
Statut
Towarzystwa Strzeleckiego" Shooting-Academy"

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§.1.

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Towarzystwo Strzeleckie "Shooting-
Academy", zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§.2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a 
siedzibą miasto Łódź. 

2. Towarzystwo Strzeleckie "Shooting-Academy" może być członkiem krajowych 
i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

§.3.

Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie 
prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta 
Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§.4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.

§.5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, 
sympatyków i wolontariuszy. Do realizacji określonych celów statutowych 
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§.6.

Wydatki związane z działalnością statutową członków pokrywane mogą być z 
majątku stowarzyszenia. Zasady pokrywania tych wydatków określa regulamin 
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§.7.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę i znaczki organizacyjne, 
barwy, flagi oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.



Rozdział 2

Cel i środki działania

§.8.

1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie, uprawianie oraz popularyzacja i rozwój 
strzelectwa z broni centralnego i bocznego zapłonu, broni gadkolufowej, a 
także z broni pneumatycznej, czarnoprochowej oraz zabytkowej i jej replik - 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a. Uprawianie i propagowanie spotów strzeleckich i rekreacji ruchowej
b. Organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw
c. Współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie 

wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich
d. Organizowanie szkoleń, kursów, pokazów, wydawanie i kolportowanie 

czasopism, książek, skryptów popularyzujących cele i zadania 
Stowarzyszenia

e. Organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu bezpiecznego 
posługiwania się bronią palną i znajomości przepisów sportowych

f. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz 
państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych 
warunków do uprawiania sportu strzeleckiego

g. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami 
Stowarzyszenia.

h. Zrzeszanie miłośników i kolekcjonerów broni

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§.9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Uczestników
3. Honorowych
4. Wspierających

§.10.

1. Członkami stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz innych państw, którzy złożą pisemny wniosek o przyjęcie. 
Decyzję o przyjęciu i wpisaniu w rejestr członków lub odrzuceniu wniosku 
podejmuje Zarząd.

2. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni obywatele - za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie pisemnej deklaracji 
określonych w ust.1.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.



4. Godność członka honorowego przyznaje zarząd w oparciu o ustalenia 
wewnętrzne.

5. Skreślenie z listy członków następuje przy :
a. Pisemną rezygnację złożoną do zarządu.
b. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 m-cy.
c. Wykluczenie przez zarząd za działalność sprzeczną ze statutem lub na 

szkodę stowarzyszenia
d. Zmiany barw klubowych przez członka Stowarzyszenia, na podstawie 

przepisów ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych - zmian ta 
może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez członka 
wobec Towarzystwa Strzeleckiego "Shooting-Academy".

e. Skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne.

f. Śmierci.
6. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu na czas tymczasowego 

aresztowania.
7. Od decyzji o skreśleniu z listy członków lub w zawieszeniu w prawach członka 

przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej Uchwale.

§.11.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :
a. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos 

stanowiący
b. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz 

szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
c. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich 

działania
d. Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej 

działalności Stowarzyszenia
e. Nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację 

członkowską
f. Korzystać z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

2.   Członkowie - uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z 
      wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
3.  Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z
     wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
4.   Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
      czynnego prawa wyborczego.

§.12.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do :
1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia
3. Stałego podnoszenia poziomu sportowego
4. Udziału w zawodach i mistrzostwach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia
6. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez 

Walne Zgromadzenie Członków, z wyjątkiem członków honorowych



Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§.13.

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

§.14.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia 
Członków.

§.15.

Najwyższą władzą stowarzyszeni jest Walne Zgromadzenie Członków, zwane 
dalej zebraniem.
1. Zebranie sprawozdawcze zwołuje  raz w roku. Zebranie sprawozdawczo-

wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat. O terminie zebrania powiadamia się 
członków Stowarzyszenia pisemnie lub w inny skuteczny sposób co najmniej 
15 dni przed terminem zebrania.

2. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli w 
obradach uczestniczyła co najmniej połowa członków Stowarzyszenia 
uprawniona do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie 
wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później zebranie może obradować 
skutecznie bez względu na liczbę obecnych.

3. W zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym, bez 
prawa głosowania.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
a. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności 

Stowarzyszenia
b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c. Uchwalanie regulaminu obrad zebrania
d. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
e. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f. Uchwalanie zmian statutu
g. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
h. Rozpatrywanie odwołań i innych spraw wnoszonych do zebrania
i. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia
j. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszeni, 

uchwalanie wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego
5.   Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga
      większości 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej
      połowy członków, a w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30
      minut później, bez względu na liczbę obecnych.



§.16.

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane na skutek :
a. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów
b. wniosku Komisji Rewizyjnej
c. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych
2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest przez Zarząd w
      terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad
      sprawami, dla których zostało zwołane.
3.   O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
      Członków, Zarząd zawiadamia członków na 3 tygodnie przed terminem.

§.17.

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi 
Zebraniami Członków.

§.18.

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.
2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, 1-2 Wiceprezesów oraz Sekretarza.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach. Pierwszemu 

posiedzeniu Zarządu przewodniczy przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
Członków. Prezesa Zarządu musi zaakceptować w drodze głosowania Walne 
Zebranie Członków.

4. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny 
sposób stracił zaufanie członków Stowarzyszenia.

5. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych 
do głosowania. W podejmowaniu uchwał w obecności 2 członków Zarządu, 
przy braku jednomyślności głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia.

6. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały o 
zawieszeniu.

7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
a. Przyjmowanie nowych członków, zawieszanie, wykreślanie i wykluczanie 

członków stowarzyszenia
b. Reprezentowanie stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
c. Kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia
d. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków
e. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
f. Zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami
g. Składanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia
h. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność stowarzyszenia
i. Powoływanie komisji problemowych
j. Podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej

6.   Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. Jeżeli Zarząd składa się z 3
      osób może obradować skutecznie, jeżeli jest obecnych przynajmniej 2 jego
      członków. Prezes Zarządu ma głos decydujący w przypadku równości głosów. 



§.19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 
Zastępcę.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a. Kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia
b. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu
c. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków

4.   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy udziale
      minimum 2 członków Komisji.
5.   Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej
      i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
6.   Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze
      swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w
      sprawach absolutorium dla Zarządu.
7.   Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami
      wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia
      nieprawidłowości.
8.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
      Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z
      głosem doradczym.

§.20.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny 
sposób zwiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje 
Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3 
członków uprawnionych do głosowania. W podejmowaniu uchwał w obecności 
2 członków Komisji Rewizyjnej, przy braku jednomyślności głos decydujący 
ma przewodniczący lub sekretarz.

3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
uchwały o zawieszeniu.

4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie 
kadencji można uzupełnić ich skład w drodze kooptacji. Liczba osób 
kooptowanych nie może przekraczać jednorazowo 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. Uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu, 
który uległ zmniejszeniu.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§.21.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i finanse.
2. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 

spadków, dochodów z własnej działalności, dotacji i ofiarności publicznej.



3. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony wyłącznie Zarząd.
5. W sprawach innych stowarzyszenie reprezentują członkowie Zarządu.

§.22.

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu: Prezesa lub 
jednego z Wiceprezesów oraz Sekretarza, względnie osób przez nich 
upoważnionych spośród członków Zarządu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§.23.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i 
wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§.24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków, w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania 
- większością 2/3 głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia : Walne Zebranie 
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu 
ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie ze swojej ewidencji.


