
Statut stowarzyszenia 

Klub Strzelecki „Snajper” 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki „Snajper” i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późniejszymi 
zmianami), na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 
Statutu. 

§ 2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Włosty Olszanka 
2.  Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw 

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o 

podobnym celu działania. 

§ 3. 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

Rozdział II 
Cele Stowarzyszenia i zasady ich realizacji 

§ 4. 

Cele Stowarzyszenia: 
1. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności z dziedziny 

strzelectwa 
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
3. Prowadzenie, promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim 
4. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań edukacyjnych wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości, dziejów 
Wojska Polskiego, zrywów narodowowyzwoleńczych oraz obronności Państwa Polskiego 

5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 



7. Czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy 
o historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wojska Polskiego. 

8. Działalność oświatowo-wychowawcza oraz organizowanie wypoczynku dzieci  i 
młodzieży. 

9. Ochrona dóbr kultury i tradycji 
10. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego 
11. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
12. Opiekę nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub 

naukową. 
 

 
§ 5. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez: 

1. Organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem 
rodzajów broni. 

2. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa 
kulowego, śrutowego i pneumatycznego,  

3. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni i militariów, pokazów i wymianę 
doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami. 

4. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie: 
a) bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, 
b) opieki trenerskiej, 
c) właściwych obiektów (budowa i prowadzenie strzelnic ), urządzeń, sprzętu i 
materiałów szkoleniowych, 
d) opieki prawnej i doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się i 
posiadaniem pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni. 

5. Uprawianie i propagowanie rekreacji ruchowej i sportów strzeleckich; prowadzenie 
zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Stowarzyszenia 
i innych osób. 

6. Tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, obronnym, 
praktycznym, historycznym i innym, organizowanie zawodów, treningów oraz innych 
imprez strzeleckich. 

7. 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 w sportach 
obronnych 

8. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, rozwijanie metod i form 
oddziaływań profilaktycznych szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży. 

9. Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze 
instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania 
Stowarzyszenia. 

10. Organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych. 



11. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz 
sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej. 

12. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających 
militarne wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących 
świadomość patriotyczną oraz narodową. 

13. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami posiadającymi historyczną wartość 
militarną, dbałość o ich należyty stan techniczny i wizualny. 

14. . Prowadzenie działalności muzealniczej i kolekcjonerskiej w zakresie ruchomych i 
nieruchomych zabytków militarnych,  

§ 6. 

1. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Członków, może jednak zatrudniać 
pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 7. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną statutową w zakresie: 
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
63.99 Z) 
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
(PKD 85.51 Z) 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B) 
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z) 
- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03 
Z) 
- usługi związanie z działalnością obiektów sportowych (PKD 93.11.10) 
- działalność klubów sportowych (PKD 93.12 Z) 
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13 Z) 
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19 Z) 
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99 
Z) 
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04 Z) 
 

Rozdział III 
Członkostwo w Stowarzyszeniu 

§ 8. 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna bez względu na 
narodowość, wyznanie, pleć, obywatelstwo i niepozbawiona praw publicznych, która 
złoży deklarację członkowską, potwierdzoną przez osobę wprowadzającą, będącą 
członkiem stowarzyszenia, opłaci wymagane wpisowe oraz składkę członkowską. 



§ 9. 

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w społecznym życiu 
Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo: 
a) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Walne Zebranie Członków, 
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących zasad i celów funkcjonowania 
Stowarzyszenia, 
c) korzystać z rekomendacji, gwarancji, opieki i wsparcia Stowarzyszenia w swojej 
działalności zgodnej z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków 
d) posiadać legitymacje Stowarzyszenia i posługiwać się w ramach działalności 
członkowskiej jego odznakami i symbolami. 

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są 
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego Członków, 
b) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz popierać, realizować i 
propagować cele Stowarzyszenia, w tym szczególnie zabiegać o pozytywną opinię 
społeczną i tworzenie odpowiedniego klimatu dla skutecznej realizacji statutowej 
działalności Stowarzyszenia, 
c) przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu oraz 
uchwał statutowych władz Stowarzyszenia i wydanych przez nie innych przepisów  i 
regulaminów, 
d) regularnie opłacać składki członkowskie, 
e) dbać o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione. 

§ 10. 

 
Utrata Członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie w drodze uchwały Zarządu 
z listy członków w przypadkach: 

1. Złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji. 
2. Wykluczenia przez Zarząd z następujących przyczyn: 

a) prowadzenie działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami statutowych władz Stowarzyszenia i 
wydanymi przez nie przepisami i regulaminami, 
b) rażące zaniedbywanie obowiązków członkowskich w tym w szczególności 
zaleganie z opłatą składki członkowskiej, 
c) na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z 
przyczyn określonych w pkt a i b, 
d) utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 
e) skazania prawomocnym wyrokiem na bezwzględną karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo kryminalne i skarbowe, 

3. Śmierci Członka Stowarzyszenia. 
 



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 7 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§ 11 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd Stowarzyszenia 
3. Komisja Rewizyjna 

§ 12. 

 
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat. 

§ 13 

 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

§ 14 
Walne Zebranie Członków 

1. Walne Zebranie Członków (Walne Zebranie) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz w roku, natomiast 

częściej w miarę potrzeby, z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek 
a) Co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia, 
b) Komisji Rewizyjnej. 

3. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia o terminie, miejscu oraz propozycji porządku obrad 
Walnego Zebrania wszystkich członków w skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia obrad, 

4. Dla zachowania ważności obrad Walnego Zebrania winna uczestniczyć w nim, co 
najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, 
a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później 
może skutecznie obradować bez względu na liczbę jego uczestników. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a) Uchwalanie programu działań Stowarzyszenia, 
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 



c) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 
d) Powoływanie i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia: Prezesa, Członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów 
e) Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia 
f) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o przystąpieniu do innych 
organizacji, 
g) Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia, 
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 
Stowarzyszenia, 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków 
obecnych. 

§ 15. 
Zarząd Stowarzyszenia 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu 
tajnym 

2. Ilościowy skład Zarządu każdorazowo uchwala Walne Zebranie 
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach i wyłania ze swego składu 

Prezesa i Wiceprezesa. 
4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
c) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych, 
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie na jego rzecz, 
f) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich regulowania 
w tym możliwości indywidualnego zwolnienia z wpisowego i/lub składki, 
g) podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia oraz 
prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
h) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 
i) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków 
niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
j) organizowanie lub powierzanie członkom organizacji przedsięwzięć sportowych lub 
innych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie, 
k) udzielanie pełnomocnictw, 
l) zatrudnianie pracowników, 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 
a) śmierci, 
b) przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Walne Zebranie Członków, 
c) odwołania dokonanego przez Walne Zebranie Członków, 
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje w to miejsce kooptacji. 
Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby jego 
członków. 

7. 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. 

§ 16. 
Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 a) nie mogą być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać 
z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 
tytułu zatrudnienia, 

 b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
 c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach i wyłania ze 
swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań, 
b) występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi    z 
ustaleń kontroli, 
c) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 
d) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków. 
f) Korzystanie z prawa udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

5. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje w to miejsce 
kooptacji. Liczba dokooptowanych członków Komisji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej 
liczby jego członków. 

6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia 
Komisji zwołuje Przewodniczący lub większość składu Komisji. 
 

§ 17. 

Majątek Stowarzyszenia 

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego,  darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji na zadanie zlecone wg 
zasad określonych w oddzielnych przepisach, ofiarności publicznej, ze sponsoringu oraz 
innych wpływów wynikających z działalności statutowej. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 
majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch Członków Zarządu 
działających łącznie. 



Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy 
obecności ponad połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim 
terminie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. 

 
§ 19.  

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

 


