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Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

§1. Klub Sportowy „Silver Target”, zwany dalej Silver Target, jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 210), 

2) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tekst jednolity Dz.U. 2016.176)

3) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

4) aktów wykonawczych do tych przepisów

5) niniejszego statutu.

§2. Silver Target podejmując działania wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich
przestrzega regulacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź.
zm.)

Art. 2

§1. Silver Target posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją korporacyjną działającą
niezarobkowo w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§2. Silver Target organizuje i propaguje kulturę fizyczną w duchu olimpizmu, szlachetnej rywalizacji i troski o progresywny
rozwój swoich członków, może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w sferze:

1) pomocy społecznej w obszarach:

pkt.1. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
pkt.2. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

2) działalności charytatywnej,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6) uchylono,

7) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji,

8) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

10) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

14) uchylono,

15) uchylono,

16) ratownictwa i ochrony ludności.

§3. Silver Target zostaje powołane na czas nieokreślony.

Art. 3

§1. Terenem działania Silver Target jest obszar Polski.

§2. Dla właściwego realizowania swoich celów Silver Target może prowadzić działalność również poza granicami Polskiej
Rzeczypospolitej.

§3. Siedzibą Silver Target jest miasto Kraków.

Art. 4

Podporządkowanie przepisom Silver Target.

§1. Silver Target samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty
wewnętrzne dotyczące jego działania.

§2. Zasady regulujące sposób realizacji przez członków zadań zleconych określa Zarząd Silver Target.

§3. Wszyscy członkowie Silver Target, organy Silver Target, zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji
postanowień statutu, przepisów, regulaminów, wytycznych i decyzji Silver Target.

§4. Silver Target egzekwuje odpowiedzialność organizacyjną, dyscyplinarną i regulaminową wobec członków
Stowarzyszenia oraz podmiotów, wymienionych w artykule 4 niniejszego Statutu.

§5. Wykładnia statutu, przepisów, regulaminów, wytycznych i decyzji Silver Target należy wyłącznie do właściwości
Zarządu Stowarzyszenia.
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Art. 5

§1. Silver Target może posiadać sztandar i flagę, oraz może używać własnych pieczęci i odznak organizacyjnych.

§2. Wzory sztandaru, flagi pieczęci i odznak organizacyjnych określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.

§3. Zarząd w odrębnych przepisach określi zasady posługiwania się sztandarem, flagą, pieczęciami i odznakami,  
w szczególności zasady nadawania, pozbawiania oraz sposób przechowywania.

Art. 6

§1. Godłem Silver Target jest stylizowany napis „Silver Target”.

§2. Flagą Silver Target jest flaga w kolorze niebieskim.

§3. Flaga Silver Target może być używana z napisem Silver Target lub bez napisu.

§4. Wzór sztandaru, godła i flagi Silver Target określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.

§5. Zarząd w odrębnych przepisach określi zasady posługiwania się godłem i flagą w szczególności zasady wywieszania, 
ozdabiania oraz sposób eksponowania.

Art. 7

Godło i flaga Stowarzyszenia w ustalonym wzorze są właściwe tylko dla Silver Target.

Art. 8

Członkowie wspierający mogą używać godła i flagi Silver Target za zgodą i na zasadach określonych odrębnymi przepisy
wydanymi przez Zarząd.

Art. 9

§1. Silver Target może ustanowić odznaki, wyróżnienia, tytuły i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz
z innymi dyplomami i nagrodami, w tym pieniężnymi, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Silver Target lub dla samego Silver Target.

§2. Rodzaje odznak, wyróżnień, tytułów i medali honorowych wraz z zasadami ich przyznawania i pozbawiania, sposobem
posługiwania się nimi określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.

Art. 10

§1. Silver Target współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym
lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§2  Silver Target w swojej dzia�alno �ci  , wspó�dzia�a  oraz mo�e  zawiera �  porozumienia o wspó�pracy z organami w�adzy i
administracji pa �stwowej  oraz samorz �dowej,  jednostkami i instytucjami podleg�ymi  Ministrowi Obrony Narodowej oraz
Ministrowi Spraw Wewn�trznych  i  Administracji,  innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej,  wojewódzkimi i  polskimi
zwi �zkami sportowymi, organizacjami pozarz �dowymi i innymi partnerami spo�ecznymi, osobami prawnymi i fizycznymi
§3. Przynależność Silver Target do organizacji międzynarodowych dozwolona jest tylko jeżeli nie narusza to zobowiązań

wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Art. 11

§1. Silver Target opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§2. Do prowadzenia swych spraw Silver Target może zatrudniać pracowników.

§3. Pracownicy Silver Target, nie będący jego członkami, nie korzystają z uprawnień statutowych.

Art. 12

§1. Silver Target nie prowadzi działalności gospodarczej.

§2. Silver Target na podstawie uchwały Zarządu może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§3. Na zasadach określonych w §2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i fundacjach.

Rozdział II

Cele i formy działania

Art. 13

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się sportem strzeleckim oraz dziedzinami pokrewnymi - w trosce o
umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do uprawiania strzelectwa,
strzelectwa sportowego, zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi
oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
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Art. 14

Silver Target nie może uczestniczyć w żadnym postępowaniu, w którym może dojść do konfliktu interesów pomiędzy
Stowarzyszeniem i jego obecnym lub byłym członkiem, poza postępowaniami, w których stroną postępowania jest samo
Stowarzyszenie.

Art. 15

Silver Target jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób, które stawiają sobie za cel działanie na rzecz:

1. Krzewienia poczucia godności i wspólnoty sportowej oraz popularyzowania pozycji i znaczenia roli sportu
strzeleckiego i pokrewnych, obrony praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia.

2. Tworzenie  warunków do osi �gania  najwy�szego  poziomu sportowego ze szczególnym uwzgl �dnieniem  sportu
m�odzie �owego.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i tworzenie dogodnych warunków dla uprawiania sportu, a zw�aszcza w�ród
dzieci i m�odzie �y.

4. Promowania i potwierdzania kompetencji w zakresie posiadania i posługiwania się bronią, w tym bronią palną i
amunicją.

5. Zrzeszanie wybitnych specjalistów z zakresu obsługi, konserwacji i naprawy broni, w tym broni palnej.

6. Podnoszenia praktycznej wiedzy z zakresu posługiwania się bronią, w tym bronią palną.

7. Troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków Silver Target oraz tworzenie odpowiednich warunków
do podnoszenia tego poziomu.

8. Działalność oświatowa w zakresie posiadania i posługiwania się bronią, w tym bronią palną i amunicją.

9. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego w zakresie zbieżnym z celami
Stowarzyszenia.

Art. 16

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz członków Silver Target.

Art. 17

Silver Target realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację i utrzymanie stron internetowych, będących płaszczyzną wymiany informacji i zasobów 
w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Silver Target.

2. Organizowanie odczytów, konferencji, seminariów i sympozjów związanych z celami Silver Target.

3. Organizowanie wystaw, prelekcji, paneli dyskusyjnych tematycznie związanych z celami Silver Target.

4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, z tym
z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających prowadzenie takiej działalności na odległość.

5. Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym
i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania Silver Target.

6. Reklamę obszaru działania Silver Target zarówno w mediach, Internecie jak i poprzez bezpośrednią reklamę
zewnętrzną.

7. Pozyskiwanie funduszy na rozwój infrastruktury technicznej, informatycznej i teleinformatycznej
wykorzystywanej do realizacji celów statutowych.

8. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez o charakterze sportowym, współzawodnictwa.

9. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez masowych.

10. Organizowanie konkursów na najlepsze przedstawienie, ukazanie, dokumentację celów Silver Target
i jego działalności.

11. Nadawanie odznak, wyróżnień i dyplomów ustanowionych przez Silver Target.

12. Działanie na rzecz pozyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia (m. in. fundusze pomocowe krajowe i
UE).

13. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego upowszechniania technik
i technologii podnoszących wiedzę na temat bezpieczeństwa w zakresie posiadania i posługiwania się bronią, w
tym bronią palną i amunicją.

14. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla.

15. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, szczególnie
pozostających w sferze zainteresowania Silver Target.

16. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Silver Target.

17. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
zainteresowanymi rozwojem i aktywizacją działań na rzecz upowszechniania celów, którymi zainteresowane jest
Silver Target.

18. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

19. Współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z kierownictwami podmiotów
gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu
zapewnienia jak najlepszych warunków do działania Silver Target.
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20. Współdziałanie z resortami: cyfryzacji, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej oraz organami
administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i
placówek oświatowych.

21. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i emerytów szczególnie w obszarach będących w sferze
zainteresowania Silver Target.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 18

§1. Członkostwo w Silver Target jest dobrowolne.

§2. Członkostwo nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji, z dniem podjęcia uchwały przez właściwą władzę statutową.

Art. 19

§1. Członkowie Silver Target dzielą się na:

1) Członków założycieli.

2) Członków zwyczajnych.

3) Członków wspierających.

4) Członków honorowych.

Art. 20

§1. Członkami Silver Target mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Silver Target przez swojego
przedstawiciela.

§2. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Silver
Target na zasadach członka zwyczajnego z ograniczeniami wynikłymi z niniejszego statutu.

§3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Silver Target na zasadach członka
wspierającego z ograniczeniami wynikłymi z niniejszego statutu.

§4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Silver Target.

Art. 21

§1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona
praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania w kraju lub
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która była członkiem wspierającym przez okres co najmniej  
2 lat, z wyłączeniem osób prawnych i małoletnich poniżej 16 roku życia.

§3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

§4. Do podjęcia uchwały Zarządu, o przyjęciu nowego członka, wymaga się większości głosów (50% plus jeden głos) za
podjęciem uchwały.

§5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej
doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Art. 22

§1. Każdy członek Silver Target ma prawo:

1) nosić odznaki organizacyjne oraz reprezentować Silver Target w życiu publicznym,

2) korzystać ze sprzętu, urządzeń i oprogramowania Silver Target na zasadach określonych przez Zarząd,

3) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza Silver Target. 

§2. Każdy członek Silver Target ma obowiązek:

1) godnie reprezentować Silver Target oraz dbać o prestiż i wizerunek Stowarzyszenia Silver Target,

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Silver Target,

3) brać czynny udział w pracy Silver Target,

4) opłacać regularnie składkę członkowską i inne świadczenia obowiązujące w Silver Target,

5) propagować cele i zadania Silver Target,

6) podejmować aktywne działania w zakresie poszerzania swojej wiedzy stanowiącej przedmiot działania Silver Target.

Art. 23

§1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Silver Target,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
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3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Silver Target,

4) korzystać z pomocy i zasobów Silver Target w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Silver Target z prawem głosu.

§2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Silver Target,

2) regularnego opłacania składek na rzecz Silver Target,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Silver Target

4) dbania o dobre imię i mienie Silver Target.

Art. 24

§1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Silver Target
i akceptująca jego cele, która uprawia określony sport i bierze udział w zawodach sportowych organizowanych przez
związki sportowe, kluby lub innej rywalizacji sportowej oraz zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie
przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji oraz 

§2. Członkiem wspierającym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§3. Małoletni poniżej 16 roku życia, członek wspierający, na jego pisemny wniosek, może zostać zwolniony 
z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§4. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Silver
Target wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Silver Target zadań.

§5. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji, o której mowa w §1
oraz przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów władz Klubu, aktywnego udziału w realizacji
celów statutowych Klubu, dbania o: 

a) stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i sportowy tryb Życia, 

b) pozytywny wizerunek Klubu na zewnątrz, w tym poszanowania barw Klubu,

c) własność Klubu lub z tytułu innego prawa niż własność, które przysługują Klubowi, jako dobra wspólne jego
członków.

Art. 25

§1. Członkiem honorowym Silver Target może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych
Silver Target.

§2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Silver Target na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§3. Zarząd Silver Target pozbawia tytułu członka honorowego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka
zwyczajnego Silver Target. Pozbawienie tytułu członka honorowego następuje w razie stwierdzenia, że członek
honorowy swoją działalnością publiczną naraża Silver Target na utratę dobrego imienia.

§4. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział  
z głosem doradczym w statutowych władzach Silver Target, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek
zwyczajny.

§5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 26

§1. Członkiem założycielem Silver Target jest osoba biorąca udział w spotkaniu założycielskim Silver Target.

§2. Członek założyciel jest członkiem zwyczajnym.

§3. Członek założyciel zwolniony jest do końca 2028 roku z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§4. Członek założyciel korzysta z prawa posługiwania się tytułem „Założyciel Silver Target”.

§5. Szczegółowe zasady posługiwania się tytułem „Założyciel Silver Target” określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.

Art. 27

§1. Członkostwo w Silver Target ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Silver Target, z momentem zgłoszenia rezygnacji na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Silver Target,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 (sześciu) miesięcy lub innych świadczeń
po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania,

4) uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres
2 lat,

5) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Silver
Target lub działania na szkodę Silver Target,

§2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni.
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Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

Art. 28

Organami Silver Target są:

1. Walne Zebranie Członków Silver Target, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

2. Zarząd Silver Target, zwany dalej „Zarządem”.

3. Komisja Rewizyjna.

Art. 29

Wybory do organów Silver Target.

§1. Wybory do organów Silver Target odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby
członków, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§2. Wyboru do władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród pełnoletnich członków zwyczajnych.

§3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego same go dnia co najmniej jedną 
godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu 
na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa
w art. 45 § 2

Art. 30

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji spośród członków Silver Target, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz
nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu
odbycia wyborów uzupełniających.

Art. 31

Członek statutowego organu Silver Target nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw
lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.

Art. 32

Uchwały i decyzje władz Silver Target niezgodne z prawem lub Statutem Silver Target, są nieważne.

Walne Zebranie Członków

Art. 33

§1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Silver Target.

§2. Walne Zebranie Członków może być:

1) Zwyczajne,

2) Nadzwyczajne.

§3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dziesięć lat jako sprawozdawczo-
wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania.

§4. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co
najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą
kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to
pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Za dowód doręczenia pisma pocztą
elektroniczną przyjmuje się potwierdzenie transmisji danych.

§5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i
obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nie dopuszcza się możliwości obradowania nad sprawami nie
objętymi we wniosku lub żądaniu.

§8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (za wyjątkiem spraw
zastrzeżonych dla głosowania tajnego), w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
(z zastrzeżeniem art 30 § 3).

§9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów obecnych członków Silver Target. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu, Komisji
Rewizyjnej.

§10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
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Art. 34

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Silver Target,

2) uchwalanie statutu i jego zmian,

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Silver Target i przeznaczeniu jego majątku,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) nadawanie tytułu członka honorowego Silver Target.

Zarząd Silver Target

Art. 35

§1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i członków
Zarządu.

§2. Członek Zarządu może pełnić nie więcej niż dwie funkcje w Zarządzie.

§3. Członkowie Zarządu:

1) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w
wysokości wyższej niż określona sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

2) mogą się zrzec wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Oświadczenie członka Zarządu w tym zakresie
wymaga formy pisemnej i może być zmienione przez niego w każdym czasie.

§4. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

§5. Kadencja Zarządu trwa 10 lat.

§6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na
podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a także przez 1/3 członków Zarządu.

§9. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu posiada Komisja Rewizyjna.

§10. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

1) ustania członkostwa w Silver Target;

2) złożenia pisemnej rezygnacji;

3) odwołania przez Walne Zebranie.

Art. 36

§1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Silver Target zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje
je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

§2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i
udzielania pełnomocnictw w imieniu Silver Target uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w
tym Prezes lub Wiceprezes.

§3. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Silver Target zgodnie z celami
statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Silver Target i budżetów,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Silver Target,

4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Silver Target,

5) ustalanie regulaminów zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, oraz Prezesa Zarządu,

6) przyjmowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

7) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej przedmiocie z uwzględnieniem regulacji prawnych
dotyczących organizacji pożytku publicznego,

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

9) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych, nabywania praw i reprezentowania Silver
Target,

10) zwoływanie Walnego Zebrania,

11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

12) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Silver Target,

13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

14) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
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15) reprezentowanie Silver Target na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

16) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

17) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, oraz zasad zwalniania w części lub w całości z tych opłat,

18) uchylono,

19) tworzenie i znoszenie regulaminów określających rodzaje odznak, wyróżnień, tytułów i medali honorowych wraz z
zasadami ich przyznawania i sposobem posługiwania się nimi.

Art. 37

§1. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Silver Target i jego Kierownika (Dyrektora).

§2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

Art. 38

§1. Komisja Rewizyjna jest organem Silver Target powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Silver Target (za wyjątkiem Walnego
Zgromadzenia) ani być pracownikami Stowarzyszenia.

§4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Silver Target trwa 10 lat.

§5. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

1) ustania członkostwa w Silver Target,

2) złożenia pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§6. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin.

Art. 39

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

§1. Obowiązek nadzoru nad organami Silver Target w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i
innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:

1) nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i
instytucji z nimi związanych;

2) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze,
lub pracownicy Silver Target oraz osoby im bliskie.

§2. Obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Silver Target.

§3. Obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.

§4. Obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.

§5. Obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.

§6. Obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§7. Prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz organów Silver Target wszystkich szczebli złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§8. Prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§9. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

§10. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z
jego statutowych obowiązków.

§11. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Prezesa
Zarządu z jego statutowych obowiązków.

§12. Prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nieuczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

Art. 40

§1. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej ½ członków Komisji.

§2. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Art. 41

§1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

§2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
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przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

Art. 42

§1. Źródłami powstania majątku Silver Target są:

1) składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia,

dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
3) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Silver Target,
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

§2. Cały dochód Silver Target przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

§3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Silver Target w stosunku do jego członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa 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) przekazywania majątku Silver Target na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

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

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Silver Target,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art. 43

§1. Darczyńca, przekazując Silver Target środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony
rodzaj działalności Silver Target. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Silver Target zwraca
darczyńcy przekazane przez niego środki.

§2. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Silver Target może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

§3. W przypadku powołania Silver Target do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Silver Target darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w
pieniądzu wartości równej co najmniej 100.000 (sto tysięcy) euro, o ile wyrażą stosowne życzenie, otrzymują tytuł
Sponsora Silver Target. Zarząd z ważnych powodów może odmówić nadania tytułu Sponsora Silver Target. W takim
wypadku Silver Target zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

§5. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty, dożywotni i jest niezbywalny.

Art. 44

§1. Silver Target może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach
zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§2. Silver Target prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 45

§1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Silver Target przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę  
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do
Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu
jego zobowiązań.
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