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S T A T U T 

Małopolskiego 

Związku Strzelectwa 

Sportowego w 

Krakowie 

 
 

 

My Obywatele szanujący dorobek patriotyczny i organizacyjny 

Związku Strzeleckiego RP i jego Komendantury w V-tym Okręgu w 

Krakowie oraz działalność Krakowskiego Okręgu Polskiego Związku Broni 

Małokalibrowej, jako bezpośrednich współtwórców narodzin Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego - Statut niniejszy uchwalamy.  

Akt ten - niechaj wiernie stoi na straży prawa stanowionego dla naszej 

społeczności; służąc z pożytkiem dobru sportu strzeleckiego w okręgu 

wojewódzkim - ufnie pielęgnując budowę i rozkwit kultury fizycznej regionu,  

ku chwale i potędze Rzeczypospolitej Polskiej! 

Cracovia, December  Anno Domini MMXII 
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ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest kontynuatorem tradycji Stowarzyszeń 

działających w Krakowie i na terenie ówczesnego województwa, począwszy od 1929 roku:  

a. „TYMCZASOWEGO OKRĘGOWEGO ZARZĄDU STRZELECKIEGO dla województwa 

krakowskiego” („TOZS”), 

b. „KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW SPORTU 

STRZELECKIEGO, ŁUCZNICZEGO I MYŚLIWSKIEGO” („KOZTSSŁiM”), 

c. „ZARZĄDU OKRĘGU V. POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO            

w Krakowie” („ZO V. PZSS”), 

d. „OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO w Krakowie” („OZSS”), 

e. „KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO” 

(„KOZSS”) – po którym przejął majątek i środki finansowe, w tym: konto bankowe oraz wszystkie jego 

prawa i zobowiązania - stając się jego następcą prawnym. 

2. Historycznie pewną, symboliczną datą utworzenia Stowarzyszenia i formalnego rozpoczęcia działalności - 

Wojewódzkiego, Okręgowego Związku w Krakowie - jest dzień: 16 STYCZNIA 1929 ROKU.  

 

ROZDZIAŁ  II 

NAZWA , TEREN DZIAŁANIA , SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY 

§ 2 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: 

„ MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE ” 

2. Stowarzyszenie posiada skrót: „ MZSS ” oraz zostało utworzone na czas nieoznaczony. 

3. W uzasadnionych przypadkach (kontakty międzynarodowe) MZSS może się posługiwać obok nazwy 

własnej jej obcojęzyczną wersją w języku lub językach obcych.  

§ 3 

Terenem działania Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. Jeżeli wymaga tego realizacja celów statutowych, MZSS może prowadzić także działalność poza 

granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 4 

1. W zakresie obowiązywania: Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz aktualnego statutu 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie (używając dalej skrótu PZSS), MZSS jest 

WOJEWÓDZKIM ZWIĄZKIEM STRZELECTWA SPORTOWEGO. Działając w ramach tych 

kompetencji - na terenie Małopolski - pełni rolę jedynego Wojewódzkiego Związku Strzelectwa 

Sportowego (WZSS) oraz reprezentuje w PZSS wszystkie stowarzyszone w nim kluby i sekcje sportowe z 

terenu województwa. 
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§ 5 

Siedzibą Zarządu MZSS jest miasto Kraków.  Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie nie 

posiada oddziałów terenowych. 

§ 6 

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, 

posiada osobowość prawną i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, a 

szczególnie w oparciu o następujące akty i przepisy prawa: 

1.  Nadrzędny akt normatywny: „Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.” 

2.  „Statut Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie”. 

3.  „Regulaminy” pracy Zarządu MZSS oraz jego poszczególnych Komisji Specjalistycznych MZSS. 

4.  Inne regulacje prawne wraz z aktami wykonawczymi do nich, a szczególnie: zapisy ustawy dotyczące 

Polskich Związków Sportowych zawarte w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie i uchwalony na 

jej podstawie „Statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego” oraz regulacje zawarte w Ustawie z dnia 21 maja 1999 

roku o broni i amunicji. 

§ 7 

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie, w ramach działalności dotyczącej organizacji imprez 

sportowych - może stosować w razie potrzeby (w części lub w całości) zapisy statutowe, przepisy i regulaminy 

innych organizacji o podobnych celach działania o statusie międzynarodowym lub krajowym - jeżeli nie kolidują 

one w swych zapisach lub postanowieniach z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (w tym:  

obowiązującymi, ratyfikowanymi przez RP lub UE konwencjami międzynarodowymi) oraz statutem Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego. Dotyczy to w szczególności pozostałych dyscyplin, konkurencji, dziedzin i 

rodzajów strzelań, a także wszystkich tych dyscyplin (konkurencji), które nie wchodzą w skład oficjalnego 

programu: Igrzysk Olimpijskich organizowanych przez IOC (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) lub Igrzysk 

Paraolimpijskich organizowanych przez IPC (Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski).  

§ 8 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie opiera swą działalność na pracy społecznej 

wszystkich Członków w nim zrzeszonych, w tym: klubów oraz sekcji.  

2. MZSS w ramach realizacji swych celów statutowych do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 

pracowników lub zleceniobiorców. 

§ 9 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie może podlegać ubezpieczeniu i asekuracji na 

wniosek i w granicach określonych przez aktualny Zarząd MZSS na czas trwania jego kadencji. 

2. Zarząd MZSS zawiera każdorazowo umowę ubezpieczeniową i asekuracyjną, jeżeli tak nakazuje ustawa lub 

akt wykonawczy do niej.  

§ 10 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest stowarzyszeniem samorządnym i 
demokratycznym zrzeszającym na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia i sekcje sportowe działające w 
sporcie strzeleckim, stowarzyszenia i sekcje zrzeszające członków uprawiających strzelania z broni 
historycznej (w tym zrzeszające członków uprawiających: strzelania z broni palnej rozdzielnego ładowania, 
wytworzonej przed rokiem1885 oraz uprawiających strzelanie replikami takiej broni), a także stowarzyszenia 
zrzeszające inne podmioty prawne. Jeżeli ustawa tego nie zabrania, Członkami MZSS mogą być inne 
Stowarzyszenia – w tym - należące do innych Polskich Związków Sportowych, a także osoby fizyczne i 
prawne działające w zakresie statutowych celów MZSS (z uwzględnieniem obszarów takiej działalności, 
które są zdefiniowane w ostatnim zdaniu zawartym w § 7 niniejszego Statutu). 
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2. Członkami MZSS mogą być bractwa historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem bractw kurkowych i 

towarzystw strzeleckich; także w rozumieniu sekcji sportowych lub podobnego charakteru, a działających 

przy tych bractwach lub towarzystwach strzeleckich. 

3. Statut MZSS zapewnia demokratyczne procedury wyborcze w głosowaniu tajnym lub jawnym.  

4. O sposobie głosowania decydują w sposób jawny, właściwe dla swych kompetencji statutowe organy władz 

MZSS. 

5. Statut MZSS zapewnia kadencyjność sprawowania władzy. 

6. Statut MZSS zapewnia działanie kontrolne statutowego organu nadzoru.  

§ 11 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z siedzibą w Warszawie.  

2. Stosowanie harmonizacji określonych zapisów statutu MZSS z zapisami statutu PZSS może nakazać 

wyłącznie ustawa lub akt wykonawczy wydany na jej podstawie.  

3. Jeżeli ustawa lub akt wykonawczy wydany na jej podstawie nie nakłada takiego obowiązku - harmonizacja 

zapisów statutu MZSS z zapisami statutu PZSS może wynikać także z woli większości Delegatów 

wszystkich Członków MZSS. W takim przypadku odpowiednie zmiany w zapisach statutu MZSS muszą być 

dokonane na podstawie uregulowań prawnych niniejszego Statutu wynikających z zastosowania §36 ustęp 1.  

4. Interpretacja zapisów zawartych w § 11 Statutu MZSS należy do kompetencji Zarządu MZSS. 

5. Ostateczna wykładnia zapisów zawartych w § 11 Statutu MZSS należy do wyłącznej kompetencji Walnego 

Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

§ 12 

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie może być członkiem: zwyczajnym, wspierającym, 

honorowym lub założycielem innych stowarzyszeń lub organizacji. Biorąc udział w ich pracach, MZSS może 

ponosić z tego tytułu niezbędne wydatki. 

§ 13 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie może posiadać: sztandar, godło, zastrzeżone 

logo, odznaki organizacyjne, oficjalną stronę internetową wraz z adresem dla poczty elektronicznej oraz 

używać pieczęci, legitymacji; może posiadać uniformy organizacyjne i wykorzystywać w swej działalności 

statutowej tradycyjny (lub przyjęty) hymn organizacyjny. Wzory barw, znaków graficznych, dyplomów, 

wstążek, sztandarów i pieczęci, uniformów etc. mogą być dołączone w formie załączników do Statutu 

MZSS według potrzeb oraz wzorów zatwierdzonych każdorazowo uchwałą Zarządu MZSS. 

2. MZSS może posiadać: wydawać (emitować) i przyznawać (nadawać) własne odznaki, medale i tytuły          

(o charakterze honorowym lub pamiątkowym). Wzory tego typu wyróżnień są zatwierdzane w sposób jak 

powyżej. 

3. Zarząd, MZSS w zależności od potrzeb może powoływać stałe lub czasowe Komisje Specjalistyczne MZSS 

(„Kapituły” ) celem nadawania własnych odznak, medali lub innych wyróżnień i tytułów lub wnioskowania  

o takowe. 

4. Członkami takiej Komisji Specjalistycznej MZSS („Kapituły”) mogą zostać osoby fizyczne mające pełną 

zdolność do czynności prawnych; w tym także osoby niebędące obecnymi lub byłymi członkami MZSS (lub 

Delegatami Członków MZSS) lub jego wcześniejszych struktur organizacyjnych. 

5. Członkami Komisji Specjalistycznej MZSS („Kapituły” ) nie mogą być osoby prawne.   
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ROZDZIAŁ  III 

CELE I FORMY DZIAŁANIA  

§ 14 

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie samodzielnie określa swoje cele i programy działania 
oraz struktury organizacyjne. Podstawowym celem MZSS w jego działalności jest popularyzacja, rozwój i 
podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, który MZSS realizuje w oparciu o społeczną aktywność 
członków i działaczy - w zakresie sportu strzeleckiego - rozumianego także jako szersza forma aktywności 
społecznej w dziedzinie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Aktywność ta określona jest definicjami 
wynikającymi m. in. z nazwy oraz zakresu wyznaczonego obszaru działania, a tenże zakres kompetencyjny 
wyznaczony jest ustawami i innymi aktami prawnymi. To wszystko służyć ma zaspokojeniu wszechstronnej 
realizacji formy: prawnej, organizacyjnej, sportowej, etc. podmiotów i innych uczestników sportu strzeleckiego 
we wszystkich prawem dozwolonych obszarach działaniach. Polega to szczególnie na: 
1. Upowszechnianiu i rozwijaniu sportu strzeleckiego, a w szczególności strzelectwa sportowego                      

i rekreacyjnego. 
2. Podnoszeniu poziomu wyszkolenia teoretyczno-praktycznego swoich Członków. 
3. Działaniu na rzecz popularyzacji strzelectwa o charakterze rekreacyjnym.  
4. Podnoszeniu sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich, z uwzględnieniem  osób niepełnosprawnych. 
5. Integracji środowiska strzeleckiego. 
6. Organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, w oparciu o sport strzelecki oraz jego tradycje                  

i patriotyczne wartości. 
7. Kontynuowaniu tradycji strzeleckich oraz wprowadzaniu nowych dziedzin strzeleckich. 
8. Organizacji powszechnych konkursów i zawodów strzeleckich. 
9. Organizacji wystaw i zjazdów o charakterze propagandowym dla celów swej bieżącej i przyszłej działalności 

statutowej wraz z inicjowaniem, projektowaniem, organizacją oraz prowadzeniem działalności wydawniczej 
na tym polu.   

 

§ 15 

Dla osiągnięcia celów określonych w § 14 niniejszego Statutu, Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w 

Krakowie stosuje następujące formy działania : 

1.  MZSS zrzesza swych Członków na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 2 oraz § 17   ust. 1 niniejszego 

Statutu.  

2. MZSS czuwa nad zachowaniem należytych relacji sportowych pomiędzy swymi Członkami oraz nad 

zachowaniem odpowiedniego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, działaczy, 

sędziów oraz pracowników i zleceniobiorców. 

3.   MZSS organizuje zawody i imprezy sportowe. 

4. MZSS koordynuje i nadzoruje działalność swych Członków wynikającą z tytułu ich przynależności do       

MZSS.  

5.  MZSS może podejmować wspólne przedsięwzięcia z innymi organizacjami w realizacji swych celów na rzecz 

upowszechniania sportu strzeleckiego, szczególnie wśród młodzieży. 

6.  MZSS podejmuje działania na rzecz pozyskiwania, adaptacji i przysposobienia nieruchomości na strzelnice 

oraz obiektów i urządzeń niezbędnych  do prowadzenia działalności sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej - 

w zakresie sportu strzeleckiego i działalności statutowej MZSS.  

7.  MZSS opracowuje i uzgadnia kalendarz imprez sportowych; będąc jedynym organem uprawnionym – w 

rozumieniu kompetencji działania Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego – do zatwierdzania 

takiego kalendarza na terenie województwa. MZSS jako jedyny może występować do PZSS o wpisanie 

zawodów planowanych do organizacji na terenie województwa – w którym jest Wojewódzkim Związkiem 

Strzelectwa Sportowego -  do kalendarza centralnego PZSS lub do kalendarza centralnego innych 

stowarzyszeń będących zrzeszonymi lub uznawanymi przez PZSS. 
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8. MZSS organizuje szkolenie instruktorów strzelectwa sportowego i inne szkolenia w zakresie sportu 

strzeleckiego oraz jest kompetentny do wydawania opinii przy zatrudnianiu trenerów i instruktorów na 

terenie swej działalności, w ramach kompetencji Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

9.  MZSS w ramach kompetencji Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego na obszarze województwa 

w którym ma swą siedzibę i w porozumieniu z PZSS jest wyłącznym organizatorem egzaminów 

uprawniających do uzyskania patentów, licencji albo podobnych dokumentów tego typu, a zezwalających na 

uprawianie dyscyplin wchodzących w skład sportu strzeleckiego. MZSS nadaje właściwy obieg wymaganej 

dokumentacji przekazując ją do właściwej kompetencyjnie Komisji PZSS.  

10. MZSS na podstawie § 31 Statutu podejmuje decyzje w sprawie wyróżnień i kar w stosunku do Członków 

MZSS oraz działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników. W stosunku do pozostałych osób 

MZSS może podjąć działania w trybie § 31 ust. 1 niniejszego Statutu. 

11. MZSS rozstrzyga spory powstałe pomiędzy Członkami MZSS, w zakresie prawem dozwolonym.  

12. MZSS prowadzi klasyfikację sportową zawodników, w ramach kompetencji Wojewódzkiego Związku 

Strzelectwa Sportowego. 

13. MZSS inicjuje i podejmuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, inne działania zmierzające          

na rzecz realizacji statutowych celów i zadań lub pozyskania środków na powyższe. 

14. MZSS prowadzi, porządkuje i przechowuje dokumentację swej działalności oraz upowszechnia dokumenty 

lub inne przedmioty o znaczeniu historycznym, pamiątkowym lub propagandowym, statystyki sportowe, 

dokumentację ikonograficzną. Może publikować za pomocą dostępnych środków technicznych materiały i 

opracowania dotyczące historii strzelectwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu oraz wyników 

sportowych.  

15. MZSS wypowiada się w sprawach publicznych, szczególnie gdy jest to zgodne z profilem i tematyką jego 

działalności. 

ROZDZIAŁ  IV 

KOLEGIUM SĘDZIÓW  

§ 16 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie powołuje Kolegium Sędziów MZSS do prac w 

charakterze stałej Komisji Specjalistycznej MZSS. 

2. Kolegium Sędziów MZSS powinno być  powołane każdorazowo na pierwszym posiedzeniu Zarządu MZSS 

nowej kadencji. 

3. Kolegium Sędziów MZSS działa na podstawie Statutu MZSS, w oparciu o uchwały i wytyczne KS PZSS 

oraz własny regulamin zatwierdzony przez Zarząd MZSS. 

4. Kolegium Sędziów MZSS liczy od 7 do 13 członków. W jego skład wchodzi: Przewodniczący Kolegium 

Sędziów MZSS, Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZSS, Sekretarz Kolegium Sędziów 

MZSS oraz Członkowie KS MZSS. W miarę potrzeb i możliwości w skład KS MZSS powinni wchodzić 

przedstawiciele większości głównych rodzajów uprawianego sportu strzeleckiego - z zachowaniem wiodącej 

roli w tym zakresie strzelectwa sportowego. 

5. Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZSS mianuje Zarząd MZSS. 

6. Kadencja Kolegium Sędziów MZSS biegnie wraz z normalną kadencją władz MZSS i nie podlega skróceniu. 

7. W skład KS MZSS mogą wejść jedynie czynni sędziowie PZSS posiadający minimum klasę pierwszą, którzy 

są zrzeszeni w KS MZSS i figurują w jego ewidencji. 

8. Członkostwo w Kolegium Sędziów MZSS ustaje na podstawie: utraty aktualnych uprawnień sędziowskich, 

zakończeniu kadencji Kolegium Sędziów MZSS, zrzeczeniu się funkcji lub w przypadku śmierci; 

członkostwo może także ustać w przypadku braku zdolności do wykonywania czynności sędziego na skutek 

długotrwałej choroby uniemożliwiającej czynny udział w pracach KS MZSS. 
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9. Kolegium Sędziów MZSS jest niezbędne do kontroli i nadzoru prowadzenia prawidłowego i bezpiecznego 

przebiegu działalności sportowej w dziedzinie strzelectwa. KS MZSS powołuje sędziów na zawody, 

szkolenia, etc. odbywające się na obszarze jego działania - samodzielnie lub w porozumieniu z KS PZSS 

(jeżeli jest to wymagane). 

10. Czynności pełnione w ramach Kolegium Sędziów MZSS pełnione są społecznie.  

11. Podział funkcji w Kolegium Sędziów MZSS oraz uchwały Kolegium Sędziów MZSS przyjmowane są w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania plus jeden. 

12. Prawo kooptacji do Kolegium Sędziów MZSS przysługuje wyłącznie w przypadku faktycznego 

zmniejszenia się jego składu.  

13. Wniosek popierający kandydata do kooptacji musi uzyskać zwykłą większość głosów członków Kolegium 

Sędziów MZSS.  

14. Posiedzenia Kolegium Sędziów MZSS są protokołowane.  

15. Posiedzenia Kolegium Sędziów MZSS w sprawach dyscyplinarnych odbywają się wyłącznie na 

posiedzeniach zamkniętych. 

16. W uzasadnionych przypadkach, jako z wysłuchanym głosem doradczym - Kolegium Sędziów MZSS może 

zasięgnąć opinii spośród osób należących do grona sędziów PZSS klasy państwowej (w tym: z 

uprawnieniami międzynarodowymi) i sędziów PZSS klas pozostałych to jest: pierwszej, drugiej i trzeciej 

oraz w razie potrzeby zwrócić się o opinię w takim trybie także do organów władz MZSS albo organu 

nadzoru MZSS lub do pozostałych Komisji Specjalistycznych MZSS. 

17. Niezbędne koszty i wydatki administracyjne działalności Kolegium Sędziów MZSS ponosi MZSS, a 

zatwierdza je Zarząd MZSS - po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu pisemnego wniosku lub na 

podstawie zatwierdzonego preliminarza. 

18. KS MZSS może używać wyłącznie w zakresie swej działalności statutowej pieczęci oraz ubiorów i 

emblematów organizacyjnych. Wzory pieczęci zatwierdza Zarząd MZSS. Wzory ubiorów organizacyjnych 

zatwierdza KS PZSS na podstawie ustaleń ISSF (Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego) lub jej 

odpowiedników. Wzory ubiorów i emblematów nie mogą kolidować z prawem. Wzór emblematu 

zatwierdza KS PZSS.   

19. MZSS jako jedyny na terenie swego działania (za pośrednictwem Kolegium Sędziów MZSS) szkoli i 

prowadzi ewidencję wszystkich czynnych sędziów PZSS dobrowolnie zrzeszonych z terenu województwa 

(w tym sędziów PZSS klasy państwowej posiadających uprawnienia międzynarodowe) oraz wnioskuje o 

nadanie tytułów i uprawnień sędziów strzelectwa sportowego następujących klas: Państwowej, Pierwszej, 

Drugiej i Trzeciej oraz opiniuje w tym zakresie podnoszenie klas sędziowskich do Kolegium Sędziów 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W sprawach dotyczących sędziów PZSS klasy państwowej 

posiadających uprawnienia międzynarodowe lub którzy ubiegają się o ich nadanie (odnowienie, 

podwyższenie) - KS MZSS wypowiada się w dopuszczalnym zakresie swych kompetencji. 

20. Kolegium Sędziów MZSS prowadzi ewidencję wyników sportowych (niezależnie od innych komisji MZSS) 

oraz wnioskuje o nadanie i zatwierdzenie klas sportowych II i III do właściwych organów PZSS. Prowadzi 

ich ewidencję wraz z wykazami pozostałych zdobytych klas sportowych, a także ustala rekordy okręgu we 

wszystkich dyscyplinach oraz konkurencjach i kategoriach odbywanych strzelań (w ramach kompetencji 

Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i w porozumieniu z KS PZSS). 

 

ROZDZIAŁ  V 

CZŁONKOWIE MZSS, PRAWA I OBOWIĄZKI  

§ 17 

1. Członkami Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie - na podstawie zapisów § 10 ust. 1 

i 2 niniejszego Statutu - mogą być, stowarzyszenia sportowe stwarzające warunki do uprawiania sportów 

strzeleckich, posiadające osobowość prawną oraz sekcje sportów strzeleckich działające w innych 

stowarzyszeniach; inne osoby prawne i fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i 

działające w zakresie statutowych celów MZSS. 
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2. Członkowie MZSS dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

3. Członkowie Zwyczajni dysponują głosem stanowiącym oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. 

Prawa te wykonywane są za pośrednictwem Delegatów reprezentujących Członków Zwyczajnych MZSS na 

podstawie zapisów niniejszego Statutu. Delegaci wybierani są na okres lat 4 - to jest, na czas trwania pełnej 

kadencji władz MZSS. Niniejszy Statut MZSS nie przewiduje kooptacji Delegatów.  

4. Członkowie Wspierający oraz Członkowie Honorowi dysponują głosem doradczym. Członkowie  

Honorowi i Wspierający  nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoba posiadająca godność 

(tytuł) „Honorowego Członka Zarządu MZSS”  (albo jego poprzedników: „OZSS” lub „KOZSS”)  może być 

jednocześnie Delegatem stowarzyszenia będącego Członkiem Zwyczajnym MZSS.  

5. Członkiem Zwyczajnym MZSS mogą być wyłącznie stowarzyszenia sportowe stwarzające warunki do 

uprawiania strzelectwa sportowego, posiadające osobowość prawną oraz sekcje tej dyscypliny sportu 

działające w innych stowarzyszeniach. Dodatkowym warunkiem członkostwa jest posiadanie siedziby i 

prowadzenie faktycznej (czynnej) działalności, w tym zakresie na terenie województwa, w którym ma swą 

siedzibę MZSS.  

6. Członkiem Wspierającym mogą być: pozostałe stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i osoby 

fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

7. Członkiem Honorowym MZSS mogą być jedynie osoby, którym nadano godność (tytuł): „Honorowy Członek 

Zarządu MZSS” (albo jego poprzednich struktur organizacyjnych: „OZSS” lub „KOZSS”), dotyczy to 

wszystkich nadań przyznanych przez: OZSS lub KOZSS albo MZSS.   

8. Zarząd MZSS przyjmuje kandydatury nowych Członków Stowarzyszenia (MZSS) na podstawie pisemnego 

zgłoszenia. Procedura taka ma zastosowanie wyłącznie wobec Członków Zwyczajnych MZSS oraz wobec 

Członków Wspierających MZSS. 

9. Przyjęcie sekcji strzeleckiej do MZSS powinno być zaakceptowane w formie pisemnej przez władzę 

nadrzędną tej sekcji (klub sportowy lub stowarzyszenie). Członkowie wspierający będący osobami 

fizycznymi składają pisemne oświadczenie woli w formie deklaracji, ustalonego przez Zarząd MZSS wzoru. 

10. Przyjęcie na Członka MZSS albo odmowa przyjęcia na Członka MZSS musi mieć formę uchwały Zarządu 

MZSS.  

11. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków MZSS –  zainteresowanemu 

podmiotowi przysługuje tryb odwoławczy w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do najbliższego 

Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. Odwołanie w tym trybie należy wnieść za 

pośrednictwem Zarządu MZSS, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem obrad Walnego 

Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. Uchwała podjęta przez najwyższy organ władz MZSS 

jest ostateczna. 

12. Członkom MZSS przysługuje prawo posiadania aktu członkowstwa. Jego wzór i tryb nadania oraz sposób 

wręczania określa Zarząd MZSS. 

§ 18 

 Członkowie MZSS mają prawo (zgodnie z zapisami w § 17 Statutu) do: 

1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Delegatów wszystkich Członków MZSS.  

2. Czynnego i biernego prawa wyboru do organu władz, organu nadzoru i pozostałych organów (ciał) 

statutowych MZSS. 

3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz i pozostałych organów (ciał) statutowych MZSS w zakresie ich 

kompetencji (właściwości) oraz oceny ich działania. 

4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności MZSS. 

5. Uczestniczenia w zawodach, rozgrywkach, obozach, kursach, konsultacjach, itp. oraz imprezach 

organizowanych przez MZSS.  

§ 19 

Członkowie Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie są obowiązani do: 

1.  Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu strzelectwa sportowego.  
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2. Przestrzegania Statutu MZSS, regulaminów i przepisów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz 

czynnego udziału w realizacji celów i zadań MZSS. 

3.  Stałego podnoszenia poziomu sportowego swych zawodników, trenerów, sędziów i działaczy. 

4.  Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez MZSS. 

5.  Podporządkowania się uchwałom oraz decyzjom władz i innych organów (ciał) statutowych  MZSS – 

wydanych na podstawie zakresu ich kompetencji. 

6. Regularnego opłacania składek członkowskich w MZSS oraz innych należności wynikających                        

z przynależności i prowadzenia działalności sportowej. 

 

§ 20 

1.  Członkostwo w Małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie ustaje w przypadku: 

a.  dobrowolnego wystąpienia Członka MZSS zgłoszonego na piśmie do Zarządu MZSS, po wcześniejszym 

uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec MZSS; 

b.   rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji strzelectwa sportowego w tym stowarzyszeniu; 

c.  osób fizycznych - w następstwie śmierci Członka Wspierającego lub Członka Honorowego (OZSS lub 

KOZSS albo MZSS).  

2.  Członek Zwyczajny MZSS i Członek Wspierający MZSS może być wykluczony, skreślony z listy członków 

lub zawieszony przez Zarząd MZSS w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów 

statutowych MZSS lub naruszenia: postanowień jego Statutu (MZSS), uchwał lub decyzji innych organów 

(ciał) statutowych MZSS; powyższe może nastąpić ponadto w przypadku naruszenia: przepisów, regulacji, 

regulaminów, uchwał lub zapisów Statutu PZSS - w ramach kompetencji nadanych w tym zakresie dla 

Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego (MZSS) względem swych Członków (Członków 

stowarzyszonych w MZSS) przez Władze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie 

obowiązujących w tym zakresie zapisów Statutu PZSS. 

3.  W przypadku braku opłaconych składek w MZSS przez okres powyżej 6-ciu miesięcy kalendarzowych, po 

uprzednim wezwaniu do uregulowania składek, członkostwo w MZSS ustaje obligatoryjnie.  

4.  Zarząd MZSS może udzielić pisemnej zgody w formie uchwały, na zwłokę albo zwolnienie częściowe lub 

całkowite w opłacaniu składek.  

5.  Członkostwo w MZSS może ustać również w przypadku postawienia Członka MZSS w stan upadłości lub 

likwidacji.  

6.   Honorowi Członkowie Zarządu MZSS (OZSS lub KOZSS) są zwolnieni z opłaty składek członkowskich. 

7.  Nadanie tytułu „Honorowego Członka Zarządu MZSS” możliwe jest wyłącznie wobec osoby fizycznej i za 

jej życia.  

8.  Pozostałe tytuły, medale i nadania MZSS o znaczeniu honorowym mogą być nadawane (przyznawane) także 

w stosunku do osób fizycznych (także pośmiertnie), istniejących  osób prawnych oraz wobec następców 

prawnych  takich osób.  

9. Na podstawie właściwego tytułu prawnego (zmiana wcześniejszego prawomocnego orzeczenia Sądu) 

możliwe jest przywrócenie odebranego tytułu honorowego także wobec osoby zmarłej; dotyczy to 

przywrócenia praw honorowych wyrokiem Sądu Powszechnego lub Wojskowego.  
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10. Zawieszenie (w stosunku do Członków Zwyczajnych MZSS) polega na okresowym pozbawieniu uprawnień 

statutowych klubu lub sekcji będącej Członkiem MZSS, a w szczególności prawa do uczestniczenia w 

systemie rozgrywek sportowych. Zawieszenie Członka Wspierającego MZSS polega na okresowym 

pozbawieniu go uprawnień statutowych. Zawieszenie w prawach Członka Zwyczajnego MZSS lub Członka 

Wspierającego MZSS nie zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich w MZSS.  

11. Członków Honorowych (w rozumieniu statutowym „Honorowych Członków Zarządu OZSS” lub „KOZSS” albo 

„MZSS”) można pozbawić członkowstwa i tytułu honorowego z tym związanego wyłącznie na podstawie: 

orzeczenia sądowego związanego z utratą praw honorowych - co leży w kompetencjach Zarządu MZSS i 

wymaga zwykłego głosowania celem podjęcia uchwały na podstawie okazanego Zarządowi MZSS, 

prawomocnego orzeczenia Sądu albo na podstawie ważnej i prawomocnej uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów wszystkich Członków MZSS podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych plus jeden. Wykluczenie i pozbawienie tytułu w drugim przypadku może nastąpić 

jedynie w wyniku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, uchwał lub ogłoszonych decyzji 

organów (ciał)  statutowych MZSS albo świadomego i uporczywego działania na niekorzyść sportu 

strzeleckiego. Od wykluczenia w tym trybie (dotyczy drugiego przypadku) i pozbawienia tytułu honorowego 

przysługuje cywilnoprawna sądowa droga odwoławcza do Sądu właściwego - określonego (według 

właściwości miejscowej Sądu) na podstawie miejsca siedziby Zarządu MZSS.  

12. Od uchwały Zarządu MZSS o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich 

przysługuje prawo wniesienia odwołania, wniesionego za pośrednictwem Zarządu MZSS do najbliższego 

Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

Odwołanie w tym trybie musi być wniesione na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem obrad 

Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. Uchwała podjęta przez najwyższy organ władz 

MZSS jest ostateczna.  

ROZDZIAŁ  VI 

ORGANA WŁADZ I ORGAN NADZORU 

§ 21 

Władzami Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie są : 

1.  Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

2.  Zarząd MZSS.  

§ 22 

Organem nadzoru władzy Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest Komisja 

Rewizyjna MZSS. 

§ 23 

1. Kadencja Organów Władz Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie i kadencja Organu 

Nadzoru MZSS trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od 

uchwały Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

2. Kadencja Delegatów wszystkich Członków MZSS oraz kadencja Delegatów wybranych do Organu Władz 

MZSS, Organu Nadzoru MZSS oraz osób wybranych do pozostałych Ciał Statutowych i poszczególnych 

Komisji Specjalistycznych MZSS, zapadła pod dawnym Statutem Małopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Krakowie, a rozpoczęta w grudniu 2011 roku - obowiązuje w całej pełni nadal, a wygasa w 

grudniu 2016 roku. Zgodnie z obowiązującymi w tej mierze postanowieniami poprzedniego Statutu MZSS. 

3. Każda kolejna kadencja władz i organu nadzoru trwa w cyklu czteroletnim, a wybory do tych organów 

statutowych odbywają się co cztery lata odpowiednio: w 2016 r.; w 2020 r. i tak dalej. 
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4. W przypadku skrócenia kadencji Zarządu MZSS, Komisji Rewizyjnej MZSS podczas trwania cyklu 

czteroletniego, kolejne kadencje nowych władz, organu nadzoru muszą kończyć się w ramach porządku 

podanego w § 23 ustęp 3 (powyżej) niniejszego Statutu MZSS; tak aby wybory organów nowych władz i 

organu nadzoru odbywały się w zgodzie z ustalonym porządkiem i cyklem ustalonym dla pełnej kadencji – 

to jest każdorazowo od jej początku. 

5. Zgodnie z § 16 ust. 2 i na podstawie § 16 ust. 6 niniejszego Statutu praca Kolegium Sędziów MZSS trwa 

nieprzerwanie do końca każdego cyklu czteroletniego kadencji Organów Władz i Organu Nadzoru MZSS.  

6. Uchwały wszystkich władz MZSS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania plus jeden, o ile szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

7. Sposoby głosowania członków MZSS inne niż poprzez osobiste oddanie głosu - np. elektronicznie w 

jakiejkolwiek formie cyfrowej lub analogowej (telefonicznie, telefaxem, za pośrednictwem Internetu, 

wideokonferencji), pisemne ( rozumiane jako: listownie za pośrednictwem operatorów pocztowych lub 

telegraficznych, za pośrednictwem pełnomocników albo na mocy udzielonych pełnomocnictw) - nie są 

prawnie skuteczne w stosunku do: biernego i czynnego prawa wyborczego oraz podejmowanych na tej 

podstawie uchwał. Co szczególnie zastrzega się w stosunku do zwoływanych obrad Walnego Zebrania 

Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

8. Formy głosowania o jakich mowa w ustępie 7 - powyżej, mogą być stosowane w uzasadnionych 

przypadkach jedynie w bieżącej pracy Zarządu MZSS – wymagają jednak odnotowania tego faktu w 

protokołowanych zapisach prac: obrad Zarządu MZSS albo obrad jego Prezydium. Taka forma głosowania 

nie może być stosowana (z żadnych powodów) podczas procedowania w poszczególnych Komisjach 

Specjalistycznych MZSS. 

§ 24 

1.  Najwyższą władzą Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest Walne Zebranie 

Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

2.   Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS może być  zwoływane jako: „Zwyczajne” lub 

„Nadzwyczajne”. W każdym z tych przypadków – zgodnie z właściwymi zapisami niniejszego Statutu 

MZSS takie  zebranie może mieć cel: „Sprawozdawczo-Wyborczym” lub inny – zgodnie ze szczegółowymi 

zapisami tego Statutu. 

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków Małopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Krakowie  należy : 

1. Uchwalanie Statutu MZSS. 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz i innych organów statutowych MZSS. 

3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

4. Uchwalanie programu działania i kierunków prac  MZSS. 

5. Wybór Zarządu MZSS. 

6. Wybór Komisji Rewizyjnej MZSS. 

7. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu MZSS, w tym: uchylanie statutu w części lub w całości. 

8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu MZSS. 

9. Nadawanie (z uwzględnieniem zapisów: § 20 ust. 9 oraz § 20 ust. 13 niniejszego Statutu) godności 

Honorowego Członka Zarządu MZSS osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju strzelectwa 

sportowego; w uzasadnionych przypadkach - osoba fizyczna nie musi być aktualnym lub byłym: Członkiem, 

Delegatem Członka  - OZSS, KOZSS, MZSS. 

10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu MZSS, Komisji Rewizyjnej MZSS oraz w sprawach 

dyscyplinarnych. 

11. Wybór spośród Delegatów Członków MZSS, tj.osób posiadających bierne i czynne prawo wyborcze 

według niniejszego Statutu, do reprezentacji w organach statutowych Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego według zasad ustalonych przez  PZSS. 
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12. Wybór spośród Delegatów Członków MZSS (posiadających bierne i czynne prawo wyborcze według 

niniejszego Statutu)  do organów statutowych pozostałych stowarzyszeń w których MZSS jest Członkiem. 

W trakcie kadencji Zarządu MZSS (poza obradami w ramach zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS) te kompetencje przechodzą na Zarząd MZSS. 

§ 26 

W  zebraniach Delegatów wszystkich Członków Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie: 

„Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS”, „Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów 

wszystkich Członków MZSS” (w tym: Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS zwoływane jako 

„Sprawozdawczo-Wyborcze” lub w innym celu) mogą brać udział: 

1. Z głosem stanowiącym oraz dysponując biernym i czynnym prawem wyborczym - Delegaci wszystkich 

Członków Zwyczajnych MZSS wybrani według zasad oraz na podstawie klucza ustalonego uchwałą 

Zarządu MZSS. Prawo określenia i wyboru tych zasad należy do kompetencji Zarządu Małopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie. Liczba mandatów z danego klubu powinna zależeć od 

liczebności i aktywności sportowej weryfikowanej osiągnięciami sportowymi klubu w czasie trwania 

kończącej się (upływającej) kadencji. 

2. W składzie Zarządu MZSS i Komisji Rewizyjnej MZSS większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności 

do czynności prawnych. Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni w wieku 

16-18 lat) jako członkowie stowarzyszeń będących Zwyczajnymi Członkami MZSS mogą, jako ich Delegaci, 

korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.  

3. Z głosem doradczym - członkowie Zarządu MZSS i Komisji Rewizyjnej MZSS, Honorowi Członkowie 

(„Członek Honorowy MZSS” – w rozumieniu niniejszego Statutu) Zarządu OZSS lub  KOZSS albo MZSS 

(o ile nie są jednocześnie Delegatem Członka Zwyczajnego MZSS).  

4. Członkowie Wspierający MZSS posiadają głos doradczy. Osoby fizyczne nie będące jednocześnie 

Delegatami Członków Zwyczajnych  MZSS, mogą brać udział w obradach Walnego Zebrania wszystkich 

Członków MZSS w ilości faktycznej lub proporcjonalnej. Ilość i sposób reprezentacji jest ustalana według 

reguł zatwierdzonych uchwałą przez Zarząd MZSS (przyjętą zwykłą większością głosów). Goście  

zaproszeni na Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS posiadają prawo zabrania głosu, 

zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, co powinno być odnotowane  w protokole obrad. 

§ 27 

1.  Zarząd Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie zawiadamia, co najmniej na 30 dni 

przed wyznaczonym terminem, Delegatów Członków MZSS oraz pozostałe osoby uprawnione lub 

zaproszone - powiadamiając o celu oraz terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów 

wszystkich Członków MZSS. 

2.   Uchwały Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS zapadają zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy delegatów plus jeden w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na 

liczbę obecnych (z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 niniejszego Statutu). 

§ 28 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków Małopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Krakowie jest zwoływane na podstawie: 

1. Uchwały Zarządu MZSS podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu 

MZSS plus jeden. 

2.  Pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej MZSS – przyjętego zwykłą większością głosów. 

3.  Pisemnego wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków MZSS plus jeden. 
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4. Nadzwyczajne  lub Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS 

zwoływane jest przez Zarząd MZSS  w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały ( z 

uwzględnieniem zapisów art. § 27 niniejszego Statutu) i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których 

zostało zwołane. 

§ 29 

1. Zarząd Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie może liczyć od 9 do 15 osób 

wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

2. Pierwsze zebranie Zarządu MZSS do czasu wyboru Prezesa Zarządu MZSS prowadzi Przewodniczący 

Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

3.  Prezesa Zarządu MZSS wybierają w głosowaniu spośród swego grona osoby wybrane na Członków Zarządu 

MZSS. Zarząd MZSS wybiera w głosowaniu ze swego grona pozostałych Członków Prezydium Zarządu 

MZSS. W skład Prezydium MZSS wchodzą: Prezes Zarządu MZSS, 3-ech Wiceprezesów Zarządu MZSS, 

Sekretarz Zarządu MZSS i Skarbnik Zarządu MZSS. Prezydium Zarządu MZSS konstytuuje się na 

pierwszym zebraniu, nie później niż do 7 dni po Walnym Zebraniu Delegatów wszystkich Członków 

MZSS. 

4.  Prezydium Zarządu MZSS kieruje bieżącą działalnością MZSS pomiędzy posiedzeniami Zarządu MZSS. 

5.  Posiedzenie Zarządu MZSS zwołuje Prezes Zarządu MZSS w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 

miesiącu. 

6.  Posiedzenia Zarządu MZSS odbywają się w siedzibie MZSS. 

7.  W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu MZSS może odbyć się w innym miejscu. 

8.  Wszystkie posiedzenia Zarządu MZSS lub Prezydium Zarządu MZSS są protokołowane. 

9.  W uzasadnionych wypadkach na zaproszenie Zarządu MZSS, w jego posiedzeniach mogą brać udział - z 

prawem zabrania głosu przewidzianym w przyjętym porządku obrad - inne osoby fizyczne nie będące 

Członkami Zarządu lub uprawnionych organów statutowych MZSS, a nawet nie będące Członkami MZSS.  

§ 30 

Do kompetencji Zarządu Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie należy : 

1.  Pełne reprezentowanie MZSS na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Realizowanie wytycznych i zaleceń wynikających z podjętych i obowiązujących w sposób ważny i 

prawomocny uchwał Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS. 

3.  Kierowanie działalnością Zarządu MZSS, Kancelarią MZSS oraz zarządzanie majątkiem i funduszami 

MZSS. Nadzór nad działalnością oficjalnej strony internetowej oraz nad komunikacją elektroniczną z tym 

związaną. 

4.  Uchwalanie planów działania MZSS. 

5.  Uchwalanie regulaminów wewnętrznych pracy MZSS. 

6.  Powoływanie w miarę potrzeb Komisji Specjalistycznych MZSS lub innych podobnych ciał doradczych w 

tym Komisji Specjalistycznych MZSS („Kapituł”) działających na podstawie regulaminów opracowanych 

(lub przyjmowanych jako obowiązujące) i uchwalanych (lub zatwierdzanych) przez Zarząd MZSS. 

7.  Uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz innych opłat. 
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8.   Rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy Członkami MZSS  - w następstwie ich działalności wynikającej 

z tytułu członkostwa w MZSS,  na podstawie zapisów niniejszego Statutu i w granicach dozwolonych 

prawem. 

9.  Przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków MZSS (z uwzględnieniem niniejszego Statutu,        

na podstawie § 20 ust. 9 oraz w części go dotyczącej § 20 ust. 11). 

10. Wykonywanie na podstawie Statutu MZSS innych czynności nie należących do kompetencji Walnego 

Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS lub Komisji Rewizyjnej MZSS. 

11. Ustalanie i zatwierdzanie propozycji składu kadry wojewódzkiej w dziedzinie sportu strzeleckiego oraz 

wybór i zatwierdzanie trenerów (instruktorów) i innych osób (personel pomocniczy oraz wspomagający cykl 

szkolenia) niezbędnych do jej prowadzenia i realizacji celów szkoleniowych. 

12. Kontrola i nadzór programowy nad działalnością kadry wojewódzkiej w dziedzinie sportu strzeleckiego oraz 

opiniowanie pracy jej trenerów (instruktorów) oraz innych osób biorących udział w jej pracach przy 

realizacji celów szkoleniowych. 

§ 31 

1. W przypadku naruszenia postanowień (zapisów) statutowych Małopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Krakowie oraz regulaminów i przepisów ustanowionych przez Polski Związek Strzelectwa 

Sportowego i MZSS, przysługują Zarządowi MZSS uprawnienia nakładania kar na Członków MZSS, 

działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów oraz zawodników. W przypadku innych osób fizycznych i 

prawnych biorących udział w pracach statutowych MZSS, jego Zarząd może wnioskować (na podstawie 

ogólnych regulacji prawa) do właściwych organów o nałożenie kar w trybie właściwości kompetencyjnych 

zapisanych dla danej ustawy.  

2.  Tryb postępowania dyscyplinarnego, środki odwoławcze  w postępowaniu dwuinstancyjnym oraz rodzaje 

kar określają (wydane na podstawie Statutu MZSS) regulaminy MZSS - nie będące w sprzeczności z 

postanowieniami Statutu PZSS i wynikającymi z niego zapisami regulaminu dyscyplinarnego Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego. 

3.  W postępowaniu dyscyplinarnym musi obowiązywać zasada dwuinstancyjności wraz z trybem odwoławczym 

od postanowień wydanych w pierwszej instancji. W każdej instancji musi istnieć możliwość swobodnego 

wysłuchania stron, a posiedzenia i podjęte czynności wyjaśniające muszą być każdorazowo protokołowane i 

odnotowane. Strony (uczestnicy) postępowania dyscyplinarnego muszą być pouczone o przysługujących im 

prawach, należnych środkach odwoławczych oraz o terminach na ich złożenie.  

 

ROZDZIAŁ  VII 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 32 

1.  Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie jest statutowym Organem 

Nadzoru MZSS - może liczyć od 3 do 7 osób.  

2.  Komisja Rewizyjna MZSS wybiera ze swego grona: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MZSS, Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MZSS, Sekretarza Komisji Rewizyjnej MZSS. Komisja Rewizyjna 

MZSS konstytuuje się na pierwszym zebraniu, nie później niż do 7 dni po Walnym Zebraniu Delegatów 

wszystkich Członków MZSS. 
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3. Komisja Rewizyjna MZSS przeprowadza raz w roku kontrolę statutową i finansowo - gospodarczą 

działalności MZSS. 

4. Komisja Rewizyjna MZSS przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów wszystkich Członków MZSS 

sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawach udzielenia absolutorium 

ustępującemu Zarządowi MZSS.  

5.   Komisja Rewizyjna MZSS ma prawo występowania do Zarządu MZSS z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

pokontrolnych.  

6.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MZSS lub inny, upoważniony przez niego Członek Komisji Rewizyjnej 

MZSS ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu MZSS oraz w posiedzeniach innych organów 

MZSS (w razie takiej potrzeby) z głosem doradczym, za wyjątkiem procedowania w trybie § 16 ust. 15 

niniejszego Statutu. 

 

Rozdział  VIII 

PRAWO KOOPTACJI DO ORGANU WŁADZ LUB DO ORGANU NADZORU  

§ 33 

1.  W przypadku ustąpienia Członka Zarządu Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie, 

Członka Komisji Rewizyjnej MZSS lub z powodu innych przyczyn faktycznego uszczuplenia składu 

Zarządu MZSS lub Komisji Rewizyjnej MZSS – tym organom statutowym MZSS przysługuje prawo 

kooptacji dla uzupełnienia ilości swych Członków do pełnego składu (do pełnej liczebności uchwalonej dla 

tych organów na czas pełnienia kadencji – zgodnie z podjętą uchwałą  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Delegatów wszystkich Członków MZSS). 

2. Liczba Członków dokooptowanych w ten sposób, nie może przekraczać 1/3 liczby Członków 

pochodzących z wyboru. 

3.  W przypadku zmniejszenia się – w tym samym czasie - liczby Członków Zarządu MZSS poniżej sześciu 

osób musi zostać zwołane (jako Nadzwyczajne) Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków KOZSS 

celem wyboru pozostałych Członków Zarządu MZSS dla jego uzupełnienia do poprzedniego stanu. Ta 

sama procedura ma zastosowanie w przypadku zmniejszenia się  - w tym samym czasie  - składu Komisji 

Rewizyjnej poniżej dwóch jej Członków. Użycie zwrotu: „w tym samym czasie”  - oznacza i jest rozumiane w 

zapisach dla tego Statutu MZSS jako jeden dzień, składający się z 24 godzin (data dzienna) i dotyczy 

występującego - zarówno razem jak i osobno dla każdego z tych organów statutowych - pojęcia 

uszczuplenia składu w tym samym czasie. 

ROZDZIAŁ  IX 

MAJĄTEK MZSS 

§ 34 

1. Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Majątek MZSS stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz wierzytelności i prawa majątkowe. 

3. Na uzasadniony, pisemny wniosek Skarbnika MZSS, Zarząd MZSS może wyrazić, w formie uchwały, zgodę 

na prowadzenie dodatkowego konta bankowego (lub subkonta) w walutach innych niż waluta narodowa 

4. Na fundusze MZSS składają się: dotacje, składki członkowskie, wpływy z działalności statutowej, zapisy, 

darowizny, prawa i wierzytelności majątkowe, inne wpływy. 
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§ 35 

1.  Oświadczenia w sprawach majątkowych Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie  

składają zawsze 2 osoby: 

a.   Prezes Zarządu MZSS lub Wiceprezes Zarządu MZSS; 

b.  Skarbnik Zarządu MZSS. 

2.  Dla ważności pism i dokumentów Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie, wymagane 

są dwa podpisy: 

a.   Prezesa Zarządu MZSS lub Wiceprezesa Zarządu MZSS; 

b.  Sekretarza Zarządu MZSS. 

3.  MZSS nie udziela pożyczek ani też zabezpieczenia swoim majątkiem zobowiązań wobec: Członków MZSS, 

Członków organów (ciał) statutowych MZSS, pracowników MZSS, pracobiorców MZSS  i członków ich 

rodzin. 

4. MZSS nie może przekazywać swojego majątku na rzecz: Członków MZSS, Członków organów (ciał) 

statutowych MZSS, pracowników MZSS, pracobiorców MZSS oraz członków ich rodzin - chyba, że jest to 

bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań wynikających z działalności statutowej MZSS. 

5. MZSS nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz: Członków MZSS, Członków organów (ciał) 

statutowych MZSS, pracowników MZSS, pracobiorców MZSS oraz członków ich rodzin - chyba, że jest to 

bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań wynikających z działalności statutowej MZSS. 

6.  MZSS nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których 

uczestniczą: Członkowie MZSS, Członkowie organów (ciał) statutowych MZSS lub pracownicy MZSS, 

pracobiorcy MZSS oraz członkowie ich rodzin.  

7.  Nadzór nad pracą Kancelarii MZSS sprawuje Prezes Zarządu MZSS lub inny pisemnie upoważniony w tym 

celu (na stałe lub czasowo) Członek Zarządu MZSS. 

 

 

ROZDZIAŁ  X 

ZMIANA, UCHYLENIE, UCHWALENIE STATUTU LUB ROZWIĄZANIE MZSS 

 

§ 36 

1. Ważną i prawomocną uchwałę w sprawie: zmiany Statutu Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

w Krakowie, uchwalenia nowego Statutu MZSS, uchylenia Statutu MZSS w części, uchylenia Statutu 

MZSS w całości lub ważną i prawomocną uchwałę o rozwiązaniu MZSS podejmuje Walne Zebranie 

Delegatów wszystkich Członków MZSS kwalifikowaną większością 2/3 głosów uprawnionych Delegatów 

biorących udział w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

Delegatów plus jeden – podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów wszystkich Członków MZSS - 

zwołanego w takim (dokładnie, spośród wymienionych powyżej) celu i w należnym trybie. 
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2. W razie podjęcia ważnej i prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Małopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Krakowie, Walne Zebranie Delegatów wszystkich Członków MZSS decyduje o 

przeznaczeniu majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną MZSS, która podejmie decyzję o terminie 

likwidacji, przekazaniu wszelkich rzeczy o znaczeniu artystycznym, historycznym lub mającym szczególne 

znaczenie dla kultury fizycznej do wybranych placówek muzealnych, archiwalnych lub bibliotecznych, 

zgodnie ze specjalizacją tych placówek, a w miarę możliwości położonych w regionie administracyjnym 

objętym działaniem MZSS. Po zakończeniu prac Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej, a po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego Sądu Rejestrowego o 

wykreślenie MZSS z rejestru.   

 

ROZDZIAŁ  XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 37 

 

1. Poprzedni Statut Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie  uchylono w całości ważną i 

prawomocną Uchwałą NR 2/XII/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów wszystkich 

Członków MZSS podjętą w dniu 16 grudnia 2012 roku. 

2. Niniejszy Statut Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie  uchwalono i przyjęto w 

całości ważną i prawomocną Uchwałą NR 3/XII/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 

wszystkich Członków MZSS podjętą w dniu 16 grudnia 2012 roku. 

 

SEKRETARZ  WALNEGO  ZEBRANIA                         PRZEWODNICZĄCY  WALNEGO  ZEBRANIA 

 

 

                  (-) Marian Ożóg                                                                        (-)  Eugeniusz Gniecki 

 

 

 

 

Kraków, 16 grudnia 2012 r. 


