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Uchwały nr 5/2016 

Zarządu Legion Wschodni Fundacja 

 

 

 

Regulamin działania  

Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni 

 

z dnia __________________ 

 

 

§ 1 

W dniu 31 grudnia 2016 roku na podstawie § 11 pkt. 1 Statutu Legion Wschodni Fundacja, 

Zarząd Fundacji powołuje oddział nieposiadający oddzielnej osobowości prawnej Klub 

Strzelecki Legion Wschodni. 

 

§ 2 

1. Klub działa jako organizacja członkowska, zrzeszająca członków, funkcjonująca w 

oparciu o niniejszy Regulamin. 

2. Działalność Klubu nie jest prowadzona w celu osiągnięcia zysku. 

3. Zrzeszanie się w Klubie Strzeleckim Legion Wschodni jest dobrowolne. 

4. Klub Strzelecki Legion Wschodni może używać skrótu KS Legion Wschodni. 

 

§ 3 

Regulamin został uchwalony na podstawie Statutu Legion Wschodni Fundacja oraz 

następujących aktów prawnych: 

1. Ustawa o fundacjach, 

2. Ustawa o sporcie, 

3. Ustawa o broni i amunicji. 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Legion Wschodni 

Fundacja. 

 

§ 4 

1. Władzami w Klubie KS Legion Wschodni są: 

a) Zarząd Fundacji 

b) Dyrektor Klubu 

c) Zastępca Dyrektora Klubu 

2. Klub na zewnątrz reprezentowany jest przez Zarząd Legion Wschodni Fundacja, 

Prezesa Fundacji oraz Dyrektora Klubu Strzeleckiego lub podczas jego nieobecności 

Zastępcę Dyrektora KS Legion Wschodni. 

3. Tryb wyboru, zmiany i odwoływania członków władz Zarządu Legion Wschodni 

Fundacja, Dyrektora i jego Zastępcy reguluje Statut Legion Wschodni Fundacja, 

Regulamin Biura Fundacji i niniejszy regulamin. 

4. Kontrolę nad działalnością Klubu sprawuje Zarząd Legion Wschodni Fundacja zgodnie 

z postanowieniami Statutu Fundacji. 
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5. Sprawami wewnątrz klubowymi, organizowaniem szkoleń, konkursów, zawodów 

sportowych, prowadzeniem terminarzy, nadzór nad strzelnicą i dokumentacją strzelnicy 

sprawuje Dyrektor Klubu Strzeleckiego w porozumieniu z Zarządem Fundacji. 

6. Dyrektora Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni powołuje Zarząd Fundacji. 

7. Zastępcę Dyrektora Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni powołuje Zarząd Fundacji. 

8. Dyrektor Klubu Sportowego Legion Wschodni w porozumieniu z Dyrektorem 

Generalnym Biura Fundacji dba o promocję i rozwój klubu. 

9. Dyrektor Klubu Strzeleckiego i jego Zastępca podlega służbowo Zarządowi Fundacji.  

 

§ 5 

Zakres odpowiedzialności Dyrektora Klubu i jego Zastępcy. 

Dyrektor i jego Zastępca ponosi odpowiedzialność za: 

1. Właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę składnikami 

majątkowymi powierzonymi do użytkowania, 

2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów. 

 

§ 6 

Siedziba i Biuro Klubu Strzeleckiego mieści się w Turośni Kościelnej. 

 

§ 7 

Klub może posiadać oprócz obowiązujących w Legion Wschodni Fundacja własne odznaki 

organizacyjne, loga, proporce, ustanawiać własne nagrody, odznaczenia i inne niezbędne do 

prowadzenia działalności klubu rzeczy oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami po zatwierdzeniu przez Zarząd Legion Wschodni Fundacja 

 

§ 8 

Klub opiera swoją działalność na bazie będącej w dyspozycji Legion Wschodni Fundacja, 

korzysta z jej sprzętu na zasadach obowiązujących w Klubie Strzeleckim Legion Wschodni. 

 

§ 9 

Celami działania Klubu są: 

1. Popularyzacja i rozwój strzelectwa sportowego jako sportu zawodowego i 

amatorskiego wśród młodzieży i dorosłych. 

2. Popularyzacja i rozwój sportów obronnych, pożądanych w społeczeństwie ze 

względu na obronność państwa. 

3. Propagowanie sportu strzeleckiego w środowisku małych miejscowości oraz osób 

niepełnosprawnych. 

4. Popularyzacja i propagowanie innych form aktywności sportowej, zdrowotnej i 

prospołecznej. 

5. Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. 

6. Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego. 

7. Promowanie zdrowego trybu życia. 
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8. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych , 

poczucia godności osobistej, zrozumienia i stosowania dyscypliny i solidarności oraz 

potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 

 

§ 10 

Klub realizuje swoje cele poprzez : 

1. Organizowanie i prowadzenie treningów strzeleckich . 

2. Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych 

3. Udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje. 

4. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie : 

a) bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa , 

b) opieki instruktorskiej , 

c) właściwych urządzeń , sprzętu i materiałów szkoleniowych . 

5. Przeprowadzanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodników, instruktorów i 

sędziów oraz umożliwiających zdobywanie im wyższych klas (stopni uprawnień). 

6. Prowadzenie w zakresie strzelectwa działalności informacyjnej, promocyjnej i 

popularyzacyjnej . 

7. Podejmowanie wszelkich innych , prawnie dozwolonych działań służących realizacji 

celów działalności Klubu. 

 

§ 11 

Członkowie Klubu dzielą się na zwykłych, honorowych i wspierających. 

 

§ 12 

Członkiem zwykłym może zostać osoba która: 

1. Złożyła wypełnioną deklarację członkowską wraz z poleceniem dwóch członków 

Klubu i uiściła opłatę wpisowego. 

2. Uzyskała akceptację Zarządu Legion Wschodni Fundacja lub Dyrektora Klubu 

Strzeleckiego. 

3. Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i regulaminów PZSS. 

4. Wspiera działalność statutowej Klubu poprzez pracę wolontariacką lub pomoc 

materialną. 

5. Wykazuje się nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną, 

 

§ 13 

Członkiem wspierającym może zostać osoba która: 

1. Złożyła wypełnioną deklarację członkowską wraz z poleceniem przez członka 

Zarządu, Dyrektora Klubu lub dwóch członków Klubu, 

2. Zyskała akceptację Zarządu Fundacji lub Dyrektora Klubu. 

3. Wspiera działalność statutową Klubu poprzez pracę wolontariacką lub pomoc 

materialną. 

4. Bierze aktywnie udział w działaniach Klubu. 
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§ 14 

Członkiem honorowym może zostać osoba która: 

1. Złożyła wypełnioną deklarację członkowską.  

2. Uzyskała akceptację Zarządu Fundacji, 

3. Wybitnie wspiera działalność statutową Fundacji 

 

§ 15 

Członkostwo może ustać: 

1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Fundacji lub 

Dyrektora Klubu Strzeleckiego. 

2. Na wniosek Zarządu Fundacji w przypadku naruszenia przez członka postanowień 

regulaminu. 

3. Utraty zdolności do czynności prawnych. 

4. Śmierci członka. 

 

§ 16 

Członkowie KS Legion Wschodni mają prawo: 

1. Uczestniczyć w zebraniach członków KS Legion Wschodni 

2. Zgłaszać wnioski i postulaty do władz KS Legion Wschodni 

3. Odwoływać się od uchwał i decyzji podjętych przez władze KS Legion Wschodni 

4. Nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować KS Legion Wschodni na 

zawodach sportowych i innych imprezach, 

5. Korzystać ze sprzętu i urządzeń KS Legion Wschodni na zasadach określonych 

przez Zarząd  Legion Wschodni Fundacja. 

 

§ 17 

Członkowie KS Legion Wschodni mają następujące obowiązki: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu Legion Wschodni Fundacja  i Regulaminu 

Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni. 

2. Ścisłe przestrzeganie wszelkich przepisów i norm wynikających z : 

a) usta ,  

b) rozporządzeń Ministrów,  

c) regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

d) innych norm regulujących zasady bezpiecznego i kulturalnego uprawiania 

sportu strzeleckiego ,  

3. Regularne opłacanie ustalonych na dany rok kalendarzowy składek członkowskich. 

4. Godne reprezentowanie Klubu. 

5. Branie czynnego udziału w pracach na rzecz Klubu. 

 

§ 18 

Członkowie honorowi mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w §16  i są 

zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
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§ 19 

We wszystkich sprawach majątkowych decyzje wiążącą podejmuje Zarząd Fundacji zgodnie 

ze Statutem (§ 14 -15). 

 

§ 20 

Rozwiązanie Klubu Strzeleckiego (Oddziału Fundacji) może nastąpić w wyniku uchwały 

Zarządu Fundacji lub w przypadku braku możliwości dalszego realizacji celów statutowych. 

 

§ 21 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Turośń Kościelna dnia 31 grudnia 2016 roku 


