
 

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

 

§1. 
 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę DESERT STORM. W dalszych postanowieniach regulaminu 
zwane jest Stowarzyszeniem.  

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski. 

 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Radostów Średni 6, 59-800 Lubań. 

 

4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej. 

 

5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa 
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia 
swoich spraw Stowarzyszenie DESERT STORM może zatrudnić osoby w charakterze 
pracowników lub zleceniobiorców. 

 

7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 
regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

 

 

§2. 
 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

1. Propagowanie różnych form strzelectwa wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. 

2. Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem 
broni palnej. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności 
popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów oraz historii 
oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej. 

4. Zrzeszanie kolekcjonerów różnorakich broni w tym broni sportowych, broni 
czarnoprochowych, broni do rekonstrukcji historycznych. 



 

 

5. Pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz 
ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu.  

6. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

7. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa i jego obywateli, 
ratownictwa i ochrony ludności. 

8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. Organizację i prowadzenie zawodów strzeleckich. 

2. Prowadzenie szkoleń strzeleckich. 

3. Organizację otwartych sportowych imprez rekreacyjnych w tym zlotów kolekcjonerów 
broni sportowej, czarnoprochowej oraz historycznej. 

4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez historycznych i innych działań 
dotyczących integracji środowisk historycznych. 

5. Promocję regionu i popularyzowanie historycznych i kulturowych jego walorów 
turystycznych. 

6. Działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, 
rekreacji, sportu, strzelectwa, ochrony środowiska, w tym również w stosunku do osób 
chorych i niepełnosprawnych. 

7. Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych przez sport ze szczególnym 
uwzględnieniem strzelectwa sportowego. 

8. Prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku 
dzieci, młodzieży i studentów. 

9. Organizację symulacji militarnych z wykorzystaniem replik broni i markerów typu: ASG, 
paintball, deka, symulatorów elektronicznych, amunicji barwiącej FX itp.. 

10. Współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami paramilitarnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek wojskowych. 

11. Współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i popularyzowania 
tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej. 

12. Współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli. 

13. Organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 
realizacją celów Klubu. 

14. Prowadzenie i zarządzanie strzelnicami w tym modernizacją i adaptacją obiektów. 

15. Udział członków stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach 
promujących sport strzelecki, kolekcjonerstwo broni palnej i militariów, organizowanie 
takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze  
kolekcjonerskim.  

16. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym 
sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla 
podmiotów prowadzących działalność z zakresu ochrony osób i mienia.  

 



 

 

§3. 
 

1. Członkami Stowarzyszenia dzielą się na:  
 

1. Członków nadzwyczajnych. 

2. Członków zwyczajnych. 

 

§4. 
 

1. Członkiem nadzwyczajnym stowarzyszenia może być: 

1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona 

praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, po uzyskaniu zgody opiekunów ustawowych, którzy maja ̨ 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat, po uzyskaniu zgody opiekunów  ustawowych, bez prawa udziału w 

głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 
2. Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia którzy tworzą Walne Zebranie. 

Walne Zebranie może zmienić statut członka zwyczajnego na nadzwyczajnego lub 

nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków 

nadzwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej większością głosów przy obecności minimum połowy 

uprawnionych do głosu. 

 
3. Członek nadzwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybranym do wszystkich organów Stowarzyszenia. 

2. Brać udział w zebraniach członków nadzwyczajnych oraz głosowaniach nad uchwałami 
Stowarzyszenia. 

3. Występować z wnioskami.  

4. Brać udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 

5. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnych z 
celem działania Stowarzyszenia.  
 

4. Członek nadzwyczajny ma obowiązek : 
 

1. Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia.  



 

 

2. Dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.  

3. Terminowo opłacać składki.  

 

§5. 
 

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być: 

1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona 

praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, po uzyskaniu zgody opiekunów ustawowych, którzy maja ̨ 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat, po uzyskaniu zgody opiekunów  ustawowych, bez prawa udziału w 

głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie na podstawie wypełnionej 

deklaracji zgłaszającego o chęci przynależenia do stowarzyszenia DESERT STORM. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu DESERT STORM staje się skuteczne po uiszczeniu opłaty 

członkowskiej ustalonej w formie uchwały na Walnym Zebraniu. 

  
3. Walne Zebranie może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

 
4. Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Występować z wnioskami.  

2. Brać udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 

3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnych z 
celem działania Stowarzyszenia.  

 
 

5. Członek zwyczajny ma obowiązek : 
 

1. Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia.  

2. Dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.  

3. Terminowo opłacać składki.  

 

 

 



 

 

§6. 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Pisemnego dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.  

2. Wykluczenia przez Walne Zebranie.  

3. Prawomocnego wyroku sądu o utracie praw publicznych.  

4. Śmierci.  

 
2. Członek Stowarzyszenia może być wykluczony, gdy nie przestrzega i sprzeciwia się zasadą 

regulaminu stowarzyszenia lub: 

1. Dopuści się działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.  

3. Nie opłaca składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia obowiązywania danego 
okresu składkowego. 

4. Nie opłaca innych opłat ustalonych przez Walne Zebranie Członków.  
 

 

§7. 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Przedstawiciel.  

 

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy 
członkowie nadzwyczajni Stowarzyszenia. 

 

3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela. 

 

4. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3 
członków Stowarzyszenia. 

 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim 
terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez 
względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia. 



 

 

 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in: 

1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju.  

2. Wybór i odwołanie Przedstawiciela. 

3. Przyjmowanie i odwoływanie członków nadzwyczajnych oraz zwyczajnych.  

4. Uchwalanie zmian regulaminu.  

5. Uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich. 

6. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia. 

7. Podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 
wieczystego. 

8. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. 

9. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki. 

10. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków stowarzyszenia. 

11. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, 
przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy. 

12. Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość               
10 000 zł. 

 

7. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Walne Zebranie 

Członków Nadzwyczajnych. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Walne Zebranie 

Członków Nadzwyczajnych. 

 

8. Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 

1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 

4. Zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania 
Członków. 

5. Zwoływanie zebrania członków nadzwyczajnych 

  

9. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga 

zgody Walnego Zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności: 

1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. 

2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. 

3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki. 



 

 

4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu 
umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy. 

5. Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

 
 

§8. 

 
1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, 

darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności 

publicznej. 

 

2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia Zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

3. Każdy członek nadzwyczajny odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez 

ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami nadzwyczajnymi oraz ze 

stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku 

stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna 

 

4. Stowarzyszenie nie może: 

1. Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych. 

2. Zrzeszać osób prawnych. 

3. Prowadzić działalności gospodarczej. 

4. Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 
 

§9. 

 
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

Nadzwyczajnych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera 

likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. 

 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.). 


