STATUT
STOWARZYSZENIA ZBROJOWNIA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 [Nazwa Stowarzyszenia]
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Zbrojownia”.
2. Stowarzyszenie może korzystać ze skróty nazwy, a także tłumaczenia swojej nazwy na inne języki.
§2 [Osobowość prawna]
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3 [Teren działania Stowarzyszenia]
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
Wielkopolskiego.
2. Stowarzyszenie może dla realizacji swych celów działać również na terenie innych krajów.
§4 [Siedziba Stowarzyszenia]
Siedzibą Stowarzyszenia jest Suchy Las.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§5 [Cele Stowarzyszenia]
Celami Stowarzyszenia pozostaje:
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej a w szczególności sportów strzeleckich,
2. działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana w szczególności
poprzez promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerstwa broni pośród członków
Stowarzyszenia.
§6 [Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia]
1. Stowarzyszenie realizuje swój cel wskazany w § ust. 1 w szczególności poprzez:
a. szkolenie swoich członków w zakresie sportów strzeleckich,
b. wspieranie udziału członków Stowarzyszenia w imprezach sportowych,
c. organizowanie różnorodonych form współzawodnictwa sportowego.
2. Stowarzyszenie realizuje swój cel wskazany w § ust. 2 w szczegóności poprzez:
a. organizację spotkań kolekcjonerskich,
b. wspieranie członków w pogłębianiu ich wiedzy o historii oręża i broni,
c. wspieranie wymiany informacji kolekcjonerskich, w szczególności internecie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe również poprzez:
a. współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
b. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w Stowarzyszeniu
społeczności,
c. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
§7 [Działalność pożytku publicznego]
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w drodze odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
§8 [Podstawa działania Stowarzyszenia]
1. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać
pracowników.
2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z wykonywaną funkcją w wysokości
określonej uchwałą walnego zgromadzenia, lub jeżeli uchwała walnego zgromadzenia to dopuści, uchwałą komisji
rewizyjnej.
§9 [Działalność gospodarcza]
1. Stowarzyszenie może prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą po uzyskaniu
wpisie w rejestrze przedsiębiorców.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów Stowarzyszenia.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§10 [Rodzaje członkostwa]
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków kandydatów,
2. członków zwyczajnych,
3. członków honorowych,
4. członków wspierających,
5. członków stowarzyszonych.
§11 [Warunki uzyskania członksotwa]
1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel rzeczpospolitej Polskiej a także obcokrajowiec.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 lat a także małoletni poniżej tego wieku za zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być również osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.
§12 [Prawa członków]
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do organów Stowarzyszenia na zasadach określonych w
niniejszym statucie,
b. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie
tematy dotyczące jego działalności,
c. korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
d. korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
e. nosić znaczek i odznaki nadawane przez Stowarzyszenie.
2. Prawo czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Stowarzyszenia nie przysługuje członkom
wspierającym a także innym osobom wymienionym w ustawach.
3. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkom kandydatom, wspierającym i stowarzyszonym.
§13 [Obowiązki członków]
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:
1. przestrzegać przepisów statutu, uchwał władz oraz wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia,
2. terminowo uiszczać obowiązujące go składki członkowskie oraz wypełniać inne zobowiązania wobec
Stowarzyszenia,
3. wywiązywać się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń,
4. otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność o mienie Stowarzyszenia,
5. dbać o dobrej imię Stowarzyszenia.
§14 [Uzyskania członkostwa]
1. Członków kandydatów oraz wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
złożonej przez osobę zainteresowaną.
2. Członkostwo zwyczajne może być nadane przez zarząd członkowi nie wcześniej, niż przed upływem trzech miesięcy
od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia.
3. Członkostwo honorowe nadaje walne zgromadzenie.
4. Członkostwo stowarzyszone nadaje Zarząd po ukończeniu przez Członka Kandydata okresu Stażu kandydackiego.
§15 [Utrata członkostwa]
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej Zarządowi,
b. śmierci członka,
c. utraty osobowości prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
d. utraty praw publicznych,
e. wykluczenia w drodze postępowania dyscyplinarnego,
f. zalegania przez członka ze składką członkowską i braku jej uregulowania w terminie 30 dni od daty
wysłania członkowi monitu, drogą elektroniczną, wzywającego do uregulowania zaległości.
2. O ustaniu członkostwa orzeka zarząd, dokonując skreślenia z listy.
§16 [Odwołanie]
Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zgormadzenia.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZA I PRAWO STOWARZYSZENIA
§17 [Prawo Stowarzyszenia]
Prawo wewnętrzne Stowarzyszenia tworzą:
1. Statut
2. Uchwały walnego zgromadzenia,
3. Inne decyzje wydane na podstawie upoważnień zawartych w statucie i uchwałach walnego zgromadzenia.
§18 [Władze Stowarzyszenia]
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.
§19 [Walne zgromdzenie]
1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1a. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd w przypadkach wskazanych w statucie Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy,
na wniosek komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do
głosu stanowiącego, nie później niż 31 dnia od daty złożenia wniosku. W razie braku zwołania zgromadzenia we
wskazanym terminie walne zgromadzenie zwoła niezwłocznie komisja rewizyjna.
1b. Walne zgromadzenie odbywa się w Poznaniu.
1c. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia informuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed jego terminem. Dodatkowo członkowie uprawnieni do głosu
stanowiącego winni być w tym samym terminie poinformowani o terminie i miejscu walnego zgromadzenia w drodze
wiadomości elektronicznej.
2. W walnym zgromadzeniu biorą udział:
a. z prawem głosu stanowiącego członkowie zwyczajni i honorowi,
b. z głosem doradczym członkowie kandydaci, stowarzyszeni, wspierający i inne osoby wymienione w
regulaminie walnego zgromadzenia.
2a. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Wyłącza się prawo
uczestnictwa w zgromadzeniu przez pełnomocnika.
3. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
4. Dla ważności uchwał walnego zgromadzenia podejmowanych na posiedzeniach konieczna jest obecność co najmniej
1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosu stanowiącego. Jeżeli jednak w wyznaczonym terminie nie zbierze
się wymagane quorum, po 15 minutach walne zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały bez względu na
ilość obecnych osób. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie w trybie określonym w §23 dla
ich ważności konieczne jest, by w głosowaniu nad nimi brała udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosu
stanowiącego członków Stowarzyszenia.
5. Walne zgromadzenie działa i obraduje zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez siebie bezwzględną większością
głosów. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:
a. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. uchwalanie swojego regulaminu,
d. uchwalanie regulaminu działania komisji rewizyjnej oraz regulaminu postępowania dyscyplinarnego,
e. wybór zarządu i komisji rewizyjnej,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działań władz Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez władze i członków Stowarzyszenia, nie
zastrzeżonych niniejszym statutem innym władzom.
§20 [Zarząd]
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Członków zarządu wybiera i odwołuje walne zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd może wybrać spośród swojego składu bezwzględną większością głosów prezesa i wiceprezesów.
4a. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa, jeżeli
został powołany.
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5. Dla ważności uchwały zarządu wymagane jest by w głosowaniu nad nią brała udział co najmniej ½ uprawnionych
do głosu stanowiącego podczas obrad tego organu z zastrzeżeniem, iż w przypadku powołania zarządu 2-osobowego
dla ważności decyzji wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich uprawnionych.
6. Szczegółowe zasady działania i obradowania zarządu określi regulamin uchwalony bezwzględną większością głosów
przez ten organ.
7. Do kompetencji zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. kierowanie działalnością biura i komisji Stowarzyszenia,
c. realizowanie uchwał walnego zgromadzenia,
d. uchwalanie rocznych planów działania i ich realizacja,
e. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja,
f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad zwalniania z nich i zmniejszania ich wysokości,
h. podejmowanie decyzji w sprawie wstąpienia i wystąpienia do innych organizacji a także wybór
reprezentantów Stowarzyszenia do tych organizacji,
i. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
j. podejmowanie decyzji w innych sprawach finansowych,
k. sprawowanie nadzoru nad biurem Stowarzyszenia,
l. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
m. podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych statutem, uchwałą walnego zgromadzenia do
kompetencji zarządu.
§21 [Komisja rewizyjna]
1. Komisja rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna w zakresie realizowanych kontroli podlega wyłącznie statutowi i uchwałom walnego
zgromadzenia.
3. Komisja rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy czym przy równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą przeglądać wszelkie dokumenty i księgi Stowarzyszenia, żądać ustnych i
pisemnych wyjaśnień od zarządu a także składać wnioski o podjęcie określonych działań. Zarząd udziela odpowiedzi
na zapytania i wnioski członków komisji rewizyjnej w terminie 7 dni.
4a. Członkowie komisji rewizyjnej zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z
pełnieniem funkcji.
4b. Komisja rewizyjna informuje o wynikach kontroli w drodze uchwał dokumentujących wyniki kontroli. Komisja
rewizyjna może zadecydować w uchwale o niejawności przebiegu i szczegółów kontroli. W takim przypadku szczegóły
te ujawnia się wyłącznie zarządowi. Wynik kontroli zawsze pozostaje jawny..
5. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia a w szczególności jego gospodarkę finansową
a ze swej działalności zdaje sprawozdanie walnemu zgromadzeniu.
6. Ewentualny zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej nie
może przekroczyć wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Członkowie komisji rewizyjnej nie może zostać:
1. osoba wchodząca w skład zarządu ani pozostająca z osobą wchodzącą w skład zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§22 [Kadencyjność i uzupełnianie władz]
1. Zarząd i komisja rewizyjna powoływane są dwuletnią kadencję.
2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie nie później niż na 14 dni przed upływem kadencji organów celem
umożliwienia wyboru nowego zarządu.
3. Odwołanie zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem ich kadencji wymaga uchwały walnego zgromadzenia
podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkie osoby wchodzące w skład
zarządu dokooptować do swojego grona nowe osoby.
5. Komisja Rewizyjna może w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkie osoby wchodzące w jej skład
dokooptować do swojego grona nowe osoby.
6. Uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia dokonuje walne zgromadzenie w trybie właściwym dla ich wyboru.
7. W przypadku opróżnienia statutowego organu Stowarzyszenia walne zgromadzenie powinno być zwołane przez
zarząd lub komisję rewizyjną w ciągu 21 dni od daty powstania wakatu we władzach Stowarzyszeniach. W
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przypadku jeżeli zarówno zarząd jak i komisja rewizyjna nie działają prawo zwołania walnego zgromadzenia
przysługuje grupie 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§23 [Podejmownie decyzji na odległość i korespondencyjnie]
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą podejmować decyzje za pośrednictwem środków teleinformatycznych takich jak na
przykład telefon lub Internet, a także w trybie głosowania korespondencyjnego, jeżeli tylko dopuszczają to ich regulaminy.
§24 [Postęowanie dyscyplinarne]
1.
Postępowanie dyscyplinarne prowadzi się w sprawach o złamanie statutu, regulaminów lub uchwał władz
stowarzyszenia, naruszenie zasad współżycia społecznego a także sporów powstałych na skutek działalności w
stowarzyszeniu
2.
Postępowanie dyscyplinarne prowadzi Zarząd a orzeczenie dyscyplinarne zapada w formie uchwały.
3.
Od orzeczenia Zarządu przysługuje, w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia, odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4.
W postępowaniu dyscyplinarnym można orzec następujące kary:
1. upomnienia,
2. zawieszenia w prawach członkowskich na okres do lat dwóch,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
5.
Szczegółowy tryb postępowania w sprawach dyscyplinarnych określi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta
bezwzględną większością głosów.
ROZDZIAŁ V
ORGAN PUBLIKACYJNY
§25 [Ustalenie organu publikacyjnego]
Uchwała walnego zgromadzenia podjęta bezwzględną większością głosów określi organ publikacyjny Stowarzyszenia.
§26 [Obowiązek ogłaszania uchwał]
Uchwały walnego zgromadzenia podlegają ogłoszeniu w organie publikacyjnym Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA
§27 [Reprezentacja Stowarzyszenia]
Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz, a także do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i innych
uprawnione są:
1.
prezes i wiceprezesi działający samodzielnie,
2. dwóch członków zarządu działających łącznie.
§28 [Majątek Stowarzyszenia]
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie może korzystać ze wszystkich źródeł majątku określonych w ustawach.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
§29 [Zakazy odnośnie rozporządzania majątkiem]
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 („Osoby Bliskie”),
2. 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,
3. 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 celu
statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
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§30 [Podstawy gospodarki finansowej]
Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i decyzje zarządu.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§31 [Zmiana statutu]
Niniejszy statut podlega zmianie wyłącznie wskutek decyzji walnego zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością ¾
głosów.
§32 [Rozwiązanie Stowarzyszenia]
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć walne zgromadzenie kwalifikowaną większością ¾ głosów.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§33 [Członkowie założyciele]
Członkowie założyciele z chwilą rejestracji Stowarzyszenia uzyskują status członków zwyczajnych organizacji.
§34 [Sprawy nieuregulowane]
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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