
STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ 

„PRAWO DO BRONI” 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Związek Stowarzyszeń „Prawo do broni”, zwany dalej Związkiem lub Związkiem Stowarzyszeń,  

stanowi zrzeszenie stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w Polsce na podstawie 

obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (prawo  o 

stowarzyszeniach DZ.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu.  

2. Związek Stowarzyszeń zrzesza podmioty prawne, które działają na rzecz prawa do broni w Polsce, 

w szczególności na rzecz wpisania prawa do broni do Konstytucji RP.  

§ 2 

Terenem działania Związku Stowarzyszeń jest obszar Polski, a siedzibą władz miasto …………….. 

Związek Stowarzyszeń może prowadzić działalność poza granicami Polski.  

§ 3 

1. Związek Stowarzyszeń jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną. 

2. Związek Stowarzyszeń prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.  

3. Związek Stowarzyszeń używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Związku 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

4. Symbol i nazwa Związku Stowarzyszeń podlegają ochronie prawnej. 

5. Związek Stowarzyszeń opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

§ 4 

Związek Stowarzyszeń może przystępować do organizacji pozarządowych, zrzeszeń i stowarzyszeń w 

kraju i za granicą.  

§ 5 

Czas trwania Związku Stowarzyszeń jest nieograniczony. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby działania 

§ 6 

Celem Związku Stowarzyszeń jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność na 

rzecz ustanowienia w Polsce prawa do posiadania broni dla praworządnych i zdrowych psychicznie 

Polaków, w szczególności przez wpisanie prawa do broni w Konstytucji RP.  

§ 7 



Cel ten będzie realizowany poprzez:  

1. Uczestniczenie w debacie publicznej dotyczącej Konstytucji RP;  

2. Uczestniczenie w pracach społecznych, rządowych nad projektami Konstytucji, ustaw, 

rozporządzeń w celu postulowania wpisania do nich, lub mających za przedmiot, prawa do broni dla 

praworządnych i zdrowych psychicznie Obywateli RP;  

3. Prowadzenie działalności informacyjno-integracyjnej dla organizacji pozarządowych oraz innych 

form aktywności obywatelskiej;  

4. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej organizacjom pozarządowym  w ich działalności 

statutowej; 

5. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, kulturalno-integracyjnej, sportowej, 

rekreacyjnej związanej ze sportami strzeleckimi, kolekcjonerstwem broni palnej, łowiectwem;  

6. Prowadzenie działalności wydawniczej; 

7. Promocja działań sektora pozarządowego; 

8. Wspieranie działań organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy 

międzynarodowej;  

9. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie celów 

statutowych Związku; 

10. Publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących wolności obywatelskich oraz spraw 

związanych z posiadaniem broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie obywateli RP;  

11. Branie udziału we wszelkiego rodzaju gremiach tworzących akty normatywne wpływających na 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w celu proponowania zapisów 

gwarantujących prawo do broni praworządnym i zdrowym psychicznie obywatelom RP;  

12. Prowadzenie działalności na rzecz praworządnych posiadaczy broni w Polsce; 

§ 8 

Dla osiągnięcia swego celu Związek Stowarzyszeń podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem i 

zasadami współżycia społecznego działania kierując się następującymi zasadami:  

1. Związek Stowarzyszeń jest organizacją usługową – pracuje dla, a nie w imieniu pozarządowych 

organizacji, 

2. Członkowie władz oraz pracownicy Związku Stowarzyszeń nie reprezentują publicznie organizacji 

pozarządowych zrzeszonych w Związku, 

3. Pracownicy Związku Stowarzyszeń nie reprezentują opcji żadnej organizacji, nikogo nie preferują 

ani nie pomijają, dążąc jedynie do realizacji celów Związku.  

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 



§ 9 

Członkowie Związku Stowarzyszeń dzielą się na:  

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających 

3. Honorowych  

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie lub fundacja (organizacja), która złoży pisemną 

deklarację przystąpienia do Związku Stowarzyszeń „Prawo do broni” i zostanie przyjęta uchwałą 

Zarządu, zwykłą większością głosów. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie w terminie 14 

dni od daty wpłynięcia pisemnej deklaracji. W razie braku uchwały, negatywnej organizację uznaje 

się za przyjętą.  

2. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania. 

3. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Związku Stowarzyszeń przez upoważnioną osobę, 

zgodnie z obowiązującym daną organizację statutem.  

§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca Związkowi 

Stowarzyszeń pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację 

przystąpienia do Związku Stowarzyszeń i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji 

winna zostać wskazana forma wsparcia. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Związku Stowarzyszeń przez 

upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem z głosem doradczym.  

3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.  

4. Członek wspierający może zostać przez Zarząd zwolniony z obowiązku płacenia składki.  

§ 12 

1. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona w 

realizacji celów Związku Stowarzyszeń, której taką godność nada uchwałą Zarząd.  

2. Członek honorowy będący osobą prawną jest reprezentowany w Związku Stowarzyszeń przez 

upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki. 

4. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania. 

§ 13 

Członek zwyczajny ma prawo:  

1. Wybierać i być wybieranym do organów Związku Stowarzyszeń. 

2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku Stowarzyszeń. 

3. Korzystać z pomocy i urządzeń Związku Stowarzyszeń na zasadach określonych przez Zarząd.  

§ 14 



Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach Zarządu oraz 

posiedzeniach Walnego Zabrania.  

§ 15 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:  

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku Stowarzyszeń.  

2. Uczestnictwa w działalności Związku Stowarzyszeń.  

3. Regularnego opłacania składek członkowskich.  

§ 16 

Każdy członek zwyczajny ma prawo zadeklarowania wysokości wnoszonej rocznej składki 

członkowskiej od jednej składki podstawowej do jej wielokrotności. Deklarację o przyjętym 

zobowiązaniu należy złożyć w chwili otrzymywania uprawnień członkowskich. Deklarację o zmianie 

wysokości składki członkowskiej należy przedłożyć co najmniej na miesiąc przed Walnym Zebraniem.  

§ 17 

Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Związku Stowarzyszeń w zadeklarowany 

przez siebie sposób.  

§ 18 

Utrata członkostwa następuje na skutek:  

1. Dobrowolnego wystąpienia przez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Likwidacji stowarzyszenia lub fundacji. 

3. Pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu z powodu: działania na szkodę Zwiazku, nie 

przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Związku Stowarzyszeń, w 

związku z nie płaceniem składek członkowskich lub na uzasadniony wniosek minimum 3  członków 

Związku Stowarzyszeń. 

4. Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym.  

§ 19 

1. Każdy członek zarządu ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach, chyba że 

Zarząd postanowi inaczej. 

2. Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje prawo  odwołania do Walnego 

Zebrania. 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Związku Stowarzyszeń 

§ 20 

Organami Związku Stowarzyszeń są:  

1. Walne Zebranie.  

2. Zarząd.  

3. Komisja Rewizyjna. 



4. Rada Związku Stowarzyszeń „Prawo do broni”. 

§ 21 

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie wyłącznie w głosowaniu jawnym. 

2. Kadencja wybieralnych organów Związku Stowarzyszeń trwa 5 lat. 

3. Uzupełnienie składu organów statutowych w trakcie trwania kadencji dokonuje Walne Zebranie 

w drodze powołania osób, które w wyborach do składu organu obecnej kadencji uzyskały kolejno 

największą ilość głosów.  

§ 22 

1. Uchwały wszystkich organów Związku Stowarzyszeń zapadają zwykłą większością głosów . 

Wybieralne organy Związku Stowarzyszeń (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada Programowa), 

podejmują uchwały przy obecności co najmniej polowy liczby członków. 

2. O terminie Walnego Zebrania członkowie Związku Stowarzyszeń zostają powiadomieni przez 

publiczne ogłoszenie, nie później jak 21 dni przed wyznaczonym terminem. W ogłoszeniu należy 

podać porządek obrad. Walne zebranie nie może podejmować uchwał w sprawach, które nie były 

zamieszczone w porządku obrad.  

3. Wybieralne organy Związku Stowarzyszeń (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada Programowa)  

podejmują uchwały na posiedzeniach. 

 

Walne Zebranie 

§ 23 

1. Najważniejszą władzą Związku Stowarzyszeń jest Walne Zebranie.  

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku.  

3. Nadzwyczajne Zebranie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, Rady Związku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Związku Stowarzyszeń. 

4. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania obraduje wyłącznie nad sprawami zamieszczonymi 

w porządku obrad podanym w powiadomieniu. 

5. Obrady Walnego Zebrania są jawne.  

§ 24 

1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni. 

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi. 

§ 25 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:  



1. Uchwalenie zmian Statutu Związku Stowarzyszeń; 

2. Wybór i odwoływanie członków Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, członków Komisji 

Rewizyjnej, członków Rady Związku Stowarzyszeń; 

3. Udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium wybieralnym organom Związku lub 

poszczególnym jego członkom; 

4. Uchwalenie na wniosek Zarządu budżetu.  

5. Ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej. 

6. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu, wskazanych 

w Statucie. 

7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń i przeznaczeniu jego majątku.  

 

Zarząd 

§ 26 

1. Zarząd reprezentuje Związek Stowarzyszeń i kieruje jego pracami. Do złożenia oświadczenia woli, 

w tym również zaciągania zobowiązań majątkowych za Związek Stowarzyszeń potrzebne jest zgodne 

współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu. 

2. Zarząd składa się z 3 osób, Prezesa oraz członków zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie 

spośród kandydujących osób wchodzących w skład zarządów członków Związku Stowarzyszeń. 

Utrata członkostwa w zarządzie członka Związku Stowarzyszeń nie powoduje utraty członkostwa w 

Zarządzie Związku. 

§ 27 

1. W razie ustąpienia z jakiegokolwiek powodu jednego członka Zarządu, Zarząd działając w 

pozostałym składzie jednomyślnie może dokonać kooptacji członka Zarządu, na czas do końca 

kadencji. 

2. W sposób opisany powyżej nie może nastąpić kooptacja na funkcję Prezesa zarządu. W razie 

ustąpienia Prezesa zarządu, zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków w celu 

dokonania wyboru Prezesa Zarządu.  

§ 28 

1. Do obowiązków Zarządu należy:  

a. kierowanie działalnością Związku Stowarzyszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,  



b. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, 

c. opracowywanie budżetu Związku Stowarzyszeń i sprawozdań budżetowych, 

d. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań,  

e. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Związku Stowarzyszeń,  

f. zatrudnianie pracowników,  

g. do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Związku 

Stowarzyszeń.  

2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Związku Stowarzyszeń.  

 

Komisja Rewizyjna 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Związku Stowarzyszeń i 

składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród osób zrzeszonych organizacjach 

będących członkami Związku Stowarzyszeń. 

2. Utrata członkostwa w organizacji będącej członkiem Związku Stowarzyszeń, nie uzasadnia utraty 

funkcji w Komisji Rewizyjnej. 

§ 30 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego 

Zebrania.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego 

zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.  

3. W razie ustąpienia z jakiegokolwiek powodu jednego członka Komisji Rewizyjnej, Komisja 

Rewizyjna działając w pozostałym składzie jednomyślnie może dokonać kooptacji  członka, na czas 

do końca kadencji.  

§ 31 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem 

doradczym.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.  

§ 32 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

1. Kontrola pracy wybieralnych organów Związku Stowarzyszeń co do prawidłowości oraz zgodności 



ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. 

2. Opiniowanie budżetu Związku Stowarzyszeń i bilansu.  

3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.  

4. Opiniowanie wniosku o udzielenia absolutorium Zarządowi.  

 

Rada Programowa 

1. Radą Programową Związku Stowarzyszeń jest 7 osób działających jako organ doradczy, 

wybranych przez Walne Zebranie Związku spośród osób zrzeszonych w organizacjach będących 

członkami związku.  

2. Ustanie członkostwa w organizacji będącej członkiem Związku, nie uzasadnia utraty funkcji w 

Radzie Programowej. 

§ 33 

1. Zadaniem Rady Programowej jest coroczne wytyczanie priorytetów działania Związku 

Stowarzyszeń, w szczególności Rada Programowa przygotuje projekt brzmienia przepisu Konstytucji, 

który będzie przez Związek Stowarzyszeń postulowany do wpisania w Konstytucji RP.  

2. Bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją przyjętego programu działania.  

3. Na zebraniu Rady Programowej mogą być zapraszani eksperci z wybranych dziedzin, służący 

pomocą w programowaniu działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. 

4. W pracach Rady Programowej uczestniczą członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z prawem 

głosu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Związku 

§ 34 

1. Majątek Związku Stowarzyszeń stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i 

fundusze.  

2. Na fundusze Związku Stowarzyszeń składają się:  

a. składki członkowskie,  

b. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej,  

c. dotacje, subwencje, zapisy,  

d. darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek publicznych,  



e. dochód z działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej o ile taka będzie 

prowadzona, 

f. pozyskiwane środki finansowe na działalność związku poprzez składanie  aplikacji do programów 

unijnych, konkursów ogłaszanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz prowadzenie 

działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej.  

3. Funduszami Związku Stowarzyszeń dysponuje Zarząd i mogą być użyte wyłącznie na cele 

określone w Statucie. 

4. Związek Stowarzyszeń nie:  

a) udziela pożyczek lub zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 

członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub 

pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazuje ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastąpi 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

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

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że, to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

d) zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,  

e) przydziela dotacji z funduszy zewnętrznych członkom zwyczajnym Związku.  

 

§ 35 

Organy Związku Stowarzyszeń, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania 

się nowo wybranych organów i zobowiązane są im przekazać protokolarnie wszelki majątek i 

prowadzone sprawy Związku Stowarzyszeń.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku  

§ 36 



Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych Walne Zebranie, 

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

statutu nie mogą dotyczyć głównych celów działania Związku Stowarzyszeń.  

§ 37 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku Stowarzyszeń i przeznaczenia jego majątku podejmuje, 

na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne 

Zebranie, większością 2/3 głosów.  

2. Majątek rozwiązywanego Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostanie 

przeznaczony na cele związane z działalnością pożytku publicznego.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

§ 38 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.  

 


