
 
 

STATUT STOWARZYSZENIA 
 

STOWARZYSZENIE O CHARAKTERZE 
STRZELECKIM, KOLEKCJONERSKIM ORAZ 

SYMPATYKÓW BRONI I HISTORII MILITARNEJ 
WROTA 44 

 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, 

kolekcjonerskim oraz sympatyków broni i historii militarnej WROTA 44” i jest 

dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem sympatyków broni, historii, 

sportu strzeleckiego, mającym na celu szerzenie i popularyzację strzelectwa 

sportowego i rekreacyjnego oraz wiedzy z dziedziny broni, historii broni i innych 

militariów. 

§2 
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

roku. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. u. z 1989 Nr 20 poz. 104 ), późniejsze 

nowelizacje oraz postanowienia niniejszego statutu.  

§3 
Stowarzyszenie WROTA 44, jest stowarzyszeniem: 

– o charakterze strzeleckim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w 

szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji 

– o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, 

a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i 

amunicji 

– rekonstrukcji historycznych w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a 

w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o broni i amunicji 



§4 
Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim oraz sympatyków 

broni i historii militarnej WROTA 44 może korzystać z nazwy skróconej 

Stowarzyszenia WROTA 44. 

§5 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Konstantynów Łódzki. 

§6 
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 

granicami. 

 

Rozdział 2 

Cele i sposoby działania 

 

§1 
Celem Stowarzyszenia jest: 

– działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do 

strzelectwa sportowego 

– działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni 

i historii broni 

– popularyzacja wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego, 

kolekcjonerstwa broni, historii broni i innych militariów 

– promowanie odpowiedzialności i świadomości społecznej z zakresu 

posiadania i używania broni palnej sportowej i kolekcjonerskiej 

– szerzenie wiedzy z zakresu historii militarnej a w szczególności z rozwoju 

i zmian w broni palnej na przełomie czasu 

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania Polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

– krzewienie uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, 

popularyzowanie tradycji historii oręża polskiego 

§2 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:  

– współpracę ze wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami o 

podobnych celach działania 

– współdziałanie z samorządami województw, samorządami powiatów, 

samorządami gmin, organami administracji publicznej, innymi 

instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z 

osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami nie posiadającymi 

osobowości prawnej, w zakresie celów realizowanych przez 

Stowarzyszenie 

– organizowanie szkoleń, szkoleń sportowych, zawodów sportowych, 

kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu strzelectwa  



– krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i 

tradycji oręża polskiego 

– organizowanie rekonstrukcji historycznych  

– popularyzacje celów Stowarzyszenia wśród współobywateli i młodego 

pokolenia poprzez spotkania, wystawy broni palnej i militariów, zawody 

strzeleckie, rekonstrukcje historyczne, działalność kolekcjonerską 

– promowanie idei legalnego dostępu do broni 

– promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników 

broni 

– organizowanie wystaw, pokazów, prelekcji i imprez o charakterze 

strzeleckim i historycznym 

– współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia 

– prowadzenie działalności integracyjnej Członków Stowarzyszenia, 

wspieranie ich aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej 

– wszelkie inne formy działania zmierzające do realizacji celów 

Stowarzyszenia 

§3 
Działania określone w §2 dotyczące: 

– organizowanie szkoleń, szkoleń sportowych, zawodów sportowych, 

kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu strzelectwa  

– organizowanie rekonstrukcji historycznych  

– organizowanie wystaw, pokazów, prelekcji i imprez o charakterze 

strzeleckim i historycznym 

mogą być realizowane w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego jako 

działania określone w Art. 4 punkt 17; 21; 23 ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariat. 

§4 
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie służył wyłącznie 

prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

 

Rozdział 3 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§1 
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych. Członkiem 

stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodziców 

lub opiekuna prawnego, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu. Członek niepełnoletni nie 

posiada prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków i 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

§2 
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nadaje Zarząd. Zarząd podejmuje 



decyzje po otrzymaniu deklaracji i wpłaty na konto Stowarzyszenia opłat 

członkowskich. Potwierdzenie członkostwa następuje przez wydanie 

zaświadczenia o przynależności członkowskiej. W późniejszym czasie na 

wniosek Członka Stowarzyszenia wydawana jest odpowiednia legitymacja 

członkowska. 

§3 
Status Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje się osobie chcącej przystąpić 

do Stowarzyszenia lub będącej w Stowarzyszeniu, która swoją pracą na rzecz 

Stowarzyszenia wyjątkowo i w znaczący sposób przyczyniła się do jego rozwoju. 

Taki status nadaje Zarząd Stowarzyszenia. Honorowy członek Stowarzyszenia 

może być zwolniony z płacenia składek członkowskich. Taką decyzję podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków i może je uchylić. 

§4 
Do obowiązków wszystkich Członków Stowarzyszenia należy: 

– przestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia 

– popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia 

– dbanie o dobre imię Stowarzyszenia 

– rozwijanie umiejętności strzeleckich 

– terminowe opłacanie składek członkowskich  

Do praw wszystkich Członków Stowarzyszenia należy: 

– uczestniczenie w Zgromadzeniu Członków z biernym i czynnym prawem 

wyborczym 

– korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami 

statutowymi 

– udział w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie 

– zgłaszanie wniosków co do działalności stowarzyszenia 

§5 
Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje przez: 

– rezygnację pisemną złożoną na ręce Prezesa Zarządu 

– śmierć członka 

– wykluczenie przez Zarząd 

§6 
Wykluczenie może nastąpić w przypadku: 

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 

okres 6 miesięcy 

– z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia 

§7 
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków 

w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały zainteresowanemu. Decyzja 



Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

 

§1 
Władze Stowarzyszenia: 

– Walne Zgromadzenie Członków 

– Zarząd 

– Komisja rewizyjna 

§2 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na 8-letnią kadencję. 

§3 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu 

ukonstytuowania się nowo wybranych władz Stowarzyszenia. 

§4 
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków 

spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów. 

§5 
Walne Zgromadzenie Członków dokonuje odwołania Członka Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych od 

głosowania. 

§6 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

przed upływem kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, w liczbie do 

1/3 składu Komisji Rewizyjnej i 1/2 składu Zarządu. 

§7 
W umowach i sporach pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez 

Walne Zgromadzenie Członków. 

 

Rozdział 5 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 

§1 
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie Zarządu. 

§2 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane jako zebranie 

sprawozdawcze przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku 

kalendarzowym, nie później niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku. Raz 

na 8 lat odbywa się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. 

Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.  

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie 

uchwały Zarządu, którą podejmuje on z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków winien być uzasadniony i zawierać propozycję obrad. Zarząd 

zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w 

terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku. 

§4 
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

– uchwalanie programów organizacyjnych i finansowej działalności 

Stowarzyszenia 

– uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej 

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 

działalności Stowarzyszenia 

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z 

działalności minionej kadencji 

– wybór Zarządu Stowarzyszenia 

– wybór członków Komisji Rewizyjnej 

– decydowanie o zwolnieniu Członka Honorowego z płacenia składek 

członkowskich i anulowanie tej decyzji 

– uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany 

– ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płacenia  

– podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia 

jego majątku 

– podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji 

– podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem 

oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych 

organów. 

§5 
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Do ważności 

uchwał Walnego Zgromadzenia Członków konieczna jest obecność co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych na zgromadzeniu. Drugi termin 

Walnego Zgromadzenia Członków może być wyznaczony nie wcześniej niż 



godzinę po pierwszym terminie tego samego dnia. 

§6 
Na wniosek każdego ze zwyczajnych członków Stowarzyszenia można 
zarządzić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się również przy 

podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych. 
 

Rozdział 6 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§1 
– Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentuje go na 

zewnątrz 
– Zarząd odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem 

Członków 
– Zarząd składa się z 4 członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 

Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika wybranych na Walnym 
Zgromadzeniu Członków. 

– Zarząd działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Walne 
Zgromadzenie Członków. 

§2 
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

§3 
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego 

Członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. W posiedzeniach Zarządu mogą 

uczestniczyć z głosem doradczym: Członkowie Honorowi, Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego Członek Komisji Rewizyjnej 

oraz zaproszeni goście. 

§4 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

W przypadku wystąpienia równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

Na wniosek jednego z członków Zarządu można zarządzić głosowanie tajne.  

Głosowanie tajne zarządza się również przy podejmowaniu uchwał w sprawach 

osobowych. 

§5 
Do zadań i kompetencji Zarządu należy: 

– kierowanie pracami Stowarzyszenia 

– określanie szczegółowych kierunków działania 

– zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



Członków 

– podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia 

– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji; 

– ustalenie budżetu i preliminarzy 

– nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia  

– prowadzenie dokumentacji członkowskich  

– podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia lub wykreślenia członków 

zwyczajnych 

– ustalenie wysokości opłaty wpisowej 

– podejmowanie uchwał w przedmiocie stwierdzenia ustania członkostwa w 

Stowarzyszeniu 

– podejmowanie uchwały w przedmiocie zatrudnienia pracowników 

potrzebnych do organizacji zawodów sportowych 

– opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym 

Zebraniu Członków 

– podejmowanie decyzji o zwalnianiu członków z obowiązku opłacania 

składek w uzasadnionych przypadkach 

– składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach 

rejestrowych 

§6 
Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań. 

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może: 

– tworzyć biura 

– zatrudniać pracowników 

– angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do 

charakteru zawieranej umowy. 

§7 
Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach 

najistotniejszych upoważniony jest Prezes Zarządu lub 2 innych Członków 

Zarządu działających łącznie. 

A w sprawach mniejszej wagi jeden z Członków Zarządu ( reprezentacja 

jednoosobowa ). 

§8 
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

– śmierci członka Zarządu 

– przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Prezesa Zarządu 

– odwołania dokonanego przez Walne Zgromadzenie Członków 

– utraty członkostwa w Stowarzyszeniu. 

§9 
Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach jeżeli nie wykonuje 

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób 

zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. Uchwałę o zawieszeniu w 



czynnościach podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy udziale 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Zawieszony członek 

Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 

30 dni od podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia. Uchwała Walnego 

Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział 7 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§1 
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu 

i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub 

nadzoru. 

§2 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, jego 

Zastępcy oraz Sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po 

wyborach posiedzeniu wybierając ze swojego składu Przewodniczącego, jego 

Zastępcę oraz Sekretarza. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego 

przez nią regulaminu. 

§3 
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być 

jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

§4 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

– przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

Stowarzyszenia 

– wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w 

działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia  

– składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej 

działalności 

– wnioskowanie o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków 

absolutorium Zarządowi 

– występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków 

– kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków 

§5 
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 

złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§6 



Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku: 

– śmierci członka Komisji 

– przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

– odwołania dokonanego przez Walne Zgromadzenie Członków 

– utraty członkostwa w Stowarzyszeniu 

§7 
Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach jeżeli nie 

wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny 

sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. Uchwałę o zawieszeniu w 

czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna 

bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków Komisji Rewizyjnej. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma 

prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od 

podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział 8 

 MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

 §1 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 §2 
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

– składek członkowskich 

– dotacji i subwencji oraz grantów 

– dochodów ze zbiórek, imprez publicznych oraz ofiarności publicznej 

– zapisów i spadków 

– odpłatnej działalności pożytku publicznego 

 §3 
Wszelkie środki majątkowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia oraz 

pozyskiwane przez Stowarzyszenie, mogą być wykorzystywane na realizacje 

celów statutowych oraz koszty związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

jak i utrzymaniem Stowarzyszenia . 

§4 
Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków Stowarzyszenia do 

końca pierwszego kwartału każdego roku. 

§5 
W uzasadnionych przypadkach członek zwyczajny Stowarzyszenia może zostać 

zwolniony z obowiązku opłacania składek. 

Decyzję w przedmiocie zwolnienia członka zwyczajnego Stowarzyszenia z 

obowiązku opłacania składek podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  



 §6 

Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia Końcowe 

 

§1 
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w 

przepisach prawa. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 

Członków podejmuje bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o 

rozwiązaniu Stowarzyszenia   określany jest również sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§2 
Zmiana statutu stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§3 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 
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