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STATUT 

Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

z siedzibą we Wrocławiu  

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej DZSS 

i jest związkiem stowarzyszeń działających w sporcie strzeleckim. 

2. Stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1 działa na podstawie niniejszego statutu, oraz 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Terenem działania DZSS jest województwo dolnośląskie. 

 

§ 2. 
Siedzibą władz DZSS jest miasto Wrocław. 

§ 3. 
DZSS  jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, a organem 

nadzorującym jego działalność jest organ rejestrujący. 

 

§ 4. 
DZSS może być członkiem innych stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych działających na 

rzecz sportu strzeleckiego. 

 

§ 5. 
DZSS jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego /w skrócie PZSS/, którego 

działanie nie pozostaje w sprzeczności z jego statutem, uchwałami i wytycznymi. 

 

§ 6. 
DZSS może posiadać własne odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI 

 

§ 7. 
Celem działalności DZSS jest popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego, 

którą to działalność DZSS realizuje w oparciu o społeczną aktywność członków, działaczy oraz 

etatowego personelu lub zleceniobiorców. 

  

§8. 
DZSS i jego organy realizują cele, o którym mowa w §7 poprzez: 

1. Zrzeszanie stowarzyszeń działających w zakresie rozwoju sportu strzeleckiego. 

2. Programowanie i finansowanie procesu szkolenia sportowego prowadzonego przez 

członków DZSS. 

3. Kontrolę realizacji przyjętych procesów szkolenia. 

4. Sprawowanie opieki nad członkami DZSS. 
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5. Organizację imprez sportowych. 

6. Opracowywanie i uzgadnianie kalendarzy imprez sportowych. 

7. Szkolenie, prowadzenie rejestracji oraz nadawanie uprawnień sędziom strzelectwa 

sportowego. 

8. Podejmowanie decyzji w sprawach wyróżnień i kar w stosunku do działaczy, sędziów, 

kadry szkoleniowej i zawodników. 

9. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami DZSS w związku z ich 

działalnością w sporcie strzeleckim. 

10. Prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników. 

11. Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych  

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

12. Prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatne i nieodpłatne przez: 

1) Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja treningów i zgrupowań oraz 

konsultacji szkoleniowych. 

2) Organizacja imprez sportowych. 

3) Organizacja szkoleń dla sędziów, trenerów i instruktorów sportu strzeleckiego. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 9. 
1. Członkowie DZSS dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających  

c) honorowych 

2. Członkami zwyczajnymi DZSS mogą być organizacje sportowe posiadające osobowość 

prawną, działającą w zakresie sportu strzeleckiego na terenie działania DZSS. 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją 

celów DZSS i wspierające działalność DZSS finansowo lub w inny sposób. 

4. Członkostwo honorowe DZSS nadaje Walne Zebranie Delegatów osobom fizycznym lub 

prawnym, szczególnie zasłużonym dla sportu strzeleckiego. 

5. W poczet członków DZSS przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku 

zainteresowanej organizacji sportowej. 

 

§ 10. 
Członkowie Zwyczajni DZSS mają prawo do uczestniczenia przez swych przedstawicieli  

w Walnych Zebraniach Delegatów, do biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz,  

a ponadto: 

1. Zaspokojenie potrzeb w korzystaniu ze sprzętu i obiektów sportowych pozostających  

w gestii DZSS. 

2. Przyjmowanie pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej od innych członków 

DZSS, jego władz i jednostek organizacyjnych. 

3. Ochrony przez DZSS i jego organy interesów i praw związanych z działalnością 

członków DZSS. 

4. Korzystanie z pomocy, środków, usług DZSS i jego organów w zakresie wynikającym ze 

statutu i uchwał organów. 
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5. Przedkładanie władzom DZSS wniosków, postulatów i inicjatyw w zakresie działania 

DZSS. 

 

§ 11. 
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest przestrzeganie Statutu i uchwał  władz DZSS, 

branie czynnego udziału w pracach DZSS, a ponadto: 

1. Świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej  

i metodycznej w pierwszej kolejności członkom DZSS. 

2. Dostarczanie władzom DZSS informacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

działania DZSS. 

3. Udział w pracach Walnego Zebrania Delegatów i powołanych przez Walne Zebranie 

Delegatów, zespołach roboczych i ekspertów. 

4. Podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz DZSS. 

5. Udział w finansowaniu DZSS według zasad uchwalonych przez Walne Zebranie  

w porozumieniu z członkami DZSS. 

 

§ 12. 
1. Członkostwo w DZSS ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia z DZSS po uprzednim 

uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec DZSS. 

2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 zgłasza się w formie pisemnej do Zarządu DZSS. 

3. Członkostwo ustaje ponadto na skutek rozwiązania DZSS, bądź postawienia członka 

DZSS w stan upadłości lub likwidacji. 

4. Członek zwyczajny może być wykluczony, skreślony z listy członków lub zawieszony 

przez Zarząd DZSS w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów 

DZSS lub naruszania postanowień statutu, uchwał, decyzji DZSS oraz innych przepisów 

obowiązujących w PZSS. 

5. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu sekcji będącej członkiem DZSS 

uprawnień statutowych a w szczególności prawa do uczestniczenia w systemie rozgrywek 

sportowych. 

6. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkostwa 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty 

otrzymania pisemnej decyzji o tym fakcie. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE DZSS 

 

§ 13. 
1. Władzami DZSS są: 

a) Walne Zebranie Delegatów 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wszystkich organów DZSS trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje się  

w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów. 
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§ 14. 
1. Uchwały władz DZSS zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowego składu tych organów. W przypadku równej liczby głosów przeważa 

głos przewodniczącego właściwego organu. 

2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz DZSS zapadają  

w głosowaniu jawnym. 

3. Organy DZSS mogą podejmować przewidziane prawem czynności przy obecności co 

najmniej połowy statutowego składu tych władz. 

 

§ 15. 
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą DZSS. 

2. Walne Zebranie Delegatów może być: Zwyczajne /Sprawozdawczo-Wyborcze/ lub 

Nadzwyczajne. 

 

§ 16. 
1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

1) Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci Klubów 

zrzeszonych w DZSS. Liczbę delegatów z każdego Klubu na Walne Zebranie 

Delegatów DZSS określa się według poniższych zasad: 

a) Jeden delegat za każdy Klub zrzeszony w DZSS. 

b) Jeden delegat za każde 200 punktów  zdobyte w Ogólnopolskim 

Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w strzelectwie w latach 

minionej kadencji 

c) Jeden delegat za każdych 100 zawodników z Klubów zrzeszonych w DZSS z ważną 

licencją PZSS. 

2) Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi 

oraz zaproszeni goście przez Zarząd DZSS. 

2. Delegatem może być osoba posiadająca licencję zawodnika, trenera, sędziego lub będąca 

członkiem Zarządu stowarzyszenia członka DZSS. 

3. Każdy delegat ma prawo do 1 głosu. 

 

§ 17. 
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów zwoływane jest przez Zarząd raz 

na 4 lata. 

2. Zarząd powiadamia pisemnie każdego delegata z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie, 

miejscu i porządku zebrania. 

3. Zarząd z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co 

najmniej 2/3 członków DZSS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. 

4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów winno być złożone na 

piśmie z podaniem celu jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów 

zwoływane jest w terminie 3 tygodni od dnia wniesienia żądania. 

 

§ 18. 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1. Ocena działalności Zarządu - rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej. 
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2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3. Wybór spośród delegatów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku DZSS. 

5. Rozstrzyganie wniosków stawianych przez Zarząd. 

6. Dokonywanie zmian statutu i podejmowanie decyzji o likwidacji DZSS. 

7. Uchwalenie składek członkowskich i innych opłat statutowych. 

8. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie objętych kompetencją innych władz 

DZSS. 

9. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS wg zasad ustalonych przez 

ten Związek. 

10. Nadawanie godności Honorowego członka DZSS osobom fizycznym lub prawnym 

szczególnie zasłużonym dla sportu strzeleckiego. 

11. Uchwalenie kierunków i programu działania DZSS. 

 

§ 19. 
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zobowiązujące członka DZSS do wykonania określonych 

zadań wymagają zgody jego delegatów. 

 

§ 20. 
1. W obradach Walnego Zebrania Delegatów mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

nie będące delegatami, zaproszone przez Zarząd. 

2. Walne Zebranie Delegatów może w razie potrzeby powoływać zespoły robocze lub 

ekspertów. 

 

§ 21. 
1. Zarząd DZSS składa się z 5-7 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa. 

2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Delegatów w oddzielnym głosowaniu. 

3. Zarząd ma prawo dokooptowania do swego składu, w przypadku rezygnacji któregoś  

z członków, zachowując przynależność klubową mandatu. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 

 

§ 22. 
Do zakresu działalności Zarządu należy: 

1. Kierowanie bieżącymi sprawami DZSS. 

2. Reprezentowanie DZSS na zewnątrz przez Prezesa lub jego upoważnionego zastępcę. 

3. Zarządzanie majątkiem DZSS. 

4. Sporządzanie planów działania i zatwierdzanie sprawozdań z działalności DZSS. 

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów. 

6. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników DZSS. 

7. Rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami DZSS. 

8. Zatwierdzanie przyjęcia darowizn. 

9. Realizacja zadań programowych i uchwał Walnego Zebrania Delegatów.  

10. Sporządzanie planów finansowych oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania 

finansowego DZSS. 
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§ 23. 
1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Delegatów spośród delegatów nie 

będących członkami Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 osób, które wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego i jego Zastępcę. 

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza swe posiedzenia przynajmniej raz w roku. 

 

§ 24. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności statutowej i gospodarczej DZSS. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz żądania stosownych 

wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 

3. Przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów i wnioskowanie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK DZSS 

 

§ 25. 
Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze. 

 

§ 26. 
1. Na fundusze DZSS składają się: 

a) składki członkowskie 

b) dobrowolne wkłady i wpłaty członków DZSS 

c) dotacje 

d) darowizny 

e) wpływy z działalności gospodarczej 

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie finansowym i majątkowym wymagane jest 

współdziałanie 3-ch osób: Prezesa, Wiceprezesa i upoważnionego przez Prezesa członka 

Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA DZSS 

 

§ 27. 
Zmiana Statutu i likwidacja DZSS nastąpić może na skutek uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów podjętej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów. 

 

§ 28. 
W razie podjęcia uchwały o likwidacji DZSS dotychczasowy Zarząd wybiera 3 osobową komisję 

likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku DZSS z uwzględnieniem na nich ciążących 

zobowiązań. 

 

Wrocław, dn. 04.12.2012 r. 


