STATUT STOWARZYSZENIA
”Jednostka Strzelecka 4018”

RozdziałI.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Jednostka Strzelecka 4018” i nazywane jest w dalszej części niniejszego
Statutu „
Stowarzyszeniem
”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „JS 4018”, posiadaćsztandar, używaćwłasnych
proporców, znaków, odznak oraz pieczęci zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia oraz
obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. SiedzibąStowarzyszenia jest Straszyn.
3. W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalnośćtakże poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Stowarzyszenie może byćczłonkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
5. Stowarzyszenie jest organizacjąapolityczną.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów 
Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.
(t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn zm.), 
Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
(t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz715 z późn.zm.) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej.
RozdziałII.
Cele Stowarzyszenia
§ 4.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego,
myśliwskiego oraz praktycznego,
b) udziałw lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo,
c) nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich Członków,
d) organizowanie i udziałw zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim
i praktycznym,
e) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią
rozwoju wojskowej myśli technicznej,
f) działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich na terenie Polski,

1

g)

propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących
odbiciem zainteresowańCzłonków,
h) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej,
militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej,
i) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa
sportowego, myśliwskiego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych,
j) wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania
wiedzy historycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości,
k) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu,
przechowywaniu i konserwowaniu,
l) kształtowanie u Członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej,
zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków
społecznych i obywatelskich,
m) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa
sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem
pracy z dziećmi i młodzieżą.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak równieżudziałw zawodach i
imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą,
b) uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych,
c) wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem
i kolekcjonerstwem broni,
d) naukęi propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkańi warsztatów,
e) krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania siębroniąpalnąw szczególności przez
młodzieżi osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej,
f) kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowęi renowacjęwyposażenia historycznego i
uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
g) udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie,
h) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz
z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie,
i) popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu,
j) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności
zmierzającej do realizowania celów i zadańStowarzyszenia,
k) współpracęz osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
l) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, kursów i szkoleń,
m) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.
RozdziałIII.
Członkowie Stowarzyszenia
§ 5.
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
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2. Członkami Stowarzyszenia mogąbyćosoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może byćjedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 6.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia
i popierająca jego działalność, która:
a) ukończy 16 rok życia,
b) w wypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia  przedstawi zgodęrodzica lub opiekuna
prawnego na przystąpienie do Stowarzyszenia,
c) złoży pisemnądeklaracjęczłonkowską,
d) uzyska zatwierdzenie deklaracji członkowskiej przez Zarząd.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczowąlub merytorycznąw realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje siępo
złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zatwierdzonej przez Zarząd.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź zasłużona w dziedzinie obronności państwa
w szczególności kombatanci, weterani wojenni i weterani misji zagranicznych a także osoby, które
wniosły wybitny wkład w propagowanie i rozwój sportów strzeleckich. Członkiem honorowym staje się
po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 7.
1. Członkowie zwyczajni mająprawo:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczyćw pracach i wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
e) korzystania z mienia i świadczeńStowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mająobowiązek:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania postanowieńStatutu oraz decyzji i uchwałwładz Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imięi majątek Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie, z wyjątkiem
członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadająbiernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak braćudziałz głosem doradczym w obradach statutowych władzach Stowarzyszenia. Członkom
wspierającym i honorowym przysługująrównieżuprawnienia, o których mowa w ust. 1 lit. c)e).
5. Członkowie wspierający mająobowiązek wniesienia opłaty wpisowej, regularnego opłacania składek
członkowskich, dbania o dobre imięi majątek Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz decyzji i
uchwałwładz Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi zwolnieni sąz wniesienia opłaty wpisowej, opłacania składek członkowskich,
mająobowiązek dbania o dobre imięi majątek Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz decyzji i
uchwałwładz Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Przynależnośćdo Stowarzyszenia ustępuje wskutek:
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a)
b)

pisemnej rezygnacji wniesionej do Zarządu;
wykluczenia na mocy uchwały Zarządu:
− z powodu nieprzestrzegania Statutu oraz decyzji i uchwałwł
adz Stowarzyszenia,
− z powodu notorycznego uchylania sięod udział
u w pracach i działaniach Stowarzyszenia,
− z powodu nie opł
acenia składek za okres co najmniej trzech miesięcy,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za czyn zabroniony popełniony z winy umyślnej,
e) pozbawienia przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego za działania
nieetyczne, sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub Statutem Stowarzyszenia,
f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit c)f), Zarząd skreśla z listy członków osobę, której
przynależnośćustała w związku ze wskazanymi okolicznościami.
§ 9.
Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji o odmowie przyjęcia lub wykluczenia spośród członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

RozdziałIV.
Władze Stowarzyszenia
§ 10.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć(5) lat a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym zwykłąwiększościągłosów. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, których kadencja
upłynęła, pełniąswoje obowiązki do chwili wyboru nowego składu organu.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadajązwykłąwiększościągłosów w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że przepisy
Statutu stanowiąinaczej.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają
większością2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 11.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższąwładząStowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą
udział:
a) z głosem stanowiącym  członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym  członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może byćzwyczajne lub nadzwyczajne.
a) zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. W przypadku, w
którym Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków do października danego roku,
zwyczajne Walne Zebranie Członków może zostaćzwołane przez KomisjęRewizyjną.
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b)

3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może sięodbyćw każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie miesiąca od zaistnienia okoliczności
uzasadniających zwołanie zebrania. W przypadku, w którym Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków w ww. terminie, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać
zwołane przez KomisjęRewizyjną.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Zarząd, a w określonych w ust. 2 sytuacjach Komisja Rewizyjna, podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Członkowie
zawiadamiani sąpoprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz drogąlistownąlub, za
zgodączłonka, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS lub poczty elektronicznej.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) określanie zasad uiszczania oraz wysokośćskładek członkowskich i opłaty wpisowej,
c) rozpatrywanie odwołańod uchwałi decyzji Zarządu oraz skarg członków Stowarzyszenia na
działalnośćorganów Stowarzyszenia,
d) wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdańZarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
h) uchwalanie zmian Statutu,
i) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia.
§ 12.
Zarząd jest powołany do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych oraz kierowania
całościądziałalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
W skład Zarządu wchodzi:
a) Prezes Zarządu,
b) Wiceprezes Zarządu,
c) Sekretarz.
Do składania oświadczeńwoli oraz zaciągania zobowiązańmajątkowych w imieniu Stowarzyszenia
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z tym zastrzeżeniem że dla
dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest uprzednia zgoda Komisji
Rewizyjnej.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwałWalnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdańz działalności Stowarzyszenia i działańZarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
f) zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków.
Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:
a) upływu kadencji,
b) nieuzyskania absolutorium,
c) zrzeczenia sięfunkcji członka Zarządu,
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d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
6. Z posiedzeńZarządu sporządzane sąprotokoły, które podpisywane sąprzez obecnych członków
Zarządu.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

§ 13.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnościąStowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa sięz 3 członków – Przewodniczącego i dwóch Członków. Posiedzenia
Komisji Rewizyjnej odbywająsięw miarępotrzeb, nie rzadziej jednak niżdwa razy do roku. Posiedzenia
Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mająprawo braćudziałz głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogąpełnićinnych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
W wykonywaniu swoich zadańKomisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi,
dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub
pisemnych wyjaśnieńod innych organów i członków Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, przedstawianie Zarządowi
wniosków i wydawanie zaleceńw przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
b) składanie wniosków i zastrzeżeńdo projektowanych uchwałi postanowieńZarządu i Walnego
Zebrania Członków, jeśli mogłyby one spowodowaćnieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) składanie sprawozdańz działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków,
e) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu,
f) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie odwołania członków Zarządu w
przypadkach uzasadnionych stwierdzonymi nieprawidłowościami.
RozdziałV.
Majątek i działalnośćgospodarcza Stowarzyszenia

§ 14.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości i nieruchomości będące własnościąStowarzyszenia,
b) środki pieniężne,
c) inne prawa majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.
§ 15.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z organizowanych odpłatnie imprez okolicznościowych,
d) dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia,
f) ofiarnośćpubliczna.
2. Stowarzyszenie może przyjąćspadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 16.
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Stowarzyszenie Może prowadzićdziałalnośćgospodarcząw następujących dziedzinach:
1) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
2) PKD 63.91.Z Działalnośćagencji informacyjnych,
3) PKD 59.11.Z Działalnośćzwiązana z produkcjąfilmów, nagrańwideo i programów telewizyjnych
,
4) PKD 74.20.Z Działalnośćfotograficzna,
5) PKD 82.30.Z Działalnośćzwiązana z organizacjątargów, wystaw i kongresów,
6) PKD 93.13.Z Działalnośćobiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
7) PKD 93.11.Z Działalnośćobiektów sportowych,
8) PKD 93.19.Z Pozostała działalnośćzwiązana ze sportem,
9) PKD 93.29.Z Pozostała działalnośćrozrywkowa i rekreacyjna,
10)PKD 91.03.Z Działalnośćhistorycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
11)PKD 96.04.Z Działalnośćusługowa związana z poprawąkondycji fizycznej,
ROZDZIAŁVI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 17.
1. Stowarzyszenie może byćrozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
większością2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia sączłonkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy
innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza sięna cele związane z rozwojem ruchu
strzelectwa sportowego.
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Straszyn, dnia 30.12.2015 r.
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