
 

 

Załącznik przyjęty Uchwałą Nr 37/2018 

Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego 

 z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
WYTYCZNYCH TWORZENIA ODDZIAŁÓW  
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W TERENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa opracowania: 
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (nowelizacja 20 maja 2016 r.) oraz Statut Związku 
Strzeleckiego.  
 
Regulamin określa zasady i warunki tworzenia Oddziałów ZS w terenie, całość 
dokumentu uzupełniają załączniki o numerach 1-11. 
 

Radom, grudzień 2018 
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1. Zebranie Założycielskie Oddziału. 

Oddział ZS może zostać powołany: na wniosek Zebrania Założycielskiego Oddziału 

liczącego 7 członków zwyczajnych ZS za wcześniej uzyskaną zgodą Zarządu Głównego. 

Ze względu na proporcje tworzonego Oddziału zaleca się, aby liczba wynosiła 12 osób. 

Zebranie Założycielskie Oddziału wybiera przewodniczącego i protokolanta, ustala tryb 

i zasady głosowania. Z Zebrania Założycielskiego Oddziału należy sporządzić protokół, 

który wraz z załącznikami i listą obecności tworzy wymagany dokument. 

Protokół zebrania założycielskiego oddziału - podpisany przez przewodniczącego 

i protokolanta należy sporządzić w trzech egzemplarzach. 

Lista członków założycieli oddziału – powinna zawierać: imię i nazwisko, datę 

i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, własnoręczny podpis.  

(Uwaga): 

W nagłówku listy warto dodać treść informacji (wszyscy członkowie założyciele podpisani 

na liście spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na 

liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy), listę sporządzić 

w trzech egzemplarzach. 

Podjęte na Zebraniu Założycielskim Oddziału – Uchwały, sporządzone w trzech 

egzemplarzach, podpisane na każdej stronie przez przewodniczącego i protokolanta, 

gdzie jeden egzemplarz kieruje się do KRS lub organu nadzoru, drugi do Zarządu 

Głównego ZS, a trzeci pozostaje w dokumentacji Oddziału. 

Pierwsza Uchwała dotyczy przyjęcia Statutu przez Zebranie Założycielskie Oddziału; 

Druga Uchwała dotyczy założenia (utworzenia) Oddziału i zawiera: 

- nazwę Oddziału: Przykład nazwy Oddziału: ,,Związek Strzelecki Oddział Warszawa”, 

ponadto dopuszcza się możliwość nadania imienia Oddziałowi (wynikać to może np. 

z wcześniejszego charakteru działalności grupy członków w ZS). 

Zebranie Założycielskie Oddziału decyduje o rodzaju tworzonego Oddziału, w tym 

przypadku może tworzyć: Samodzielny Oddział z osobowością prawną lub Zwykły 

Oddział nieposiadający osobowości prawnej.  

Zebranie Założycielskie Oddziału jest obowiązane stosować odpowiednie 

nazewnictwo: 

- siedziba Oddziału (najlepiej przyjąć nazwę Oddziału od nazwy miasta wojewódzkiego 

lub powiatowego, ostatecznie może być od gminy); 

- obszar działania Oddziału (teren województwa lub powiatu); 

- działania Oddziału (tryb działania, ramy, specjalność Oddziału); 

- adres Oddziału (tam, gdzie znajduje się siedziba Oddziału, dokładny adres); 

- dane do korespondencji (adres siedziby Oddziału, numer telefonu, adres e-mail). 

Trzecia Uchwała dotyczy ustalenia liczby osób wybieranych do Zarządu Oddziału (2-5) 

osób na kadencję od 1-3 lat. 

Czwarta Uchwała dotyczy wyboru Zarządu Oddziału na kadencję. 

Piąta Uchwała dotyczy ustalenia liczby osób wybieranych do Komisji Rewizyjnej 

Oddziału (2-3) osoby na kadencję od 1-3 lat. 

Szósta Uchwała dotyczy wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję. 
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Ważne: 

Kandydaci w wyborach do Władz Oddziału (Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna 
Oddziału) składają podpisane zgody na udział w wyborach. Wybrani Członkowie Władz 
Oddziału składają podpisane zgody w trzech egzemplarzach, gdzie jeden egzemplarz 
zostaje przekazany do Zarządu Głównego ZS, drugi do KRS lub organu dokonującego wpis 
do ewidencji jednostek terenowych Stowarzyszeń zarejestrowanych (Prezydent lub 
Starosta), a trzeci pozostaje w dokumentach własnych Oddziału. 
Wybrani Członkowie Władz Oddziału składają podpisane zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w trzech egzemplarzach, gdzie jeden egzemplarz zostaje przekazany do 
Zarządu Głównego ZS, drugi do KRS lub organu dokonującego wpis do ewidencji jednostek 
terenowych Stowarzyszeń zarejestrowanych (Prezydent lub Starosta), a trzeci pozostaje 
w dokumentach własnych Oddziału. 
Inne uchwały (o ile zostaną podjęte). 

 

2. Działania Władz Oddziału po zakończeniu Zebrania Założycielskiego Oddziału. 

Wybrane osoby do Zarządu Oddziału dokonują na swym pierwszych posiedzeniu 

wyboru Komendanta Oddziału (Prezesa). 

Wybrane osoby do Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonują na swym pierwszym 

posiedzeniu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.  

Na swych pierwszych posiedzeniach zarówno Zarząd Oddziału jak i Komisja Rewizyjna 

Oddziału dokonują wyboru osób na pozostałe funkcje w swoich organach władzy oraz 

ustalają cele, zakresy, tryb i najpilniejsze działania. 

Jednym z pierwszych działań Zarządu Oddziału powinno być zatwierdzenie Regulaminu 

Pracy Zarządu Oddziału Uchwałą. Podstawą do następnych działań Zarządu Oddziału 

stanowi zatwierdzony Regulamin Pracy Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału 

przygotowuje projekt Regulaminu Ogólnego Oddziału celem jego zatwierdzenia przez 

Walne Zebranie Oddziału. Zarząd Oddziału może nie zatwierdzić Regulaminu Ogólnego 

Oddziału, wtedy obowiązkowo i natychmiast powiadamia Zarząd Główny ZS o tym 

fakcie, a Statut staje się dokumentem podstawowym. 

Komisja Rewizyjna Oddziału przygotowuje projekt Regulaminu Pracy Komisji 

Rewizyjnej Oddziału, który powinien być przyjęty na Walnym Zebraniu Oddziału, w tym 

celu Komisja Rewizyjna Oddziału składa wniosek do Zarządu Oddziału o zwołanie 

Walnego Zebrania Oddziału celem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Oddziału. 

Ważne:  

Wybór Komendanta Oddziału (Prezesa). 

Wybierany Komendant Oddziału w dniu wyboru musi mieć skończone 18 lat. Skład 
Zarządu Oddziału w połowie tworzą jego pełnoletni członkowie. Wybrany Komendant 
Oddziału składa oświadczenie na ręce Zarządu Głównego ZS, w którym zobowiązuje się 
wypełniać obowiązki funkcji, tj. odpowiedzialności organizacyjnej i majątkowej. 
Ważne:  
Komendant Oddziału dostarcza Zarządowi Głównemu ZS dokumenty z wyborów. 
Protokół Walnego Zebrania, Listę Obecności, Uchwały Walnego Zebrania, Uchwały 
Zarządu Oddziału, oświadczenie Komendanta Oddziału, zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zgody wybranych osób do Władz. Ilość egzemplarzy poszczególnych 
dokumentów jest ustalana przy dokonywaniu ustaleń przed wysłaniem na podany adres: 



Regulamin wytycznych tworzenia Oddziałów 
Związku Strzeleckiego w terenie 

 

 

Strona 4 z 5 
 

ZWIĄZEK STRZELECKI 
ul. Struga 1, 26-600 Radom 
lub  
na adres wskazany w korespondencji. 
 

3. Rejestracja Oddziału Zwykłego i Samodzielnego. 
Zarząd Główny ZS rejestruje Samodzielny Oddział w KRS (posiada prawne 
uprawnienie). 
Komendant Oddziału po otrzymaniu dokumentów od Zarządu Głównego składa 
dokumenty do organu nadzorującego terenową jednostkę organizacyjną, czyli do 
starosty właściwego ze względu na siedzibę Oddziału Zwykłego stowarzyszenia:  
(w przypadku, gdy siedziba Oddziału ZS jest na terenie miasta na prawach powiatu, 
składa do Urzędu Miasta, gdzie Urząd sprawuje Prezydent),  
(w przypadku, gdy siedziba Oddziału ZS jest na terenie powiatu, wtedy składa do 
Starostwa Powiatowego, gdzie Urząd sprawuje Starosta). 
 
Art. 27. Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest 
organ określony w art. 8 ust. 5 pkt 2, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. 
Art. 8. 1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.  
2. (uchylony)  
3. (uchylony)  
4. (uchylony)  
5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:  
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad 
działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,  
2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru 
nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami - zwanych dalej „organami 
nadzorującymi”.  
6. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień prokuratora wynikających z innych ustaw. 
 
Poniżej treść, zawiadomienia o powołaniu Oddziału Związku Strzeleckiego: 
 

WNIOSEK  
O WPIS DO EWIDENCJI JEDNOSTEK TERENOWYCH STOWARZYSZEŃ 

ZAREJESTROWANYCH 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 

roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1393 z późn. zm.) zawiadamiamy o powołaniu jednostki 

terenowej Stowarzyszenia zarejestrowanego. Jednostka terenowa pn. Związek 

Strzelecki Oddział …………………………….… im. …………………………….…………………….…… 

dalej działającego jako Zwykły Oddział (bez osobowości prawnej) wchodzący w skład 

Stowarzyszenia zarejestrowanego: ZWIĄZEK STRZELECKI ul. Struga 1, 26-600 Radom, 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000239467 REGON 670225935 NIP 7251908864. 
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Do wniosku załączamy:  

- protokół Zebrania Założycielskiego Oddziału,  

- listę obecności,  

- Uchwały Zebrania Założycielskiego Oddziału,  

- zgody na kandydowanie do władz Oddziału,  

- zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- oświadczenia o adresie do doręczeń,  

- oświadczenie Komendanta Oddziału,  

- Uchwały Zarządu Oddziału,  

- Uchwałę Zarządu Głównego ZS w sprawie zatwierdzenia Oddziału, 

- Uchwałę Zarządu Głównego ZS w sprawie zatwierdzenia Komendanta Oddziału. 
 




