,
b) budowy i modernizacji strzelnic oraz urządzeń sportowych.
12. Rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami Klubu w wyniku ich działalności
w klubie.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia Końcowe
Art. 20
1. Zmiana niniejszego Statutu wymaga Uchwały Zarządu Klubu podjętej większością ⅔
głosów.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Niniejszy statut zatwierdzono Uchwałą Nr 1/02/01/2018 na Zebraniu Zarządu SHOTGUN
SHOOTING CLUB POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu w dniu 02.01.2018 roku.

