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1.  
Celem stowarzyszenia jest: 
a) promocja, popieranie , popularyzacja, organizacja oraz 
ułatwianie dostępu do uprawiania strzelectwa 
rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa 
broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów oraz 
rekonstrukcji historycznych; 
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 
c) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz 
obronności państwa, zwłaszcza umiejętności strzeleckich, 
obsługi broni palnej i innej, pierwszej pomocy; 
d) upowszechnianie i ochrona wolności i swobód 
obywatelskich , zwłaszcza legalnego posiadania broni 
palnej i innej przez praworządnych obywateli; 
e) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania 
polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 
f) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
g) wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacji pozarządowych,  zwłaszcza 
związanych ze strzelectwem i bronią palną; 
h) zwiększenie odsetka praworządnych obywateli czynnie 
uprawiających strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa 
broni palnej i innej; 
i) przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, 
kolekcjonowania i użytkowania broni w Polsce. 
j) zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz 
działalnością kolekcjonerską w zakresie broni (z 
szczególnym uwzględnieniem broni palnej), amunicji i 
militariów. 
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Sposób 

reprezentacji: 
„Do 

reprezentowania 
Stowarzyszenie 
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niemajątkowych 
uprawniony jest 
Prezes Zarządu” 
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wewnętrznej 

 
Uchwała nr 3/2019 
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NIE 

 
- 

 
- 

 
- 

Sygnatura akt: 
KST.512.12.2019 
DS.512.12.2019 
DS.512.12.2020 

2.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. Dla 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może 
działać na terenie innych państw z poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 
3.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizowanie lub udział w wykładach, prelekcjach, 
szkoleniach, treningach, kursach, spotkaniach, pokazach, 
wystawach, piknikach, zawodach, rekonstrukcjach 
historycznych lub innych imprezach zbieżnych 
tematycznie z celami Stowarzyszenia; 
b) budowanie i zarządzanie narzędziami edukacyjnymi, 
informacyjnymi, organizacyjnymi lub innymi 
wspomagającymi cele Stowarzyszenia; 
c) zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej 
odnośnie strzelectwa, broni palnej oraz kolekcjonerstwa 
broni; 
d) organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 
e) współdziałanie z władzami publicznymi, występowanie 
z opiniami do organów administracji publicznej, wsparcie 
władz w pozytywnym kształtowaniu aktów prawnych i 
pokrewnych w tematach zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia; 
f) współpraca z innymi organizacjami lub podmiotami, 
muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi, klubami 
sportowymi, a także osobami fizycznymi w celu realizacji 
celów statutowych; 
g) współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi 
instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu 
krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób uczących się; 
h) uzyskiwanie, przygotowanie i utrzymanie zaplecza 
technicznego, zwłaszcza systemów informatycznych, 
strzelnic, strzelnic pneumatycznych, sal wykładowych 
oraz miejsc spotkań.   


