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STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKIE GUN DEFENSE
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERSKIE GUN DEFENSE, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy GUN DEFENSE lub KS GUN DEFENSE.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Stowarzyszenie może posiadać własne odznaki, godło, ﬂagi i pieczęcie, a także wydawać legitymacje.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
10. Celem Stowarzyszenia jest:
a) popularyzacja strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej i broni białej.
b) działanie na rzecz zwiększenia zainteresowania obywateli kolekcjonowaniem broni i strzelectwem,
c) poszerzanie wiedzy w dziedzinie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni,
d) odbudowa kultury posiadania broni palnej w społeczeństwie,
e) działania na rzecz zwiększenia obronności kraju,
f) zwiększanie znajomości przypisów prawa w zakresie posiadania broni,
g) budowa postawy patriotycznej w społeczeństwie.
11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) promocję kolekcjonerstwa i strzelectwa,
b) organizację spotkań, wykładów i prelekcji,
c) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla obywateli,
d) działalność na rzecz zwiększenia zainteresowania kolekcjonerstwem broni i strzelectwem,
e) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: popularyzacja strzelectwa
rekreacyjnego, sportowego i kolekcjonerstwa broni,
f) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową
Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
g) organizowanie imprez, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby ﬁzyczne.
13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych,
c) wspierających,
d) honorowych.
14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba ﬁzyczna, która złoży deklarację członkowską na
piśmie i opłaci składkę członkowską.
15. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba ﬁzyczna, która złoży deklarację członkowską na
piśmie.

16. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia
deklaracji.
17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej
nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
20. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie przy uzyskaniu 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy uprawionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie
Członków .
23. Członkowie nadzwyczajni mają prawo:
a) biernego uczestniczenia w wyborach,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
24. Członkowie nadzwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
25. 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.
26. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
27. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
28. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA
29. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
30. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
31. 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. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
32. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa sześć lat.

33. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
34. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
35. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
36. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd na koniec kadencji władz Stowarzyszenia, jako sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej
na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
37. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
38. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
39. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

ZARZĄD
40. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z podejmowanymi
uchwałami, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
41. Zarząd składa się z 3 do 4 osób w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu.
42. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
44. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) przyjmowanie i skreślanie członków,
h) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

KOMISJA REWIZYJNA
45. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
46. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
komisji.
47. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje
przewodniczący.
48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd
w określnym terminie.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
49. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i oﬁarności publicznej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) działalności odpłatnej pożytku publicznego.
50. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę ﬁnansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
51. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
52. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
kwaliﬁkowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.
55. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

