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STATUT 

ZAMOJSKIGO STOWARZYSZENIA  

STRZELECKIEGO „TWIERDZA” 

Rozdział I 
 

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY 

§ 1 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „Twierdza” 
zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§ 2 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach, prawa powszechnego oraz niniejszego Statutu. 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną  i jest wpisane do  rejestru stowarzyszeń 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 4 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zamość. 
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej w 
szczególności woj. lubelskie. 
3. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. 

§ 5 
 
1.  Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z przyjętymi przez władze 
Stowarzyszenia wzorami. 
2.   Przynależność do Stowarzyszenia może być potwierdzona legitymacją 
członkostwa. 
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§ 6 

Stowarzyszenie może przyznawać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz 
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 7 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność  na pracy społecznej członków 
Stowarzyszenia. 
2.  Do prowadzenia  działalności  Stowarzyszenie może zatrudniać osoby w 
charakterze  pracowników lub zleceniobiorców, przy czym mogą nimi być także 
członkowie Stowarzyszenia, w tym także Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Zatrudnionym członkom przysługuje zwrot poniesionych, uzasadnionych  i 
udokumentowanych kosztów. 
3. Pracownicy Stowarzyszenia nie będący jego członkami, nie korzystają z 
uprawnień statutowych. 

§ 8 

Stowarzyszenie może być członkiem bądź współpracować z innymi krajowymi 
organizacjami o podobnych założeniach  programowych i zbliżonym charakterze. 

§ 9 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

Rozdział II 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

§ 10 

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne: Kluby, 
Koła 
2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą działać w różnych środowiskach w 
szczególności w szkołach, uczelniach. 
3. Terenowe jednostki organizacyjne są jednostkami zapewniającymi realizacje 
celów statutowych Stowarzyszenia. 
4. Terenowe jednostki organizacyjne są podporządkowane Zarządowi 
Stowarzyszenia. 
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5. Organizację i przedmiot działania terenowych jednostek organizacyjnych 
określa Zarząd Stowarzyszenia. 
6. Uchwałę o powołaniu oraz określeniu obszaru działania terenowej jednostki 
organizacyjnej i zakresu działalności  jej władz  albo o rozwiązaniu  i jej likwidacji  
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  
7. Kadencja władzy terenowej jednostki organizacyjnej trwa 1 rok. 
8. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną na 
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
9. Terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 

Rozdział III 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

§ 11 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1.  Organizowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu strzeleckiego na terenie 
RP ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. 
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów, zawodów, pokazów  w 
zakresie strzelectwa sportowego, historycznego, dynamicznego, obronno-
sportowego. 
3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego członków 
Stowarzyszenia a także osób nie będących członkami Stowarzyszenia. 
4.  Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w szczególności wśród 
młodzieży polegających na kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie 
obywatelskiej postawy  wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań  oraz  umiejętności  szczególnie 
wśród młodzieży, ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
6. Prowadzenie, promowanie i organizowanie działań o charakterze 
kolekcjonerskim.  
7. Zrzeszanie kolekcjonerów broni wśród mieszkańców  województwa 
lubelskiego. 
8. Organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem 
dopuszczonych prawem rodzajów broni.  
9. Podejmowanie działań we współpracy z  miejskimi ośrodkami pomocy 
społecznej, poradniami psychologicznymi i innymi władzami samorządowymi w 
celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży. 
10. Sprawowanie pieczy nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi 
wartość historyczną lub naukową.  
11.  Promowanie i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania 
sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, takich jak: 
paintball,  bungee, szkoły przetrwania, spływy kajakowe, quady, 
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spadochroniarstwo, paralotniarstwo, nurkowanie, windsurfing, bilard oraz 
modelarstwo.  

§ 12 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez: 

1. Organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania sportu strzeleckiego 
poprzez: 

1) Prowadzenie zajęć, szkoleń, kursów strzeleckich o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym dla członków Stowarzyszenia jak i osób nie będących 
członkami Stowarzyszenia w tym osób fizycznych, prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

2) Organizowanie zawodów, treningów oraz innych imprez strzeleckich w 
strzelectwie sportowym, obronnym, praktycznym, historycznym i innym 
rekreacyjnym dla członków Stowarzyszenia jak i osób nie będących 
członkami Stowarzyszenia w tym osób fizycznych, prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

3) Organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu bezpiecznego          
posługiwania się bronią i znajomości przepisów dla osób ubiegających się o zdobycie 
lub podwyższenie uprawnień lub stopni trenerskich, instruktorskich lub 
zawodniczych.  
2. Wynajmowanie obiektów strzelnicy na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących 
członkami Stowarzyszenia. 
3. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia odpowiednich warunków do rozwijania 
i uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im: 
          1) bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, 
          2) opieki trenerskiej, 
          3) właściwych obiektów: strzelnic (budowa i prowadzenie), urządzeń, sprzętu i 
materiałów szkoleniowych, 
          4) opieki prawnej i doradztwa we wszystkich sprawach związanych z 
ubieganiem się i posiadaniem pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni. 
4. Organizowanie spotkań i pokazów kolekcjonerów broni i militariów, 
uczestnictwo w wymianie doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami. 
5. Wydawanie i kolportowanie skryptów o charakterze instruktażowym i 
szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania Stowarzyszenia. 
6. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, rozwijanie wszelkich 
metod i form oddziaływań profilaktycznych szczególnie w środowisku młodzieży. 
7. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz 
sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej. 
8. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami posiadającymi 
historyczną wartość militarną, dbałość o ich należyty stan techniczny i wizualny. 
9.       Organizowanie imprez plenerowych odtwarzających militarne wydarzenia 
historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość 
patriotyczną oraz narodową. 
10.      Współpraca  z organami władzy oświatowej i sportowej, administracją 
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rządową i samorządową oraz innymi klubami,  organizacjami sportowymi  oraz  
organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do 
działania Stowarzyszenia. 
11.     Powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych i ich organów 
wykonawczych. 
12.     Organizowanie imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz 
członków Kół,  Klubów i Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a 
także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących 
się kolekcjonowaniem broni i militariów. 
13.    Podejmowanie innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów 
statutowych oraz rozwojowi Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Stowarzyszenie  oraz utworzone terenowe jednostki organizacyjne 
posiadające osobowość prawną mogą prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność 
pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 
2. Stowarzyszenie  oraz utworzone terenowe jednostki organizacyjne 
posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą według 
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 
gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia. 
3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności 
gospodarczej określa w uchwale Zarząd Stowarzyszenia. 

Rozdział IV 
 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 14 

1. Członkowie w Stowarzyszeniu dzielą się na: 
1. Członków Zwyczajnych; 
2. Członków Wspierających; 
3. Członków Honorowych. 

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, nabywa się  je z dniem 
podjęcia  uchwały Zarządu,  podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku 
(pisemnej deklaracji) przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór 
wniosku (deklaracji)  członkostwa zwyczajnego i wspierającego. 
 

Członkowie zwyczajni 

§ 15 
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1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia z mocy prawa są jego założyciele jak 
również każda osoba fizyczna bez względu na narodowość, wyznanie, pleć, religię 
lub poglądy polityczne  i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację 
członkowską i inne dokumenty przewidziane statutową procedurą przyjęcia w 
poczet Członków Stowarzyszenia, opłaci wymagane wpisowe oraz składkę 
członkowską. 
2. Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się w drodze uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia podejmowanej zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 
jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji. 
3. Kandydat na członka  zwyczajnego powinien posiadać rekomendację co 
najmniej jednego członka  Stowarzyszenia. 
4. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia po przedstawieniu 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
5. Członkowie założyciele z chwilą rejestracji Stowarzyszenia  stają się członkami 
zwyczajnymi 

§ 16 

Prawa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 
1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w 
społecznym życiu Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo: 
         1) Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez Walne Zebranie Członków, 
        2) Zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia we wszystkich 
sprawach dotyczących zasad i celów funkcjonowania Stowarzyszenia, 
        3) Uczestniczyć  w Walnych Zebraniach Członków  Stowarzyszeni,  
        4) Korzystać z rekomendacji, opieki i wsparcia Stowarzyszenia w swojej 
działalności zgodnej z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, 
        5) Posiadać legitymację Stowarzyszenia i posługiwać się w ramach działalności 
członkowskiej jego odznakami i symbolami. 
        6) Reprezentować Stowarzyszenie  na zawodach sportowych i innych imprezach 
masowych, 
        7) Korzystać ze sprzętu i urządzeń  Stowarzyszenia  na zasadach określonych 
przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2.       Członkom zwyczajnym w wieku poniżej 16 lat przysługują uprawnienia 
wymienione w ust. 1 i 3 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz Związku. Jeżeli jednak członkowie poniżej 16 lat zrzeszeni są w Kole, Klubie 
zrzeszającym wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranymi do 
władz tego Koła. 

§ 17 

Obowiązki Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 
Członkowie Zwyczajnymi Stowarzyszenia mają obowiązek: 
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1.  Godnie reprezentować  Stowarzyszenie oraz dbać o prestiż i wizerunek 
Stowarzyszenia i jego Członków, 
2.         Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, 
3. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz         
Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym popierać, 
realizować i propagować cele Stowarzyszenia, a także  zabiegać o pozytywną opinię 
społeczną, 
4. Regularnie opłacać składki członkowskie, 
5. Dbać o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.  

§ 18 

 
Utrata Członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie w drodze 
uchwały Zarządu z listy członków w przypadkach: 
1.  Złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji po uregulowaniu zobowiązań 
członkowskich, 
2. Śmierci Członka Stowarzyszenia  
3.  Nieprzestrzegania postanowień Statutu i Regulaminów oraz Uchwał i 
Zarządzeń władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia - co stanowi 
przewinienia członkowskie, 
4. Wykluczenia w trybie uchwały  wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętej  
przez Zarząd z następujących przyczyn: 
    1) Prowadzenie działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami statutowych władz 
Stowarzyszenia i wydanymi przez nie przepisami i regulaminami, 
    2) Rażące zaniedbywanie obowiązków członkowskich w tym w szczególności 
zaleganie        z opłatą składki członkowskiej przez trzy  miesiące, mimo pisemnego 
upomnienia, 
    3) Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt 1 i 2, 
    4) Utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 
    5) Skazania prawomocnym wyrokiem na bezwzględną karę pozbawienia wolności 
za przestępstwo kryminalne. 

 
§ 19 

 
1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ulega automatycznemu zawieszeniu na czas 
trwania tymczasowego aresztowania. 
2. Wobec osób popełniających przewinienie członkowskie, Zarząd 
Stowarzyszenia podejmując uchwałę może zastosować następujące kary 
organizacyjne: 
        1) upomnienie 
        2) naganę 
        3) zawieszenie w prawach członka na czas określony 
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       4) zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia na czas określony.  
3.   Członkom Stowarzyszenia, wobec których zastosowano karę organizacyjną, 
przysługuje prawo odwołania się do Zarządu  w terminie 14 dni, licząc od daty ich 
powiadomienia. 
4.   Zarząd Stowarzyszenia, do którego zwrócono się z odwołaniem, jest 
zobowiązany rozpatrzyć sprawę na najbliższym swoim posiedzeniu. 
5.   Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków osobie 
zainteresowanej przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania 
Członków, składane poprzez Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed 
terminem Walnego Zebrania Członków, Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna. 

Członkowie wspierający 

§ 20 

 
1.  Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczne i prawna 
bądź instytucja, uznająca postanowienia statutu, która zobowiąże się  udzielić 
pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej albo innej korzyści służącej 
realizacji celów statutowych. 
2.  Status Członka Wspierającego Stowarzyszenia uzyskuje się po złożeniu 
pisemnej deklaracji oraz w następstwie uchwały Zarządu podjętej zwykłą 
większością głosów, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 
złożenia deklaracji 
3.  Członkowie wspierający składają pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na 
przyjęcie statusu Członka Wspierającego Stowarzyszenia, w którym to oświadczeniu 
wskazują także formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia uprzednio ustalonego z  
Zarządem Stowarzyszenia. 
4.  Członkowie Wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek 
członkowskich. 

§ 21 

 
1.  Członkowie wspierający mają prawo do korzystania  z uprawnień 
wymienionych w §  16 ust 1 z wyjątkiem §  16 ust 1  pkt 1 tj czynnego i biernego 
prawa wyborczego. 

§ 22 

1. Członek wspierający ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia, 
2) służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu  i 
jego członkom, 
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 
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§ 23 

1.  Utrata statusu członka wspierającego  nastąpić może  w przypadkach 
wskazanych w § 18 ust 1, 2 i 3 a także  w przypadkach rażącego naruszenia 
obowiązków członka wspierającego  jak i  sprzeniewierzenia się celom statutowym 
oraz w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wpierającego będącego 
osobą prawną. 

Członkowie honorowi 

§ 24 

 
1.  Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zasłużona 
dla Stowarzyszenia, w szczególności która  swoim działaniem przyczyniła się do 
powstania lub dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia, bądź wydatnie wspiera jego 
działanie na forum regionu. 
2. Status Członka Honorowego jest nadawany i odbierany Kandydatowi na 
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej po rozpatrzeniu pisemnie 
uzasadnionego wniosku Członka Zarządu, bądź wniosku Członka Stowarzyszenia 
zgłoszonego na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 25 

 
1.  Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek 
członkowskich oraz ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu 
Członków. 
2. Członek honorowy ma  prawo do korzystania  z uprawnień wymienionych w 
§ 16 ust 1. 

§ 26 

1.  Utrata statusu członka honorowego   nastąpić może w  przypadkach 
wskazanych w §  18  ust 1, 2 i 3 oraz w przypadku pozbawienia godności członka 
honorowego w wyniku uchwały zarządu podjętej w związku z  rażącym 
sprzeniewierzeniem się celom statutowym.  Utrata statusu członka honorowego nie 
musi jednoznacznie oznaczać utraty członkostwa w stowarzyszeniu. 

Rozdział V 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 27 
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Organami Stowarzyszenia są: 
1.  Walne Zebranie Członków 
2.  Zarząd Stowarzyszenia 
3.  Komisja Rewizyjna 

§ 28 

 
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa cztery lata. 

§ 29 

 
1.  Decyzje organów Stowarzyszenia mogą mieć formę: 
       1) Uchwał Walnego Zebrania Członków, 
       2) Uchwał Zarządu, 
       3) Uchwał Komisji Rewizyjnej. 
2.  Jeżeli statut nie stanowi inaczej Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia 
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków danego organu, uprawnionych do głosowania. 
3.  Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie wymaganego quorum uchwały 
zapadają w drugim terminie  bez wymogu o którym mowa  w pkt 2. 
4.  W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” oddanych przez 
członków danego organu, decyduje głos odpowiednio: 
- Przewodniczącego w Walnym Zebraniu Członków 
- Przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej 
- Prezesa w Zarządzie 
5.  Zwykła większość głosów oznacza, iż oddano więcej głosów „za” niż 
„przeciw”. 

Walne Zebranie Członków 

§ 30 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2.  Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 
3.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 
najmniej raz do roku do dnia 15 kwietnia lub na pisemny uzasadniony wniosek: 
       1) Co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia, 
       2) Komisji Rewizyjnej. 
4.  Walne Zebranie Członków zwołuje się na piśmie, listem poleconym lub w 
inny skuteczny sposób (elektronicznie) z podaniem porządku, godziny i miejsca 
obrad co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, natomiast 
częściej w miarę potrzeby z własnej inicjatywy. 
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5.  Dla zachowania ważności obrad Walnego Zebrania Członków winna 
uczestniczyć w nim, co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który nie może być wyznaczony tego 
samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę jego uczestników. 
6.  Każdy Członek zwyczajny posiada jeden ważny głos oraz z głosem 
doradczym – Członkowie Honorowi i Wspierający. 

§ 31 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1.  Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia i 
opracowywanie wytycznych dla pozostałych organów, 
2.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3. Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania Członków oraz zasad i 
trybu pracy Zarządu i  Komisji Rewizyjnej, 
4.  Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz 
Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym bądź po podjęciu uchwały 
przez Walne Zebranie Członków    w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, 
6.  Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 
7.  Podejmowanie uchwał w sprawach  rozwiązania Stowarzyszenia lub 
przystąpienia do innych organizacji, 
8.  Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu środka trwałego  oraz o 
przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia, 
9.  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 
Stowarzyszenia, 
10.  Decydowanie w sprawie wzorów i sposobów użycia odznak, godła, flagi, 
legitymacji członkowskiej, pieczęci, 
11.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów 
Członków obecnych, 
12.  Członek Walnego Zebrania Członków  będący jednocześnie członkiem 
Zarządu obowiązany jest wstrzymać się od głosu w spawach dotyczących  
udzielenia absolutorium Zarządowi, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
sprawozdania Zarządu, jak i we wszystkich innych sprawach dotyczących 
działalności zarządu 

Zarząd 

§ 32 

 
1.  Zarząd składa się z 3-5 Członków wybranych przez Walne Zebranie 
Członków: Prezesa, Wiceprezesa i skarbnika i w pozostałej do liczby pełnego składu 
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– Członków Zarządu. 
2.  Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
3.  Do kompetencji Zarządu należy: 
           1) Kierowanie pracą Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 
           2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
           3) Składanie rocznych sprawozdań  za swojej działalności Wlanemu Zebraniu 
Członków, 
           4) Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 
           5) Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, 
           6)Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia 
           7) Uchwalane budżetu, 
           8) Uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich  
oraz decydowanie o zwolnieniu od uiszczania składek członkowskich i wpisowego, 
           9) Rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność organów 
Stowarzyszenia, 
           10) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa oraz 
prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
         11) Powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, 
         12) Uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów i innych przepisów 
niezbędnych dla   prawidłowej działalności Stowarzyszenia,  
        13) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,  
        14) Składanie wyjaśnień na żądanie Komisji Rewizyjnej w sprawach objętych 
prowadzoną kontrolą, 
       15) Zatrudnianie pracowników, 
       16) Nadawanie i pozbawianie osobowości prawnej terenowym jednostkom 
organizacyjnym. 

§ 33 

 
1.  Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 
            1) Śmierci, 
            2) Przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Walne Zebranie Członków, 
            3) Odwołania dokonanego przez Walne Zebranie Członków, 
            4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
2.  W trakcie kadencji każdy członek  Zarządu może zostać odwołany uchwałą 
Walnego Zebrania Członków o jakiej mowa w § 41 ust 3 niniejszego statutu. 
3.  W przypadku ustania członkostwa przez członka Zarządu Zarząd działa w 
zmniejszonym składzie, przy czym jeżeli  skład Zarządu zmniejszy się poniżej trzech  
członków jest on zobowiązany do niezwłocznego  zwołania Walnego Zebrania 
Członków celem podęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Zarządu. 
Nowy Zarząd (uzupełniony) kontynuuje bieg terminu kadencji poprzedniego 
Zarządu. 
4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Decyzje zapadają za pomocą 
uchwal zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów 
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decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 

Komisja Rewizyjna 

§ 34 
 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie 
Członków w tym Przewodniczącego Komisji i dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 
2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
    1) Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,  
    2) Dokonywanie rocznej oceny działalności  Zarządu Stowarzyszenia w tym 
sporządzanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,  
    3) Składanie ocen i sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków. 
    4) Korzystania z prawa skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach 
objętych kontrolą oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i 
wytycznymi wynikającymi    z ustaleń kontroli, 
    5) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium 
Zarządowi, 
    6) Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków, 
    7) Korzystanie z prawa udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 
oraz pozostałych organów Stowarzyszenia poprzez osobę Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej,  
   8) Komisja Rewizyjna  nie posiada uprawnień  do wydawania Zarządowi 
wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
   9) Nadzorowanie Komisji rewizyjnych Kół, Klubów 
3.  Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio 
przepisy § 32 ust.1,  2,  3,  4. 
4.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 
razy w roku zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną Regulaminem. 
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub z braku inicjatywy 
Przewodniczącego członek Komisji. 

§ 35 

 
1.  przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej trzech  
członków skład Komisji Rewizyjnej winien zostać uzupełniony poprzez niezwłoczne 
zwołanie przez Zarząd Walnego Zebrania Członków celem podęcia uchwały w 
przedmiocie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Nowa (uzupełniona)  Komisja 
kontynuuje bieg terminu kadencji poprzedniej Komisji. 
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Terenowe Jednostki Organizacyjne: Koła, Kluby 
 

§ 36 

1. Koła, Kluby działają na podstawie statutu  Zamojskiego Stowarzyszenia 
Strzeleckiego „Twierdza” i regulaminu Klubu, Koła uchwalonego przez Walne 
Zebranie Członków Koła, Klubu. 
2.  Kluby, Koła powołuje się jeżeli jest co najmniej 7 osób chętnych do jego 
utworzenia. 
3.  Najwyższą władzą Koła, Klubu jest Walne Zebranie Członków Koła, Klubu.  
4.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła, Klubu należy: 
      1)    uchwalanie kierunków działalności Koła, Klubu, 
      2)    wybór władz Koła, Klubu 
      3)    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, Klubu 
      4)    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Koła, Klubu za okres kadencji 
5.  O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Koła, Klubu Zarząd 
zawiadamia członków Koła, Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
6.  Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, Klubu zapadają zwykłą 
większością głosów Członków obecnych w głosowaniu jawnym. 
 

§ 37 

 
1.  Zarząd Koła, Klubu składa się z 3 - 5 członków Prezesa, Wiceprezesa i 
skarbnika i w pozostałej do liczby pełnego składu – Członków Zarządu. 
2.  W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Koła, Klubu – 
Zarząd działa w zmniejszonym składzie, przy czym jeżeli  skład Zarządu zmniejszy 
się poniżej trzech  członków jest on zobowiązany do niezwłocznego  zwołania 
Walnego Zebrania Członków Klubu, Koła celem podęcia uchwały w przedmiocie 
uzupełnienia składu Zarządu. Nowy Zarząd (uzupełniony) kontynuuje bieg terminu 
kadencji poprzedniego Zarządu Klubu, Koła. 
3.  Do kompetencji Zarządu Koła, Klubu należy : 
         1) Kierowanie pracą Koła, Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz, 
         2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła, Klubu oraz władz 
wyższych szczebli, 
         3) Zarządzanie wydzielonym majątkiem i funduszami  Koła, Klubu  w 
granicach budżetu, 
         4) Uchwalanie projektów planu działalności i planów finansowych Koła, Klubu 
oraz przedstawianie ich zarządowi oddziału, 
        5) Przygotowywanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków Koła, Klubu, 
        6) Podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach członków Koła, Klubu, 
        7) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła, Klubu, 
        8) Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania środków finansowych lub 
materialnych umożliwiających prowadzenie działalności Koła, Klubu, 
       9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia 
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4.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Decyzje zapadają za pomocą 
uchwal zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4.  Do ustania członkostwa w Zarządzie Koła, Klubu stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące ustania członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia. 

 
§ 38 

 
1.  Komisja Rewizyjna Koła, Klubu składa się z 3 do 5 członków. Komisja 
Rewizyjna Koła, Klubu wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji. 
2.  W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej 
Koła, Klubu Komisja działa w zmniejszonym składzie, przy czym jeżeli  skład 
Komisji zmniejszy się poniżej trzech  członków  Zarząd Koła, Klubu jest 
zobowiązany do niezwłocznego  zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu, Koła 
celem podęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Komisji. Komisji 
Rewizyjnej Klubu, Koła.  
3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła, Klubu należy: 
      1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
Koła, Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 
      2) sporządzanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,  
      3) Składanie ocen i sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków, 
      4) Korzystania z prawa skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach 
objętych kontrolą oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i 
wytycznymi wynikającymi    z ustaleń kontroli, 
      5) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Koła, Klubu o udzielanie 
absolutorium Zarządowi, 
      6) Korzystanie z prawa udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 
Koła, Klubu oraz pozostałych organów Stowarzyszenia poprzez osobę 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła, Klubu,  
4.  Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej Koła, Klubu stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące ustania Komisji Rewizyjnej. 
5.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 
razy w roku zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną Regulaminem. 

MAJATEK STOWARZYSZENIA 

Rozdział VI 

§ 39 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i 
fundusze oraz dochody otrzymywane z działalności odpłatnej oraz działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia. 
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2. Na fundusze składają się: 
1) wpływy ze składek członkowskich, wpisowego 
2) wpływy od członków wspierających 
3) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, 
4) wpływy z działalności statutowej, 
5) sponsoringu, 
6) dochody z działalności odpłatnej i działalności        

gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

7)  dochody z majątku własnego. 
3. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia 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. 

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników 
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”. 

§ 40 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

2.   Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych 

oświadczeń woli w szczególności majątkowych  wymagane są podpisy dwóch 

członków zarządu działających łącznie  lub Prezesa Zarządu. 

2. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie 

reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 41 

 
1.  Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadkach przewidzianych 
prawem lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. 
2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia. 
3.  Zmiana Statutu, odwołanie Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz 
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności 
ponad połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie 
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wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. 
 

§ 42 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 
prawa o stowarzyszeniach. 

 

 


