
 

 

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" 

1. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby 

prowadzące aktywny tryb życia i dążące do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od płci i 

wieku. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu swojej nazwy: PSAT. 

PSAT w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami 

prawa. 

PSAT współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego a w szczególności z resortami 

Lasów Państwowych, Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, jednostkami wojskowymi, a także 

organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz podniesienia przygotowania obronnego i 

poziomu zdrowia społeczeństwa. PSAT  jest również stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu 

przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji. 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej ’’PSAT" zwane dalej 

Stowarzyszeniem. 

§ 2  

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu. 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdynia. 

§4 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdynia. 

§5 

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, umundurowania, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

§ 6  

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami społecznymi innych państw o podobnych założeniach programowych i 

zbliżonym charakterze. 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§7 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie: 

1. Angażowanie młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności związanych z szeroko pojętą obronnością, 

turystyką, rekreacją i formami przetrwania w terenie, dostosowanych do wieku, umiejętności, wiedzy i stopnia 

sprawności. 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwój dyscyplin sportu wchodzących w zakres zainteresowania 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem sportów strzeleckich. 

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

4. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede wszystkim przez 

młodzież, różnych dyscyplin sportowych i form rekreacji, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa 

kulowego i pneumatycznego, różnych odmian sportów łączności, sztuki przetrwania w trudnych warunkach i 

turystyki terenowej. 

5. Propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań. 

6. Popularyzowanie wiedzy ekologicznej, współuczestniczenie i organizowanie działań mających na celu ochronę 

przyrody i środowiska naturalnego. 

7. Organizowanie różnych form aktywności ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz profilaktyki 

od uzależnień, prowadzenie walki z otyłością, stresem, depresją i innymi chorobami i zagrożeniami 

cywilizacyjnymi. 

8. Przeciwdziałanie przeciążeniu i wypaleniu będącemu efektem stresu lub innych czynników negatywnie 

oddziaływujących na zdrowie i kondycję psychiczną człowieka. 

9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo we wszelkich formach 

aktywności organizowanych przez Stowarzyszenie. 

10. Wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i 

umiejętności ważnych z punktu widzenia obronności oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do 

zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa. 

11. Popularyzowanie wiedzy i kolekcjonowanie  wyposażenia, umundurowania  i uzbrojenia stron I i II Wojny Światowej 

oraz innych konfliktów zbrojnych. 

12. Organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych, wystawienniczych, wydawniczych 

i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych. 

13. Gromadzenie i kolekcjonowanie przedmiotów dotyczących historycznej broni oraz odtwarzanie postaci 

historycznych. 

14. Kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów,  przedmiotów związanych z 

historią. 

15. Upowszechnianie wiedzy o ratownictwie, udzielaniu pierwszej pomocy i ochronie zdrowia. 

16. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.
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§ 8  

 

 

 

§8 

 

Sposoby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby 

wojskowej. 

3. Organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez rekreacyjnych. 

4. Organizowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów, szkoleń, programów edukacyjnych i innych działań z 

zakresu turystyki i rekreacji, kultury fizycznej i sportu, udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, 

obronności, obrony cywilnej, ochrony przyrody i środowiska naturalnego. 

5. Prowadzenie działań profilaktycznych i zaradczych przeciw przeciążeniu i wypaleniu będących efektem stresu lub 

innych czynników negatywnie oddziaływujących na zdrowie i kondycję psychiczną człowieka, w tym w 

szczególności prowadzenie szkoleń i grup wsparcia. 

6. Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w zakresie 

działań statutowych Stowarzyszenia. 

7. Świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinach obustronnie uzgodnionych. 

8. Współdziałanie z resortami i podmiotami: Lasów Państwowych, obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i 

administracji, kultury fizycznej, organami administracji rządowej i samorządowej, w tym kuratoriami oświaty oraz 

jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek 

oświatowych. 

9. Organizowanie imprez turystycznych i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

10. Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w inscenizacjach, rekonstrukcjach, dioramach i innych imprezach 

o charakterze militarno - historycznym oraz kolekcjonowanie broni palnej, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni 

palnej pośród obywateli Rzeczypospolitej. 

11. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia. 

12. Zatrudnianie pracowników i angażowanie wolontariuszy w zakresie działalności statutowej. 

§9 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na: 

1. Społecznej pracy swoich członków, 

2. Pomocy organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.
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ROZDZIAŁ 3 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych, 

2. Wspierających, 

3. Honorowych. 

§ 1 1  

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację i zostaną  

          przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami   

         określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia. 

3. Uczestnictwa we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Korzystania z wszelkich urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd  

         Stowarzyszenia. 

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia i zostaną 

przyjęci przez Zarząd. 

§ 14 

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do: 

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia. 

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia. 

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 15 

Do obowiązków członków należy: 

1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia. 

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 16 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu. 

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu, 

b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy, 

c) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania. 

    3.  Rozwiązanie się Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ 4  

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§17 

1. Władzami Klubu są: 

 

a) Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

b) Zarząd Stowarzyszenia. 

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

3. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego  

         Zebrania Stowarzyszenia. 

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie                          

stanowią inaczej. 

§ 18 

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na 4 lata. 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek 1/3 ogółu członków. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku   

lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 19 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy: 

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich, 

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy  

            członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten   

           był podany w zawiadomieniu. 

3. W  Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. 

§20 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie 

         Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza. 
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków 

Zarządu.
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4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia jego uprawnienia przysługują wszystkim 

       członkom zarządu działającym w liczbie przynajmniej dwóch. 

5.   Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§21 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach 

pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności: 

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

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych. 

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych. 

5. Przyjmowanie i skreślanie członków. 

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 

§22 

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, 

         jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie    

        członków Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów    

      przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu   

30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

§23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

6.  Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

b) wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów oraz 

sposobów ich usunięcia, 

c) składania sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawiania 

wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, 

d) składania zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli 

Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu 

Stowarzyszenia, 

e) występowania z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z 

wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź 

istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu. 

f) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

g) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

 
      7. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia. 
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§24 

 

 

     8.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

 
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe 

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia. 

§24 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie 

wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 

Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja 

Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

§25 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania 

nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 

pochodzących z wyboru. 

ROZDZIAŁ 5  

WYRÓŻNIENIA I KARY 

§26 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§27 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje, zgodnie z 

regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, prawo wymierzania następujących kar: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 

d) wykluczenia 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni. 
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ 6  

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§28 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze: 

a) składki członkowskie, 

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone, 

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych, 
d) dochody ze sprzedaży majątku, 
e) majątek. 
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2. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych. 

3. Stowarzyszenie nie ma prawa: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków 

organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z działalności statutowej 

Stowarzyszenia, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których są właścicielami, udziałowcami bądź są zatrudnieni członkowie 

Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

§29 

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw 

wymagane są podpisy dwóch członków zarządu Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, po uwzględnieniu bieżących potrzeb powinny 

być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 

3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 

czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

ROZDZIAŁ 7  

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§30 

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§31 

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony 

majątek. 
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