
 

 

Załącznik przyjęty Uchwałą Nr 35/2022 

Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego 

 z dnia 10 lipca 2022 r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
TWORZENIA ODDZIAŁÓW  

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W TERENIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regulamin okreś la zaśady i warunki tworzenia Oddziało w Związku Strzeleckiego 
w terenie. Całoś c  dokumentu uzupełniają załączniki. 
 
Podśtawa opracowania: 
Uśtawa Prawo o śtowarzyśzeniach oraz Statut Związku Strzeleckiego.  
 
 

 

Radom, 10 lipca 2022 roku 
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1. Zebranie Założycielskie Oddziału. 

Oddział Związku Strzeleckiego może zostać tworzony: na wniośek Zebrania 

Załoz ycielśkiego liczącego 7 ośo b za wcześ niej uzyśkaną zgodą Zarządu Gło wnego. 

Zebranie Załoz ycielśkie Oddziału wybiera przewodniczącego i protokolanta, uśtala tryb 

i zaśady głośowania. Z Zebrania Załoz ycielśkiego Oddziału nalez y śporządzic  protoko ł, 

kto ry wraz z załącznikami i liśtą obecnoś ci tworzy wymagany dokument. 

Protokół zebrania założycielskiego oddziału - podpiśany przez przewodniczącego 

i protokolanta nalez y śporządzic  w trzech egzemplarzach. 

Lista członków założycieli oddziału – powinna zawierac : imię i nazwiśko, datę i miejśce 

urodzenia, adreś zamieśzkania, numer PESEL, właśnoręczny podpiś.  

(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 spełnieniu warunków ustawy). Liśtę nalez y 

śporządzic  w trzech egzemplarzach. 

Podjęte uchwały podczaś Zebrania Załoz ycielśkiego Oddziału – powinny byc  śporządzone 

w trzech egzemplarzach, podpiśane na kaz dej śtronie przez przewodniczącego 

i protokolanta, gdzie: jeden egzemplarz kieruje śię do KRS lub organu nadzoru, drugi do 

Zarządu Gło wnego ZS, a trzeci pozośtaje w dokumentacji Oddziału. 

Pierwsza Uchwała dotyczy przyjęcia Statutu przez Zebranie Załoz ycielśkie Oddziału; 

Druga Uchwała dotyczy załoz enia (utworzenia) Oddziału i zawiera: 

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

ponadto dopuśzcza śię moz liwoś c  nadania imienia Oddziałowi (wynikać to może np. 

z wcześniejszego charakteru działalności grupy członków w ZS). 

Zebranie Załoz ycielśkie Oddziału decyduje o rodzaju tworzonego Oddziału, w tym 

przypadku moz e tworzyc : Samodzielny Oddział z ośobowoś cią prawną (KRS) lub 

Zwykły Oddział niepośiadający ośobowoś ci prawnej.  

Zebranie Założycielskie Oddziału jeśt w obowiązku śtośowac  odpowiednie 

nazewnictwo: 

- siedziba Oddziału (najlepiej przyjąć nazwę Oddziału, które jest siedzibą województwa, 

powiatu lub miasta na prawach powiatu (miasta powyżej 35 tys. mieszkańców, którego 

organem wykonawczym jest prezydent); 

- obszar działania Oddziału to teren województwa, powiatu lub miasta na prawach 

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 uśtalenia liczby ośo b wybieranych do Zarządu Oddziału (2-5) 

ośo b na kadencję od 1-3 lat. 

Czwarta Uchwała dotyczy wyboru Zarządu Oddziału na kadencję. 

Piąta Uchwała dotyczy uśtalenia liczby ośo b wybieranych do Komiśji Rewizyjnej 

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

Szósta Uchwała dotyczy wyboru Komiśji 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 zośtaną podjęte). 
 

2. Działania Władz Oddziału po zakończeniu Zebrania Założycielskiego Oddziału. 

Wybrane ośoby do Zarządu Oddziału na śwym pierwśzym pośiedzeniu dokonują wyboru 

Komendanta Oddziału-Preześa, (najlepiej po Zebraniu Załoz ycielśkim). 

Wybrane ośoby do Komiśji Rewizyjnej Oddziału na śwym pierwśzym pośiedzeniu 

dokonują wyboru Przewodniczącego Komiśji Rewizyjnej Oddziału, (najlepiej po Zebraniu 

Załoz ycielśkim).  

Na śwych pierwśzych pośiedzeniach zaro wno Zarząd Oddziału jak i Komiśja Rewizyjna 

Oddziału dokonują wyboru ośo b na pozośtałe funkcje w śwoich organach władzy oraz 

uśtalają cele, zakreśy, tryb i najpilniejśze działania. 

Jednym z pierwśzych działan  Zarządu Oddziału powinno byc  przygotowanie projektu 

Regulaminu Pracy Zarządu Oddziału, Regulaminu Pracy Komiśji Rewizyjnej Oddziału, 

Regulaminu Walnego Zebrania Oddziału oraz Regulaminu Organizacyjnego Oddziału. 

Powyz śze projekty nalez y prześłac  do Zarządu Gło wnego Związku Strzeleckiego celem 

zatwierdzenia. Zatwierdzone regulaminy przez Zarząd Gło wny ZS śą podśtawą do 

działania Oddziału. Prace nad regulaminami mogą byc  organizowane przez wśzyśtkich 

członko w oddziału. 
 

Ważne:  

Wybór Komendanta Oddziału-Prezesa. 

Wybierany Komendant Oddziału w dniu wyboru musi mieć ukończone 18 lat. Skład Zarządu 
Oddziału w połowie tworzą jego pełnoletni członkowie. Wybrany Komendant Oddziału 
składa oświadczenie odpowiedzialności organizacyjnej i majątkowej na ręce Zarządu 
Głównego ZS. 
 

Ważne:  
Komendant Oddziału dostarcza Zarządowi Głównemu ZS dokumenty z wyborów. 
Protokół Zebrania Założycielskiego, Listę Obecności, Uchwały Zebrania Założycielskiego, 
Uchwały Zarządu Oddziału, Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, Oświadczenie 
Komendanta Oddziału, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na 
kandydowanie do władz Oddziału.  
ZWIĄZEK STRZELECKI 
ul. Rynek 15, 26-610 Radom 
lub na inny adres, wskazany w korespondencji. 
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3. Rejestracja Oddziału Zwykłego i Samodzielnego. 
Oddział Samodzielny i Oddział Zwykły jeśt terenową jednośtką organizacyjną 
stowarzyszenia. 
Rejestracja Oddziału Samodzielnego. 
Rejeśtracji Oddziału Samodzielnego dokonuje Zarząd Główny Związku Strzeleckiego 
śkładając dokumenty do odpowiedniego KRS (posiada prawne uprawnienie). 
Rejestracja Oddziału Zwykłego. 
Rejeśtracji Oddziału Zwykłego dokonuje Komendant Oddziału niezwłocznie po 
otrzymaniu dokumentów zatwierdzających Oddział przez Zarząd Główny Związku 
Strzeleckiego. 
Komendant Oddziału śkłada dokumenty do organu nadzorującego: 
- do Starosty, właściwego ze względu na śiedzibę Oddziału Zwykłego Stowarzyszenia, 
w przypadku, gdy śiedziba Oddziału ZS jeśt na terenie powiatu, wtedy śkłada do 
Starośtwa Powiatowego, gdzie Urząd śprawuje Starosta. 
- do Prezydenta Miasta, w przypadku, gdy śiedziba Oddziału Zwykłego Stowarzyśzenia 
jest na terenie miasta na prawach powiatu, wtedy śkłada do Urzędu Miaśta, gdzie Urząd 
sprawuje Prezydent.  
 
Art. 27. Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest 
organ określony w art. 8 ust. 5, 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. 
 
4. Postanowienia końcowe. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejśzym regulaminie decyduje Zarząd Główny 
Związku Strzeleckiego. 
 


