
STATUT JAWORZNICKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO

ROZDZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE, 
zwane dalej Stowarzyszeniem.

Dopuszcza się używania przy określaniu nazwy skrótu w brzmieniu JTS Jaworzno.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 
dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i ustawy o 
sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1014 z późn. zm.) oraz na 
podstawie niniejszego statutu.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3. Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest właściwy organ 
samorządu terytorialnego – Prezydent Miasta Jaworzno.

§ 5

Stowarzyszenie może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z 
innymi organizacjami lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych. 

§ 6

Stowarzyszenie posiada własne godło oraz używa pieczęci zgodnie z 
obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ II.

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1. Prowadzenie integracyjnej działalności edukacyjno-sportowej wśród ludzi w 
różnym wieku, a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. Promocja i 
popularyzacja sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
osób niepełnosprawnych.

2. Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uprawianie 
strzelectwa sportowego.

3. Promowanie zdrowego stylu życia przez uprawianie sportu oraz 
organizowanie czasu wolnego społeczeństwa w oparciu o sport strzelecki.

4. Promowanie właściwych cech obywatelskich takich jak: pracowitość, honor, 
fair play, opieka nad słabszymi i niepełnosprawnymi.

5. Zrzeszanie osób pasjonujących się strzelectwem sportowym, 
czarnoprochowym oraz zajmujących się działalnością kolekcjonerską w 
zakresie broni, amunicji i militariów.

6. Propagowanie historii strzelectwa i kolekcjonerstwa broni i militariów.

7. Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów 
oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu. Wspieranie 
członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy na temat 
kolekcjonowania broni dawnej, nowej, pamiątek militarnych i historycznych.

8. Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-
instruktorskich innych podmiotów zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia

§ 8

W realizacji celu określonego w § 7 Stowarzyszenie będzie zajmować się w 
szczególności:

1. Systematycznym szkoleniem swych członków w celu podniesienia poziomu 
ich umiejętności sportowych i strzeleckich.

2. Organizacją zawodów, szkoleń i treningów strzeleckich dla szkół, zakładów 
pracy oraz innych instytucji i organizacji współpracujących.

3. Przeprowadzanie zawodów w celu zdobywania odznak strzeleckich oraz klas 
sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowej Federacji 
Sportów Strzeleckich (skrót ISFF).

4. Współdziałaniem w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa 
urządzeń i obiektów sportowych.
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5. Współpracą z władzami oświatowymi i sportowymi oraz z innymi klubami. 

6. Popularyzacją  i promowaniem strzelectwa jako sportu użytecznego 
społecznie.

ROZDZIAŁ III.

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 9

1. Stowarzyszenie opiera działalność statutową na pracy społecznej swoich 
członków. 

2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach, w tym swoich członków.

§ 10

Członkowie Zarządu zatrudnieni przez Stowarzyszenie mogą otrzymywać 
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na 
podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Stowarzyszenie posiada 
członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

§ 12

Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia oraz inne osoby, przyjęte 
na podstawie § 14 Statutu. 

§ 13

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej, 
która może być w formie elektronicznej. 

§ 14

Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka 
nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały członków nadzwyczajnych 
Stowarzyszenia, podjętej większością głosów przy obecności minimum połowy 
uprawionych do głosu. 

§ 15

1. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć 
do Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w 
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego 
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
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2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego 
i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia 
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia po przedstawieniu 
pisemnej zgody rodziców, lub opiekunów prawnych.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków; 

2. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

4. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3. terminowo opłacać ustalone składki członkowskie. 

§ 18

Zarząd może wykluczyć członka zwyczajnego na skutek: 

1. Łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia; 

2. Minimum jednomiesięcznej zaległości w opłacaniu składek członkowskich; 

3. Zachowania niegodnego lub naruszającego dobre imię Stowarzyszenia; 

4. Braku aktywności lub aktywność niezgodną z celami Stowarzyszenia; 

5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z grona członków zwyczajnych lub 
zmiany statusu członka przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do najbliższego 
Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia 

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 21

Kadencje Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwają 5 lat, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu Walnego Zebrania Członków zgodnie z § 27 Statutu. 

§ 22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 23 

Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd publikuje w sposób 
dostępny dla wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
Dopuszcza się informację elektroniczną: na stronie internetowej Stowarzyszenia lub 
poprzez wiadomość email na podany przez członka adres oraz wiadomość sms. 

§ 24

Walne Zebranie Członków jest zwoływane: 

1. na zakończenie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;

2. na początku każdego roku kalendarzowego w celu przedstawienia 
sprawozdania za rok poprzedni; 

3. na wniosek Zarządu; 

4. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogółu członków Stowarzyszenia. 

§ 25

Walne Zebranie Członków musi zostać zwołane w terminie 3 miesięcy od daty 
powstania takiej konieczności. W przypadku pisemnych wniosków, za datę 
powstania konieczności uznaje się dzień otrzymania wniosku. 
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§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

2. Uchwalanie zmian treści Statutu; 

3. Powoływanie i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia; 

4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 
majątku. 

§ 27 

Uchwały Walnego Zebrania Członków, w tym uchwały o zmianie treści statutu, 
wyboru Zarządu lub rozwiązaniu stowarzyszenia, podejmowane są jawnie zwykłą 
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania 
tajnego.

§ 28

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami 
stowarzyszenia są członkowie zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania 
Członków nie stanowi inaczej.

§ 29 

Członkowie nie mogą udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do 
głosowania w ich imieniu podczas Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V

Zarząd Stowarzyszenia

§ 30 

Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

§ 31

1. Zarząd składa się z 4-6 osób stosownie do uchwały Walnego Zebrania w tym 
Prezesa Stowarzyszenia i 3-5 członków Zarządu wybranych przez Walne 
Zebranie Członków.

2. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu.

3. Zarząd Konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze 
swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.
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4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a) śmierci,

b) złożenia pisemnej rezygnacji,

c) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o odwołaniu 
członka zarządu.

5.W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje kooptacji z 
pośród członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków. Ogólna 
ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu.

6. W przypadku ustania członkostwa Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd w 
trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 
2/3 członków Zarządu powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich 
członków, pochodzącemu z wyboru Walnego Zebrania Członków, który pełni 
obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 32

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 33 

Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przynajmniej 
2/3 członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos 
Prezesa. 

§ 34 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Posiedzenia mogą odbywać 
się przez elektroniczne środki komunikacji. 

§ 35 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia; 

2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

4. Realizacja celów Stowarzyszenia; 

5. Sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z działalności; 

6. Administracja Stowarzyszeniem; 

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

8. Zarządzanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia; 
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9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia; 

10.Ustalanie wzorów zaświadczeń, legitymacji, pieczęci, odznaczeń, znaków 
organizacyjnych i innych; 

11.Tworzenie sekcji, grup zadaniowych, zespołów celowych wewnątrz 
Stowarzyszenia; 

12.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, podpisywanie umów i porozumień; 

13.Udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach 
zwykłego zarządu; 

14.Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia; 

15.Dbałość o aktualizację treści strony internetowej Stowarzyszenia.

§ 36

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym sprawach 
majątkowych uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia działający z drugim członkiem 
Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VI   

Komisja Rewizyjna

§ 37 

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

§ 38

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, w tym Przewodniczący. 
Przewodniczącego wyłania Komisja Rewizyjna spośród swoich członków na 
pierwszym posiedzeniu. 

§ 39 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej; 

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
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§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie działalności Zarządu; 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 

3. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 41

Jeśli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu. Maksymalnie do składu Komisji Rewizyjnej można dokooptować 
2 osoby.

ROZDZIAŁ VII

Majątek Stowarzyszenia

§ 42

Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

1. Nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia; 

2. Inne prawa majątkowe; 

3. Środki pieniężne. 

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1. Składek członkowskich oraz dobrowolnych wkładów i wpłat członków 
Stowarzyszenia; 

2. Dotacji, darowizn, spadków, zapisów; 

3. Dotacji i ofiarności publicznej; 

4. Działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§44

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 45

Zabronione jest: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia;

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
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stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z 
celu statutowego; 

4. Zakupy towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby 
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.

§ 46 

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 

§ 47 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 04 listopada 2019r.
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