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Rozdział
Postanowienia ogólne
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Ruch obywatelski Miłośników Broni, zwanY dalej ,,Stowarzyszeniem'', jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu stwozenie forum współpracy
wszelkich środowisk związanych
bronią: stzelcÓw sportowych, myśliwych,
rekonstruktorów historycznych, kolekcjonerów, posiadaczy i sympatyków broni, oraz
obronę ich interesów. Stowazyszenie jest organizaĄą zajmującą się promowaniem
pozytywnego wizerunku posiadaczy miłośnikÓw broni palnej, upowszechnianiem
kultury fizycznĄ i sportu - W szczególności strzelectwem sportowym i rekreacyjnym,
oraz popularyzaĄąwiedzy o broni.
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Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
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1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, pozycja 104 z póŹniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu
l z tego $tułu ma osobowośćprawną.
2. Stowarzyszenie zawlązanejest na czas nieokreślony.

s4

Stowarzyszenie może być członkiem kĘowych

o podobnym profilu działania.

Stowarzys zenie swo im działa n iem obej
1"r
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międzynarodowych organizacji
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Rozdział !l
Cele i sposoby działania
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Oelem Stowarzyszenie .jest:

a) dązenie do ustanowienia
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utzymania jednoznacznych zasad regulujacych

dostęp do broni dla praworządnych obywateli;
promowanie
pozytywnego wizerunku rniłosr:ikow r posiadaczy broni;
b)

c) przeciwdziałanie fałszywym stereoĘpom dotyczącym posiadania

prŹez obywateli;
d) popularyzacja wiedzy o broni:
e) promowanie odpowiedzialnego społeczensfuva ohylrlatelskiego'

1'
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DziałalnośĆstatutowa stowarzyszenia ;*st prowadzcna

społeczeńsbltła.

broni

na Ęecz *gołu

2' Stowarzyszenie realizuje ceie pooł"zez:
a} krzewien{ę idei patrioĘczl''ych, ze 5;łu*,;':ł'iyfi: uwzględnieniern historii i traelycji
"]reŻa ccisklegc:
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b) propagowanie idei legalnego dostępu do broni;
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c) upowszechnianie wiedzy o broni;
d) promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośnikówbroni;
e) wspótrac ę z organzacjami i insĄ1tucjami;

f)

opiniowanie

i

proponowanie właściwychz punktu widzenia posiadaczy
zapisów prawa;

i miłośnikówbroni palnej

s) organizowanie imprez, wystaw i pokazów;
h) działalnośćprom ującą rekreacyjne formy uprawian ia strzelectwa
i) współpracę i wzajem ną pomoc członków stowarzyszenia
i) prowadzenie działalnościintegrującej członków stowarzyszenia, wspieranie ich
aĘwnościkulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.
;

;
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Stowarzyszenie nie prowadzi działalnościgospodarczej,
w całościprzeznaczany jest na jego działalnośćstatutową.

a dochód

Stowarzyszenia

se

Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie opiera

)
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się na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić osoby ifirmy.
Rozdział lll

Człon kowie Stowarzyszen ia
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Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą
rodziców lub opiekuna prawnego. Członkostwo w Stowarzyszeniu moŻe być dofiótnie
lub czasowe na okres noku lub pięciu lat. Rodzaj członkostwa wybiera osoba

wstępująca.
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Członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd. Zarząd podejmuje decyzję po otrzymaniu
deklaracji i wpłaty na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej. Potr,vieidzenie
członkostwa następuje przez wydanie przez Zarząd Stowarzyszenia odpowiedniej
legi$macji członkowskiej. Wszystkie te czynności mogą być wykonane w formie
elektronicznej.
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Gzłonkowie dożywotni
DoŹywotniemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo vn7borcze
na Walnym Zgromadzeniu' MoŹe on takze brać pełny udział w zyciu stowarzyszenia,

w szczegÓlności:
a) braĆ udział w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia;

b) pzedstawiać wnioski

we

wszystkich sprawach dotyczących celów
ia Stowarzys zenia;
c) kozystać z doradztwa specjalis$cznego W sprawach związanych z posiadaniern
oraz uŻl1tkowaniern broni palnej;
d) brać udział W szkoleniach imprezach organizowanych pod patronatern
i fu nkcjonowan

Stowazyszenią

e) korzystać

z
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wszelkich akcji promocyjnych oferowanych

Stowa rzyszen ia przez jego człon ków wsp ierających.

dla

członkcw
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Gzłonkowie pięcioletni
Pięcioletniemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje bierne prawo wyborcze
na Walnym Zgromadzeniu. MoŹe on takŹe braó udział w zyciu Stowarzyszenia,
W szczegolności:
,:., riy,

We wszystkich sprawach dotyczących celÓw
funkcjonowania Stowarzys zenia;
b) korzystać z doradztwa specjalistycznego W sprawach związanych z posiadaniem
oraz uzytkowaniem broni palnej;
c) brać udział W szkoleniach imprezach organizowanych pod patronatem
a) przedstawiać wnioski
i

Stowazyszenia;

d) korzystać

Stowa rzysze

z
n

i

wszelkich akcji promocyjnych oferowanych
jeg o czło n ków wsp ie Ę ących.

ia przez

dla

członków

s{4

człon kowie jednoroczn i
Jednoroczny członek Stowarzyszenia (zwany ,jednorocznym ochotnikiem'') może brać
udział w życiu stowarzyszenia, w szczególności:
a) korzystać z doradztwa specjalistycznego W sprawach związanych z posiadaniem
oraz uŻytkowaniem broni palnej;
b) brać udział W szkoleniach
imprezach organizowanych pod patronatem
Stowarzyszenia;
c) kozystać
wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członkÓw
Stowa zyszen ia przez j eg o czło n ków ws p ie raj ących.
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Członek Stowarzyszenia, który został wybrany do władz Stowarzyszenia, otrzymuje
automatycznie status członka dozywotniego na czas pdnienia funkcji.

s16

I
I

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) pzestrzegać postanowień statutu i realizować uchwały władz Stowarzyszenia;
b) popierać iczynnie realizować cele Stowarzyszenia;
c) dbać o dobre imię Stowazyszenia;
d) znać i upowszechniać przepisy prawa dotyczące broni;
e) rozwijać umiejętności strzeleckie;
f) terminowo opłacać składki członkowskie.

s17

1. Skreślenie z listy członkow Stowarzyszenia następuje ?rzez:

a) rezygnację pisemną złoŹoną na ręce Zarządu;
b) śmierćczłonka;
c) wykluczenie przez Zarząd:
- za działalnośćsprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
- utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

2. ad uchwaĘ Łarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członkow na co najrnniej 21 dni przed terminem Walnego
Zgramadzen ia. U chwała Wa lnego Zg romadzen ia j est ostateczna
.

$ 1g
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą byc osoby flzyczne i

prawne'
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Człrrnkostwo wspierające Stowarzyszenia nabyrrua się poprzez złoŻeni,e oświadczBnia
wall Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w Ę kwestii stosowną uchwaĘ'
W takim samym trybie następuje ustanie człcnkostwa członka wspierającego.
a) formę i radzĄ wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają
zZauądern, w formie pisemnej umowy;
b) członkowie wspierający kozystają z praw przysługującym członkom pięcioletnim
wymienionym W s 13, za wyjątkiem praw wyborczych.
$20
osoby, ktÓre idenĘfikują się z celami Stowarzyszenia, a z jakichkolwiek powodów nie
chcą lub nie mogą byó członkami Stowazyszenia, mogą zostać jego sympatykami'
Sympatykiem zostaje się poprz ez złoŻenie deklaracj i.
Rozdział lV
Władze Stowarzyszenia
$21
Wbdzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b} Zauąd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Rada Stowazyszenia.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, za wyjątkiem
Rady Stowarzyszenia, którE kadencja trwa 9 lat.
3. Uzupełnienie składu wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje W drodze
kooptacji nie więcej niz dwóch członków. W przypadku niemoŹności uzyskania
wymaganej liczby członków władz, Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Rada
Stowazyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cżonków W cę]9
1.

uzupełnienia składu władz.
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ząwładząStowarzys zenia jest Walne Zgromadzenie CzłonkÓw'
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niz co trzy lata'
Zarząd powiadamia wszystkich członków dozywotnich i pięcioletnich co najmniej 21 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
3. Walne Zgromadzenie możnazv,łołaćrównieŻ na pisernny wniosek Komisji Rewizyjnej
lub Rady Stowarzyszenia w terminie do trzech miesięcy od daty złoŻenia wniosku'
4' Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŹy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia do następnego Walnego
1

. Najwyzs

Zgromadzenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawo zdan Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) udzielanie Zauądowi absolutorium;
d) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgrornadzenia;
e) wybor członkow Żauądu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie zmian statutu;
g) nozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
skarg członków Stowarzyszenia na działainośćZarządu;
rozpatrywanie
h)
ł) podjęcie ł:chwaływ sprawie rozwią-zania
,
L':
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stowzuzyszenia.
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5. Głosowanie odbywa się osobiścieprzez dozywotnich członkówTiorffiard)sż,dnia
obecnych na głosowaniu' Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą

większoŚcią głosów, kazdemu członkowi dozywotniemu przysługuje jeden głos'
6. Uchwałę o zmianie statutu Walne Zgromadzenie Członków podejmuje bezwzględną
większościągłosow.
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1. Zarząd składa się z 5 do 1 1 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, wiceprezes i skarbnik oraz członkowie Zarządu;
3. Zaząd wybiera spośród siebie Prezesa.
4. odwołanie Prezesa może nastąpić w drodze Uchwały Zalządu.
5. Zarząd konsĘfiuuje się bezpośredniopo wyborach w trakcie Walnego Zgromadzenia.
1. Do kompetencjiZaządu nalezy:
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a) kierowanie biezącą pracą Stowazyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) wydawanie legitymacji członkom Stowarzys zenia;
d) pzyjmowanie nowych cżonków Stowarzys zenia;
e) zwohywanie Walnego Zgromadzenia;

0
2.

ustalanie wysokości składki członkowskiej;
g) powoływanie jednostek organizacyjnych oraz ich kontrolowanie'

Uchwały Zarządu zapadĄą zwykłą większościągłosów, przy obecności 2I3

wszystkich człon ków Zarządu.
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1. Komisja Rewizyjna skbda się z 3-7 członków wybranych przezWalne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego'
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1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola biezącej pracy Stowarzyszenia;
bi wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie Zaządowi

absolutorium;
vvystępowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadĄązł,tykłąwiększościągłośów,
przy obecności 2/3
wszystkich członkÓw.

c)

-
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1. Rada Stowarzyszenia składa się z 5-9 pełnoletnich członków

dozywotnich,
zez Wa ne Zgr amadze n ie Czło n ków.
2' Posiedzenia Rady z 14 dniowym Wyprzedzeniem zwołuje co najmniej 2 członkÓw
Rady, nie rzadziĄ niz co pół roku.

wyb

ie ra ny

ch

p r

l

s28

1. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia nalezy:
a) wytyczanie dalekosięznej iinii programowej stowarzyszenia;
b) doradzanie Zarządowi w sprawach tego wymagająpych;

Rada ma
uchylenia uchwał Zarząiu w terminie 30 dni od ich uchwalenia;
-c) 'prawo
to nie dotyczy uchwały o zwołanirrWalnego ZgronnadzenIa;
prawo

d) Rada proponuje wszelkie zmiany w statucie stowarzyszenia:
e) Rada mcze tłystępować z. wnioskiem rjo Zarządu o ewołanie Walnego

Zgronradzenia.

,

2. Uchwały Rady .Stowarzyszenia zapadają zwykła. większościągłcsow, przy obecności , i
połowy wszystkich członkow.
,
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
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Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, opłat wpisowych,
:ai'owizn, spadkóW, zapisów, dotacji, działalnościwłasnejorazzofiarności publicznój.
-j = u nd uszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd
Do reprezentowania Stowazyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkovvych
est u powazn ionych dwóch czło nków Zauądu Ęczn ie.
r Stowarzyszenie nie moze:
a) zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia;
b) udzietać paĄczek członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom,
z którymi pozostają oni w związku małzeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieńsfiłva lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu plzysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi";
c) pzekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub
pracownikÓw oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
tzecich, W szczególnoŚci jezeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
^

na preferencyjnych warunkach

na

;

rzecz jego członków, członkÓw organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób
tzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia;
e) kupować na szczegÓlnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
d) wykorzystywać majątku

s30
1' Stowarzyszenia rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub
innych przypadkach przewidzianych w pzepisach prawa.
^w
2.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje

3'

bezwzględ ną większością głosów.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidaĄi oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Cader Szymon
Prctckciant Zebrania
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