
 

 

STATUT 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1. Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie Pom.ZSS, jest dobrowolnym, trwałym, 

samorządnym związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń́, którego celem jest 

rozpowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego. 

§  2. Terenem działania Pom.ZSS jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą władz jest miasto 

Gdańsk. Dla realizacji celów statutowych Pom.ZSS może prowadzić działania na terenie całego kraju 

oraz poza jego granicami. 

§  3. Pom.ZSS posiada osobowość prawną.  

§  4. Pom.ZSS jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (zwanego dalej PZSS), może być 

członkiem innych stowarzyszeń oraz może współpracować z innymi organizacjami sportowymi. 

§  5. Pom.ZSS posiada logo, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu (zwanego dalej 

Statutem). Logo Pom.ZSS może służyć do wykonania m. in. odznak, przypinek, sztandaru, proporca, 

pieczęci oraz innych materiałów promocyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 

decyzją Zarządu Pom.ZSS. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 

§  6. Celem działania Pom.ZSS jest: 

1) upowszechnianie, rozwój i popularyzacja sportu strzeleckiego, 

2) reprezentowanie województwa pomorskiego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, 

3) ochrona praw i interesów wszystkich członków Pom.ZSS (zwanych dalej Członkami), 

4) koordynacja działań wszystkich członków zrzeszonych w Pom.ZSS. 

§  7. Dla osiągnięcia celów określonych w § 6 Pom.ZSS stosuje przede wszystkim następujące formy 

działania: 

1) zrzeszanie organizacji działających w zakresie sportu strzeleckiego, 

2) gospodarne i przejrzyste zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi, 

3) reprezentowanie interesów Członków wobec organów administracji publicznej, 

4) koordynacja działalności Członków w realizacji zadań wynikających z przynależności do PZSS i 

Pomorskiej Federacji Sportu. 

5) organizacja i realizacja współzawodnictwa w sporcie strzeleckim – w szczególności poprzez 

organizowanie zawodów sportowych, 



 

 

6) wspieranie współpracy między Członkami, 

7) opracowywanie i uzgadnianie planów organizacyjno-szkoleniowych oraz powierzanie klubom 

organizacji zawodów strzeleckich, 

8) organizacja szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów i sędziów sportu strzeleckiego, 

9) prowadzenie ewidencji Członków, zawodniczek i zawodników Kadry Wojewódzkiej, kadry 

instruktorskiej i trenerskiej, sędziów oraz sprawozdawczość w zakresie rozgrywek, klasyfikacji 

itp. 

10) opracowanie i realizacja planów pracy, kalendarzy imprez oraz preliminarzy finansowych dla 

swojej działalności, 

11) podejmowanie decyzji w sprawie wyróżnień i kar dla zawodniczek i zawodników, 

instruktorów, trenerów, sędziów oraz działaczy, 

12) niezbędne prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na 

cele statutowe Pom.ZSS oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł, 

13) rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami, 

14) organizowanie egzaminów na patent strzelecki i licencje Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego,  

15) nadawanie klas i odznak sportowych zgodnie z ustaleniami Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego również na wniosek Członków 

§  8. Pom.ZSS opiera swą działalność na pracy społecznej osób, które reprezentują Członków, przy czym do 

realizacji swych zadań może zatrudniać pracowników. 

§  9. Możliwe jest otrzymywanie przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. 

§  10. W drodze uchwały Zarząd może przyznać wynagrodzenie określone w § 9 oraz zwrot poniesionych 

wydatków członkowi organów Pom.ZSS niebędącemu pracownikiem w związku z odbyciem przez niego 

podróży w sprawach dotyczących Pom.ZSS. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE Pom.ZSS - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§  11. Członkowie Pom.ZSS dzielą się na zwyczajnych, honorowych i członków wspierających. 

§  12.   

1. Członkami zwyczajnymi Pom.ZSS mogą być wszystkie stowarzyszenia oraz podmioty posiadające 

osobowość prawną, których siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego oraz 

statut, umowa albo akt założycielski przewidują ̨prowadzenie działalności w dziedzinie strzelectwa 

sportowego na terenie województwa pomorskiego.  

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego 

zgłoszenia, wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz po uiszczeniu wpisowego i składki 

członkowskiej. 

 



 

 

§  13. Członkowie zwyczajni Pom.ZSS mają prawo do: 

1) uczestniczenia poprzez swojego delegata w Walnym Zebraniu Delegatów (zwanym dalej WZD), z 

głosami stanowiącymi, 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Pom.ZSS, 

3) zgłaszania wniosków do władz Pom.ZSS oraz do oceny ich działania, 

4) uzyskiwanie od organów Pom.ZSS informacji o działalności i zamierzeniach, 

5) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Pom.ZSS, 

6) noszenia odznak organizacyjnych oraz reprezentowania Pom.ZSS na zawodach sportowych, 

7) wszechstronnej pomocy szkoleniowej. 

§  14. Członkowie zwyczajni Pom.ZSS są zobowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Pom.ZSS oraz przepisów regulujących 

uprawianie sportu strzeleckiego, 

2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju, popularyzacji oraz podnoszenia poziomu sportu 

strzeleckiego, 

3) regularnego wpłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat ustalonych 

przez Zarząd, 

4) uczestniczenia w WZD oraz w pracach władz Pom.ZSS, jeżeli zostali do nich wybrani, 

5) przestrzeganie etyki w sporcie. 

§  15.   

1. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Pom.ZSS może zostać ́

nadany uchwałą WZD podjętą na wniosek Zarządu tytuł członka honorowego. 

2. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w WZD z głosem doradczym oraz posiadają prawa 

wymienione w § 13 pkt 3 i 6. 

3. Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania zapisów § 14 pkt 1, 2 i 5. 

4. Członkowi honorowi zwolnieni są z wnoszenia wszelkich opłat (w tym licencyjnych) na rzecz 

Pom.ZSS. 

5. Osoba nosząca tytuł członka honorowego może być go pozbawiona uchwałą WZD podjętą na 

uzasadniony wniosek Zarządu. 

§  16.  

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, prawna oraz podmiot nieposiadający 

osobowości prawnej, jeżeli realizuje cele Pom.ZSS poprzez wspieranie jego działalności 

organizacyjnie lub finansowo, po wcześniejszym zawarciu umowy o współpracy z Zarządem. 

2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w WZD z głosem doradczym oraz posiadają prawa 

wymienione w § 13 pkt 3, 6 i 7. 

3. Członkowie wspierający zobowiązani są do przestrzegania zapisów § 14 pkt 1, 2, 3 i 5. 

§  17. W przypadku naruszania przez Członka, pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia, postanowień́ 

Statutu, regulaminów lub uchwał statutowych organów Pom.ZSS Zarządowi przysługuje prawo do 

podjęcia uchwały o zawieszeniu w prawach Członka na okres 6 miesięcy - zawieszenie polega na 

okresowym pozbawieniu jego praw członkowskich wymienionych w § 13.  



 

 

§  18. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Pom.ZSS ustaje w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie do 

Zarządu oraz uchwały Zarządu wydanej w konsekwencji: 

1) łamania obowiązku określonego w §14 pkt 4, pomimo pisemnego upomnienia, 

2) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 3 miesięcy, pomimo 

pisemnego upomnienia, 

3) ciężkiego naruszenia postanowień Statutu, 

4) likwidacji, rozwiązania lub postawienia Członka w stan upadłości. 

§  19.   

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu Członka albo zawieszeniu w prawach członkowskich 

przysługuje Członkowi prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów za 

pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. 

2. Do momentu rozpatrzenia odwołania wymienionego w ust. 1, Członek którego dotyczy uchwała o 

wykluczeniu albo zawieszeniu w prawach członkowskich pozostaje zawieszony w prawach 

członkowskich wymienionych w § 13. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE POMORSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

 

§  20. Władzami Pom.ZSS są: 

1) Walne Zebranie Delegatów, 

2) Zarząd (zwany w Statucie Zarządem), 

3) Komisja Rewizyjna. 

§  21.   

1. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Prezes Zarządu wybierani są spośród kandydatów 

wskazanych przez Członków. 

2. Kadencja władz trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

3. Sposób przeprowadzenia wyborów określa regulamin Walnego Zebrania Delegatów, zgodny z 

postanowieniami niniejszego Statutu i przygotowany przez Zarząd. 

4. Każdy Członek zwyczajny ma prawo zgłoszenia po jednym kandydacie do Zarządu (ze wskazaniem, 

czy ten ubiega się równocześnie o stanowisko Prezesa Zarządu) oraz Komisji Rewizyjnej. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, musi zostać doręczone do Pom.ZSS najpóźniej 21 dni przed 

planowaną datą WZD o charakterze wyborczym, pod rygorem nieuwzględnienia zgłoszonych 

kandydatur. 

6. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością 

głosów - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego WZD. 

 

 

 



 

 

§  22.   

1. Najwyższą władzą Pom.ZSS jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd w terminach 

przewidzianych niniejszym Statutem, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie - bez względu 

na ilość obecnych, z wyłączeniem § 32. 

§  23.   

1. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w celach sprawozdawczych, a 

co 4 lata, na koniec kadencji władz jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad WZD, Zarząd powiadamia co najmniej na 30 

dni wcześniej. Materiały dotyczące spraw ujętych w agendzie WZD winny być przesłane 

delegatom najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem WZD. Gdy powiadomienie 

dotyczy WZD o charakterze wyborczym, musi zawierać pouczenie o prawie do zgłaszania 

kandydatów do władz Pom.ZSS oraz terminie do jego dokonania. 

3. Zarząd dokonuje wszelkich doręczeń na adresy, w tym w szczególności e-mail, wskazane przez 

Członków. Korespondencja wysłana na ostatni zanany Zarządowi adres Członka, będzie zawsze 

uważana za skutecznie doręczoną. 

4. Nadzwyczajne WZD może być zwołane: 

1) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków zwyczajnych, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na mocy uchwały Zarządu, 

4) w przypadku odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w sprawie zawieszenia lub 

wykluczenia Członka. 

5. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub 

podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§  24. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania finansowego z działalności Pom.ZSS, 

2) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, rozwiązaniu się Pom.ZSS, o wyborze składu Zarządu, 

Prezesa Zarządu i składu Komisji Rewizyjnej, 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5) uchwalenie strategii działania Pom.ZSS. 

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz, 

7) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz Członków. 

8) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Delegatów, 

9) nadawanie godności członka honorowego, 

10) Wybór delegatów na Walne Zebranie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

 

 



 

 

§  25.   

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym (biernym i czynnym prawem wyborczym) – delegaci wyznaczeni 

przez Członków zwyczajnych, 

2) z głosem doradczym - członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie wspierający, 

honorowi i zaproszeni goście. 

2. Każdego członka zwyczajnego i wspierającego na WZD może reprezentować jeden delegat. 

3. Kryteriami decydującymi o ilości głosów przypadających na każdego delegata są: 

1) Członkostwo w Pom.ZSS     - 1 głos, 

2) ważna licencja klubowa PZSS    - 1 głos, 

3) powyżej 25 licencji zawodniczych 

PZSS posiadanych przez Członka na 30 dni przed WZD  - 1 głos, 

4) powyżej 50 licencji zawodniczych 

PZSS posiadanych przez Członka na 30 dni przed WZD  - 1 głos. 

§  26.   

1. Zarząd Pom.ZSS składa się z 7 osób, w tym: Prezesa Zarządu, dwóch wiceprezesów Zarządu, 

skarbnika, sekretarza i dwóch członków. 

2. Walne Zebranie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu, a w następnej kolejności pozostały skład 

Zarządu. 

3. Funkcje wiceprezesów, skarbnika i sekretarza przydzielane są przez Zarząd. 

4. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu. 

5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 

6. Sekretarz zwołuje zebranie Zarządu. Może to uczynić również na uzasadniony wniosek każdego z 

członków Zarządu. 

7. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz pełni funkcję reprezentacyjną. 

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

9. W razie ustąpienia lub utracenia z jakichkolwiek przyczyn możliwości sprawowania funkcji członka 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Zarząd lub Komisja Rewizyjna 

uzupełniają swój skład w trybie kooptacji. Liczba członków powoływanych w tym trybie nie może 

przekraczać 1/3 każdego z tych organów. 

10. W przypadku ustąpienia przez Prezesa Zarządu, następcę jego wybiera Zarząd spośród 

pozostałych członków Zarządu. 

11. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na trzech 

kolejnych zebraniach jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w tych władzach. Absencja ta 

stanowi podstawę do odwołania z władz Pom.ZSS. 

§  27. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów, 

2) uchwalanie planów działania i sporządzenie kalendarza imprez sportowych oraz działalności 



 

 

Pom.ZSS na dany rok kalendarzowy, 

3) uchwalanie planów finansowych oraz ich realizacja, 

4) zarządzanie funduszami Pom.ZSS zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami, 

6) przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich Członków, 

7) określenie zadań i obowiązków dla członków Zarządu i zatrudnionych osób, 

8) powołanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów, 

9) powołanie pięcioosobowego Kolegium Sędziów Pom.ZSS na wniosek Przewodniczącego Kolegium 

Sędziów, 

10) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 

11) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 

12) przygotowanie regulaminu WZD. 

§  28. Przewodniczący Kolegium Sędziów jest zobowiązany przynajmniej raz w roku przedstawić Zarządowi 

pisemne sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów Pom.ZSS. 

§  29.   

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, których wybiera ze 

swojego grona podczas pierwszego zebrania. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu.  

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 

Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki materiałowo-finansowej pod względem 

celowości, rzetelności, gospodarności, oraz zgodności z postanowieniami Statutu i uchwałami 

Walnego Zebrania Delegatów. 

4. Kopie protokołów z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi. 

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada 

wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

6. Komisja Rewizyjna posiada wyłączne prawo poddania pod głosowanie WZD uzasadnionego 

wniosku o odwołanie z funkcji członków władz Pom.ZSS. 

7. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 

i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. 

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział 

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

9. Komisja Rewizyjna ma prawo złożenia do Zarządu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego WZD. 

10. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin Komisji Rewizyjnej. 

11. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ V 

WYRÓŻNIENIA 

 

§  30.  

1. Pom.ZSS ma prawo wyróżniania zasłużonych dla strzelectwa. 

2. Pom.ZSS może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz Odznaki 

Honorowej PZSS - zasłużonym dla strzelectwa. 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE Pom.ZSS. 

 

§  31.  

1. Majątek Pom.ZSS stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusz Pom.ZSS składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich oraz opłat licencyjnych, 

2) środki finansowe na zadania zlecone, 

3) darowizny, 

4) dochody uzyskane z ewentualnej działalności gospodarczej, wspomagającej działalność 

statutową, regulowanej odrębnymi przepisami, 

5) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Pom.ZSS. 

3. Do składania wiążących oświadczeń w imieniu Pom.ZSS wobec osób trzecich uprawnionych jest 

dwóch członków Zarządu działających łącznie na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd. 

4. Członkowie Zarządu odpowiadają finansowo bez ograniczeń wobec Pom.ZSS za wszystkie 

czynności podjęte bez zgody na ich wykonanie udzielonej przez Zarząd w formie uchwały. 

5. Zarząd Pom.ZSS jest uprawniony do udzielania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych oraz ich 

odwoływania. 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§  32.  

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Pom.ZSS podejmuje Walne Zebranie 

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności delegatów co najmniej 1/3 liczby Członków 

zwyczajnych. 

2. Zakup lub zbycie nieruchomości wymaga pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej oraz Uchwały Walnego 

Zebrania Delegatów, przyjętej większością 2/3 głosów. 

§  33. Uchwała o rozwiązaniu się Pom.ZSS winna określać sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Pom.ZSS. 

 



 

 

 

 

 

Tekst jednolity Statutu uchwalono jednogłośnie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w XXXX w 

dniu XX.XX.XXXX roku. 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 – LOGO Pom.ZSS 

 

 

 


