Statut Stowarzyszenia Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego „Dominus”

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego
„Dominus”, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawą.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r., Nr 79, poz 855 – t.j. z późn. zm.) i innych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
§2
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, otwartą na zróżnicowane opcje światopoglądowe.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pruszcz.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.
3. Stowarzyszenie może przystępować do innych stowarzyszeń i związków stowarzyszeń, na
zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, o ile ich cele nie są
sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II. Cele i sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia.
§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1) popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni historycznej, a w
szczególności broni czarnoprochowej oraz neurobalistycznej,
2) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, zwłaszcza dawnej, militariów
oraz historii oręża, a także działalności kolekcjonerskiej,
3) propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych,
4) działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa,
5) wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie
kolekcjonowania broni, pamiątek
historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej,
6) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich
opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu,

7) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków
Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia z broni
historycznej, w szczególności z broni czarnoprochowej oraz neurobalistycznej,
2) udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych zawodach strzeleckich z broni
historycznej, w szczególności zawodach strzeleckich z broni czarnoprochowej oraz
neurobalistycznej,
3) organizowanie zawodów strzeleckich z broni historycznej, w szczególności z broni
czarnoprochowej oraz neurobalistycznej,
4) współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu strzelectwa
historycznego, w szczególności strzelectwa z broni czarnoprochowej oraz neurobalistycznej,
5) szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa historycznego, w szczególności
strzelectwa z broni czarnoprochowej oraz neurobalistycznej,
6) działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i bezpieczne warunki uprawiania
strzelectwa historycznego, w szczególności strzelectwa z broni czarnoprochowej oraz
neurobalistycznej,
7) udział członków stowarzyszenia w wystawach konferencjach i innych imprezach promujących
kolekcjonerstwo broni i militariów, w tym rekonstrukcjach historycznych, organizowanie
takich imprez samodzielnie lub we współpracy z innymi stowarzyszeniami o charakterze
kolekcjonerskim lub historycznym,
8) rekonstrukcję broni historycznej, w szczególności czarnoprochowej oraz neurobalistycznej
(łuki, kusze, balisty) na potrzeby stowarzyszenia i jego członków wyłącznie dla realizacji celów
statutowych stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.
§7
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) Każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo
polskie, niepozbawiona praw publicznych, uprawiająca strzelectwo z broni historycznej, w
szczególności z broni czarnoprochowej, lub kolekcjonerstwo.
2) osoba w wieku od 13 do 16 lat może posiadać ograniczony status Członka Zwyczajnego, bez
czynnego i biernego prawa wyborczego, po uzyskaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych.
2. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna bądź prawna popierająca cele
Stowarzyszenia.

3. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna wyróżniona przez Stowarzyszenie uchwałą
Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu i wyrażeniu zgody przez kandydata
na Członka Honorowego.
§8
1. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje w trybie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na
podstawie pisemnego zgłoszenia oraz wypełnionej deklaracji członkowskiej.
2. Nabycie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, podjętej na pisemny wniosek kandydata.
§9
1. W przypadku odrzucenia przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku o członkostwo w
Stowarzyszeniu, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej, której
decyzja jest ostateczna.
2. Odwołanie jest rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
§10
Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
1)
2)
3)
4)

pisemnego dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
wykluczenia,
prawomocnego wyroku sądu o utracie praw publicznych,
śmierci.
§11

Członek Stowarzyszenia może być wykluczony, gdy sprzeciwia się zasadom statutu lub:
1) dopuści się działania na szkodę Stowarzyszenia,
2) postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego,
3) nie opłaca składki przez 2 kolejne okresy.
§12
O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu
tajnym.
§13
Członek Zwyczajny ma prawo:
1)
2)
3)
4)

wybrać i być wybranym do wszystkich organów Stowarzyszenia,
występować z wnioskiem do organów Stowarzyszenia,
brać udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie,
korzystać z pomocy Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zgodnych z celem działania Stowarzyszenia.
§14

Członek Wspierający lub Honorowy ma prawo:
1) brać udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie,
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zgodnie z celem działania Stowarzyszenia,
3) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków z wyłączeniem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
§15
1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1)
2)
3)
2.
1)
2)

brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia,
dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
terminowo opłacać składki.
Członek Wspierający lub Honorowy ma obowiązek:
brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia,
dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd.
§17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się jeden raz w
roku w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy
własnej, inicjatywy komisji rewizyjnej lub 1/3 (słownie: jedna trzecia) Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia. Termin zwołania zebrania nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście)
dni od daty otrzymania wniosku wyrażającego taką wolę. Przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Zebrania Członków mogą być tylko i wyłącznie sprawy, dla których zwołano
zebranie.
3. Walne Zebranie Członków może podejmować prawomocne uchwały przy obecności co
najmniej połowy Członków Zwyczajnych.
4. Jeżeli Walne Zebranie Członków w oznaczonym terminie nie zgromadziło wymaganej liczby
Członków Zwyczajnych, Zarząd zwołuje w terminie do 1 miesiąca, jednakże nie krótszym niż
30 minut, Walne Zebranie Członków w II terminie, które jest władne podejmować uchwały
niezależnie od liczby przybyłych Członków Zwyczajnych, zwykłą większością głosów, o ile

Statut nie stanowi inaczej. Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd może wskazać miejsce
i czas II terminu Walnego Zebrania Członków, gdyby w I terminie nie było kworum.
5. Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków na 14
(słownie: czternaście) dni przed terminem (decyduje data nadania pisma).
§18
1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie
mniej niż połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie zwykłą
większością głosów niezależenie od liczby obecnych na Zebraniu Członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że statut lub
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują głosowanie tajne.
§19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o zmianie statutu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
§20
1. Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, a mogą wybrać spośród siebie
także Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) zwołanie Walnego Zebrania Członków,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków,
3) czuwanie nad rzetelnym gospodarowaniem środkami finansowymi Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem wydatków na cele statutowe.

4) dbałości o bezpiecznie przechowywanie dokumentów Stowarzyszenia,
5) organizowanie posiedzeń zarządu Stowarzyszenia w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej
niż raz na kwartał,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
chyba że statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują głosowanie tajne.
5. Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa łącznie z innym członkiem zarządu.
6. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
§21
1. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, a przed jej upływem w przypadku:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch
trzecich) głosów.
2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimum przewidzianym w §20 ust. 1
pozostali członkowie w drodze pisemnej uchwały uzupełniają skład o nie więcej niż 1/3 dokonując
wyboru spośród Członków Zwykłych. Osoby te pełnią funkcję do upływu kadencji dotychczasowego
Zarządu.
§22
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków,
które wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym, chyba że statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
przewidują głosowanie tajne.
§23
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola realizacji przez Zarząd zadań statutowych i uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kontrola działalność finansowej, jej legalności, celowości i rzetelności,
3) kontrola prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia,

4) przekazywanie Zarządowi uwag dotyczących finansowania Stowarzyszenia,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków w sprawie corocznego
udzielania Zarządowi absolutorium.
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w wypadkach
określonych w statucie lub przepisach obowiązującego prawa.
Rozdział V Majątek Stowarzyszenia
§24
Stowarzyszenie może posiadać ruchomości i nieruchomości, które powinny być zinwentaryzowane.
§25
1. Dochody Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą pochodzić:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.

ze składek członkowskich,
z darowizn,
z dotacji,
ze spadków i zapisów,
z dochodów z własnej działalności,
z dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
§26
Majątek jest własnością Stowarzyszenia i służy realizacji jego celów statutowych.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.
§27
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy braku
kworum w pierwszym terminie stosuje się zapisy §18 ust. 2 Statutu.
§28
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum w
pierwszym terminie stosuje się zapisy §18 ust. 2 Statutu.
§29

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków majątek Stowarzyszenia
przechodzi na własność wskazanej w uchwale organizacji pozarządowej. Jeśli Walne Zebranie
Członków nie wskaże, na rzecz której organizacji pozarządowej majątek przechodzi, decyzje w tej
sprawie podejmuje ostatni Zarząd.

