UCHWAŁA NR 2/2021
Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego z dnia 12 II 2021 r. w sprawie
określenia trybu, terminu, sposobu i warunków opłacania rocznej składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Związek Strzelecki
Zarząd Główny, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 4 i 8 oraz ust. 2 Statutu Związku
Strzeleckiego z dnia 26 maja 2018 roku, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa: tryb, terminy, sposób i warunki opłacania rocznej
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Związek Strzelecki.
2. Regularne opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków
statutowych członka Związku Strzeleckiego.
3. O wysokości składki decyduje Zarząd Główny w drodze uchwały.
4. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Główny.
5. Członkowie Honorowi Związku Strzeleckiego są zwolnieni z płacenia składek
członkowskich.
§ 2. 1. Ustala się roczną składkę członkowską obowiązującą członków zwyczajnych
zarówno strzelców i orląt, płatną w pierwszym miesiącu roku obrotowego,
zaksięgowaną na koncie bankowym Związku Strzeleckiego.
2. Oddział Zwykły:
a) roczna składka członkowska w wysokości – 10 zł, obowiązuje strzelców
Związku Strzeleckiego, zadeklarowanych jako osoby dorosłe-pracujące w wieku
od 18 lat;
b) roczna składka członkowska w wysokości – 1 zł, obowiązuje orlęta i strzelców
Związku Strzeleckiego, zadeklarowanych jako: osoba niepracująca, uczeń,
student, emeryt, rencista, inwalida.
3. Oddział Samodzielny:
a) roczna składka członkowska w wysokości – 5 zł, obowiązuje strzelców
Związku Strzeleckiego, zadeklarowanych jako osoby dorosłe-pracujące w wieku
od 18 lat;
b) roczna składka członkowska w wysokości – 1 zł, obowiązuje orlęta i strzelców
Związku Strzeleckiego, zadeklarowanych jako: osoba niepracująca, uczeń,
student, emeryt, rencista, inwalida;
c) Samodzielnemu Oddziałowi przysługuje prawo do ustalenia własnych rocznych
składek członkowskich, jednak nie niższych jak wyżej.
4. Każdy strzelec lub orlę należący do Oddziału Zwykłego lub Samodzielnego ma prawo
wpłacić obowiązującą roczną składkę członkowską bezpośrednio na konto bankowe ZS.
§ 3. 1. Wpłaty rocznych składek członkowskich należy wykonywać na numer rachunku
bankowego: Pekao SA 92 1240 3259 1111 0011 0164 6142.
2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie rocznej składki członkowskiej jest dowód
wpłaty, zawierający w tytule co najmniej: imię i nazwisko, Oddział ZS, rok.
3. W przypadku braku danych określonych w § 3 ust. 2 przez wpłacającego, wpłata
będzie traktowana jako darowizna.
4. Opóźnienie wpłaty rocznej składki członkowskiej, otwiera procedurę § 34 ust. 1 pkt 6
Statutu ZS.
5. Nowe osoby w czasie trwania roku obrotowego, wpłacają przed ich przyjęciem
roczną składkę członkowską w wysokości – 1 zł.
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6. Komendant Oddziału Zwykłego lub Samodzielnego jest odpowiedzialny za terminowe
zbieranie składek członkowskich od członków oddziału.
§ 4. 1. Ewidencja składek członkowskich Związku Strzeleckiego jest prowadzona przez
Zarząd Główny i stanowi wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka
Związku Strzeleckiego w sprawach składek członkowskich.
2. Członek zwyczajny ma prawo zwrócić się do Zarządu Głównego lub Głównej Komisji
Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
3. Zarząd Główny lub Główna Komisja Rewizyjna w zależności do którego organu
członek skierował swoje żądanie, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek
ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia tego
zastrzeżenia.
4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia rocznej
składki, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia
składki, jednak nie dłużej niż na okres 6-ciu miesięcy i raz na dwa lata.
§ 5. 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą rocznej składki członkowskiej przez
okres przekraczający trzy (3) miesiące stanowi podstawę skreślenia lub wykluczenia ze
Związku Strzeleckiego.
2. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku
Strzeleckim z tytułu zalegania z opłatą rocznej składki członkowskiej przysługuje
odwołanie do Zarządu Głównego, który zobowiązany jest do wniesienia tego odwołania
do porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania, jakie odbędzie się po dacie wpływu
przedmiotowego odwołania.
3. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania od uchwały Zarządu Głównego
w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku Strzeleckim z tytułu zalegania z opłatą
składek jest ostateczna.
4. Członek zwyczajny usunięty z Związku Strzeleckiego z powodu nie opłacenia składek
członkowskich, może starać się o ponowne przyjęcie, po uregulowaniu całości
zadłużenia.
§ 6. 1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyduje Zarząd Główny,
kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Związku Strzeleckiego oraz
uchwałami Walnego Zebrania Członków Związku Strzeleckiego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w uchwale, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 94/2020 Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego z dnia
31 XII 2020 r., ,,w sprawie określenia trybu, terminu, sposobu i warunków
opłacania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Stowarzyszenia
Związek Strzelecki”.
§ 8. Zobowiązuje się przewodniczącego posiedzenia do przekazania członkom ZS za
pomocą Osób Funkcyjnych, niniejszej uchwały.
§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący posiedzenia - Roman BUREK
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Załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu Głównego
z dnia 12 II 2021 r.

........................................................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Ja

niżej

podpisany

...........................................................................................................,

PESEL ........................................................... jako (strzelec/orlę)* Związku Strzeleckiego
z siedzibą władz głównych w Radomiu, oświadczam, że (jestem/nie jestem)*
(uczniem/studentem/osobą niepracującą/emerytem/rencistą/inwalidą)* i z tego
tytułu wpłacę w ...................... roku roczną składkę członkowską w wysokości .................... zł.
Oświadczam również, że:
nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa

i nie toczy się przeciwko mnie

postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

………………………………….……………
(data, własnoręczny podpis)

Niepotrzebne skreślić *
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