
ZAŁĄCZNIK NR 1 
do uchwały nr 01/12/2019 Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego 

z dnia 11 grudnia 2019 r. 
Stowarzyszenia działającego p.n. „Polski Związek Kolekcjonerów Broni”   

w sprawie zmiany statutu 
 

 
TEKST JEDNOLITY STATUTU 

 
 

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ 

„POLSKI ZWIĄZEK KOLEKCJONERÓW BRONI” 

 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polski Związek Kolekcjonerów Broni” w dalszych postanowieniach 

statutu zwane Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań 

dążących do integracji środowisk kolekcjonerów broni i militariów. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. 

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 

podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz 

niniejszego statutu. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 

 

§ 7 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. 

 

§ 8 

Celami Stowarzyszenia są: 

1) Popularyzacja wiedzy z zakresu broni i militariów poprzez organizację wystaw, spotkań, wy-

kładów, szkoleń, wydawanie publikacji o tematyce historycznej oraz wspieranie wszelkich 

inicjatyw z tym związanych, w tym uruchomienie i prowadzenie muzeum broni i amunicji 

oraz militariów, w także przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz opinii z tego za-

kresu. 

2) Ochrona praw członków Stowarzyszenia. 

3) Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

4) Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz przeciwdziałanie przestępstwom. 



 

§ 9 

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 

1)  pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność 

2)  organizowanie imprez, wyjazdów, wystaw, prelekcji 

3)  współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania. 

 

§ 10 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

Stowarzyszenie posiada członków: 

1)  założycieli 

2) zwyczajnych, 

3)  wspierających, 

4)  honorowych. 

 

§ 12 

 

Członkiem założycielem jest osoba fizyczna, która uczestniczyła w zebraniu założycielskim 

Stowarzyszenia, w trakcie którego podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia. Członkiem  

zwyczajnym lub honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację 

członkowską w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży 

deklarację członkowską, w której oświadczy o zamiarze pomocy finansowej, rzeczowej 

lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój Stowarzyszenia.   

O przyjęciu każdego członkostwa w Stowarzyszeniu w każdym przypadku decyduje Zarząd 

informując o tym kandydata na członka. 

Utrata członkostwa następuje w razie: 

a) śmierci członka z chwilą jego śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

z chwilą tej utraty, 

b) rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu z chwilą doręczenia Zarządowi 

Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji, 

c) skreślenia członka przez Zarząd z listy członkostwa  z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o 

skreśleniu. 

 

Członkowie założyciele mają prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają obowiązek: 



a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

b. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach, 

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d. dbania o dobro Stowarzyszenia, 

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek. 

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają 

takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 

Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także dbania o dobro Stowarzyszenia. 

 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, mają obowiązek przestrzegania 

Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także dbania o dobro Stowarzyszenia.    

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

 

§ 13 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1)  Walne Zgromadzenie, 

2)  Zarząd, 

3)  Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa osiem lat, a ich wybór 

lub odwołanie odbywa się w głosowaniu jawnym większością czterech piątych głosów  członków 

Stowarzyszenia posiadających czynne prawo uczestniczenia w wyborach przy obecności co najmniej 

czterech piątych tych członków. 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia przedłuża się o kolejne osiem lat w 

przypadku braku wyboru nowych władz przed upływem danego okresu kadencji. 

 

§ 15 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu 

stanowią inaczej. 

 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie założyciele i członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym. 

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy. 

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 17 

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na pół roku przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni 

przed terminem zebrania. 

 

§ 18 

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 



Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej trzech 

czwartych  ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

za wyjątkiem wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia, o którym mowa w § 14 Statutu oraz zmiany 

Statutu, o którym mowa w § 33 Statutu. Głosowanie jest jawne. 

 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1)  uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia, 

2)  uchwalanie zmian statutu w trybie, o jakim mowa w § 33 Statutu, 

3)  wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

4)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6)  uchwalanie budżetu, 

7)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia, 

8)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

9)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego 

władze, 

10)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

11)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

 

§ 21 

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 

§ 22 

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

 

§ 23 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W 

posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem 

doradczym. 

 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia, 

2) realizacja celów Stowarzyszenia, 

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

4) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

9) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami 

Walnego Zgromadzenia, 

10) przyjmowanie i skreślanie członków, przy czym skreślanie członków odbywa się  w przy-

padku naruszenia przez członków postanowienia lub postanowień Statutu bądź popełnienia 

przestępstwa stanowiącego zbrodnię, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu. 

 



§ 25 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 26 

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i zastępcy. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrola działalności Stowarzyszenia, 

2)  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, 

3)  prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu, 

4)  składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

5)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 28 

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

§ 29 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 

organu, który uległ zmniejszeniu. 

 

§ 30 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1)  ze składek członkowskich, 

2)  z darowizn, spadków, zapisów, 

3)  dochodów z własnej działalności statutowej, 

4)  dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 

Stowarzyszenia, 

5)  dotacji i ofiarności publicznej. 

 

§ 31 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 32 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym 

w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy: 

- prezesa i wiceprezesa 

albo 

- prezesa i skarbnika 

albo 

- wiceprezesa i skarbnika. 

 

§ 33 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie ilością czterech piątych głosów członków założycieli przy obecności co najmniej 

czterech piątych członków założycieli. 

 

§34 



Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§35 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 

 
 
 
 
 
Protokolant     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego 
 


