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Nazwa stowarzyszenia Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni, Pasjonatów 

Strzelectwa, Poszukiwań Zabytków i Artefaktów GROT w 

Kolbuszowej  

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  
Kolbuszowa Dolna 

36-100 Kolbuszowa 

Teren działalności  Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

nr. wpisu do rejestru  

(poz.) 

01.07.2020 r.  

KRS - 847472 

Cele Stowarzyszenia  1. Szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni. 

2. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie 

kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych oraz 

pogłębiania wiedzy historycznej 

3. Działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych 

4. Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa, w 

szczególności poprzez organizowanie m.in. treningów, 

zawodów, pokazów i szkoleń 

5. Podnoszenie kompetencji członków, kadr podmiotów 

współpracujących oraz osób zainteresowanych poprzez 

organizowanie m.in. treningów, szkoleń, wykładów 

6. Prowadzenie działalności integracyjnej członków, 

organizowanie i udział w zawodach i imprezach krajowych 

oraz zagranicznych 

7. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat 

broni, militariów, historii oręża oraz działalności 

patriotycznej, sportowej, kolekcjonerskiej i poszukiwań 

zabytków i artefaktów (eksploracji). 

8. Przejmowanie broni, przedmiotów i artefaktów 

historycznych od osób fizycznych i instytucji mogących je 

przekazać po spełnieniu określonych w przepisach prawa.  

Sposoby realizacji celów  1. Systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich 

członków Stowarzyszenia. 

2. Organizowanie wystaw broni, zawodów strzeleckich i 

poszukiwań zabytków i artefaktów 

3. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w 

uprawianiu strzelectwa, kolekcjonerstwa broni i poszukiwań 

zabytków i artefaktów 

4. Szerzenie wiedzy w zakresie historii broni, tradycji 

strzelectwa, i poszukiwań zabytków 

5. Propagowanie i pielęgnowanie idei patriotycznych i tradycji 

narodowych 

6. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi 

broni 

7. Udział członków Stowarzyszenia w szkoleniach, wystawach, 

konferencjach i innych imprezach promujących strzelectwo, 

kolekcjonerstwo i organizowanie takich imprez.  

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. Zdzisław Smyrski – Prezes Zarządu 

2. Andrzej Zieliński – Wiceprezes Zarządu 

3. Przemysław Poliński – Wiceprezes Zarządu  

4. Marcin Smyrski – Skarbnik  
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Organ nadzoru Komisja rewizyjna: 

1. Marcin Dłużeń  

2. Tadeusz Mieczysław Ginda  

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są prezes i 

innych członek Zarządu, działający łącznie lub wiceprezes i 

Skarbnik działający łącznie.  

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

Rozwiązanie Stowarzyszenia wraz z określeniem przeznaczenia 

majątku może zostać uchwalone przez Walne Zgromadzenie 

Członków liczbą głosów 4/5 obecności co najmniej 2/3 liczby 

Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Uwagi   

 

 


