Statut wersja 2.2, z dnia 27.04.2019
STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ‘FIREARMS UNITED NETWORK’

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Związek stowarzyszeń pod nazwą FIREARMS UNITED NETWORK, zwany dalej Stowarzyszeniem
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które
zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające nie dla zysku.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
3. Stowarzyszenie działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości.
Przystąpienie do Stowarzyszenia nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
4. Stowarzyszenie reprezentuje wyłącznie swoich członków.
5. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
6. Stowarzyszenie posiada własny znak graficzny (logo) oraz pieczęć.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Unii
Europejskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach i sposobach działania, jak również podejmować z nimi współpracę.

§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Dla potrzeb
swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, z wyłączeniem
reprezentantów członków zwyczajnych i członków ich rodzin.
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ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie, wspieranie i pomoc we wszelkich działaniach
dydaktycznych, sportowych, promocyjnych, lobbingowych, naukowych, naukowo-technicznych,
kulturalnych, oświatowych, artystycznych, historycznych oraz aktywności społecznej, obywatelskiej i
zawodowej związanej z legalnym posiadaniem broni palnej.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie dostępu do broni palnej, a także
prawa do samoobrony i obrony koniecznej poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej w zakresie broni palnej poprzez organizację pikników strzeleckich,
wystaw broni palnej oraz innych inicjatyw kulturalno-artystycznych;
3) Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do broni palnej dla osób niepełnosprawnych poprzez
inicjację zmian prawnych ułatwiających dostęp do broni palnej dla osób niepełnosprawnych oraz
zadania popularyzujące rozwój współzawodnictwa sportowego z użyciem broni palnej oraz
kolekcjonerstwa broni palnej wśród osób niepełnosprawnych;
4) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami państw członkowskich UE, w tym także w zakresie implementacji prawodawstwa
UE dot. broni palnej na terenie UE;
5) Budowanie na rzecz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę z organami
administracji publicznej i występowanie z wnioskami do właściwych organów administracji w
zakresie spraw dot. środowiska strzeleckiego, w tym uczestniczenie jako strona społeczna w
konsultacjach społecznych oraz pracach legislacyjnych w zakresie praw posiadaczy broni palnej;
6) Popularyzowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych nie będących
członkami Stowarzyszenie, także osób fizycznych nie będących zrzeszonymi w innych organizacjach
w dziedzinie naukowo - badawczej, technicznej, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalnej w zakresie
broni palnej;
7) Wydawanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia okresowych biuletynów
informacyjnych o najważniejszych wydarzeniach krajowych i światowych;
8) Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów i norm prawnych i technicznych w zakresie broni
palnej i prawodawstwa z tym związanego;
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9) Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych oraz w
kontaktach z innymi organizacjami pozarządowymi;
10) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności
wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie broni palnej w praktyce gospodarczej
poprzez tworzenie klastrów przedsiębiorstw związanych z bronią palną, organizację krajowych i
międzynarodowych konferencji, targów i innych wydarzeń poświęconych innowacjom w branży i
wspierających przedsiębiorców w tej branży;
11) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez
organizowanie zawodów strzeleckich, wystaw i pokazów broni palnej, kursów, kolonii oraz szkoleń
podnoszących poziom kompetencji strzeleckich wśród dzieci i młodzieży;
12) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego z bronią palną, poprzez
organizację wystaw i pokazów broni palnej oraz inicjatyw kulturalno-artystycznych (m.in.
spektakle, koncerty, prelekcje, konferencje);
13) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej związanej ze współzawodnictwem sportowym przy
użyciu broni palnej, poprzez organizację zawodów strzeleckich, kursów oraz szkoleń;
14) Poprawę bezpieczeństwa, poprzez szkolenie lub doskonalenie w zakresie strzelectwa osób
posiadających lub zainteresowanych posiadaniem broni, albo używających jej w pracy zawodowej,
poprzez zapewnienie odpowiednich programów szkolenia i opieki instruktorskiej oraz materiałów
szkoleniowych;
15) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji, zakresie poprawy dostępności do broni palnej dla
uprawnionych obywateli, poprzez prowadzenie akcji społecznych, informacyjnych, promocyjnych;
16) Rewitalizacji obiektów mogących służyć jako strzelnice do broni palnej i stwarzanie odpowiednich
warunków uprawienie strzelectwa z broni palnej;
17) Ochronę przyrody poprzez promocję odpowiedzialnego łowiectwa;
18) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem posiadaczy broni
palnej poprzez wymianę doświadczeń i know-how, współpracę z innymi krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu
działania, a także reprezentowanie podmiotów lokalnych i krajowych w konsultacjach społecznych
oraz działalności lobbingowej na poziomie UE;
19) Działalność badawczo-rozwojowa, naukowa oraz kulturalno-artystyczna w zakresie celów
stowarzyszenia;
20) Budowanie ponadregionalnej świadomości społecznej, kulturowej poprzez rozpowszechnianie
wiedzy o broni palnej, jej cechach i właściwościach technicznych, estetycznych, historycznych,
sportowych, a także trwałym związku ze światową kulturą rozwoju technicznego, cywilizacyjnego
człowieka oraz jej wpływie na możliwość zapewnienia ochrony przyrody i w związku z prawami
obywatelskim jako prawem przyrodzonym każdemu człowiekowi do realnego, fizycznego
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia oraz wolności;
21) Zapewnienie niezbędnej pomocy w tworzeniu zorganizowanych, instytucjonalnych form
współpracy pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, instytucjami państwowymi i międzynarodowymi
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

prowadzącymi badania społeczne, naukowe, edukacyjne, historyczne oraz inne związane z bronią
palną i prawem człowieka do jej posiadania;
Zapewnienie pomocy merytorycznej i organizacyjnej osobom fizycznym w zakresie objętym
realizacją celów statutowych Stowarzyszenia i ochrony praw obywatelskich tych osób w zakresie
dostępu do broni palnej;
Organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia w dziedzinie kształcenia członków
i pracowników tych stowarzyszeń, marketingu i wymiany wszelkich informacji o przeszłej,
aktualnej oraz potencjalnej sytuacji, w tym międzynarodowej, dążenia do stworzenia
uniwersalnych minimalnych standardów prawa gwarantujących zachowanie praw przyrodzonych
człowieka jako prawa obywatelskiego do broni palnej, w tym zapewnienie pomocy w stworzeniu
systemu stałej ponadregionalnej współpracy i monitorowania sytuacji praw w wymienionym wyżej
zakresie;
Inspirowanie działalności naukowo – badawczej, edukacyjnej, wydawniczej oraz innej w zakresie
dotyczącym broni palnej, zmierzających do poszukiwania, dokumentowania związków między
przestrzeganiem prawa, skalą dostępu do broni palnej wśród legalnych posiadaczy broni palnej a
aspektem kryminogenności i przestępczości w życiu społecznym;
Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony prawa
obywateli do posiadania broni palnej, współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia
zawodowego w tym zakresie, w celu zapewnienia trwałego rozwoju prawa obywatelskiego do
posiadania broni palnej;
Działalność naukową, szkoleniową, charytatywną, w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, zbiórkę środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe, prowadzenie spotkań
dyskusyjnych, kursów, wykładów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, szkoleń
zawodowych, organizację imprez, konkursów, wystaw i targów, a także poprzez prowadzenie
specjalistycznych księgozbiorów, archiwów oraz systemu zapisu elektronicznego, gromadzących
materiały informacyjne o broni palnej i jej związku z cywilizacyjnym rozwojem człowieka oraz
udostępnianie tych zbiorów;
Tworzenie zespołów wyspecjalizowanych w poszczególnych aspektach związanych z bronią palną
zarówno od strony teoretycznej, w tym przede wszystkim naukowo – badawczej, zbieraniu
informacji z określonych dziedzin a także zespołów związanych z praktycznymi aspektami broni
palnej i prawem oraz formułowanie na tej podstawie wniosków przydatnych w działalności
Stowarzyszenia;
Współdziałanie w wydawaniu zawodowych czasopism i podręczników związanych z bronią palną i
prawem obywatelskim w tym zakresie;
Współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz instytucjami
powołanymi przez władze państwowe Krajów Członkowski UE, w zakresie obronności i
wychowania ogólnego i obywatelskiego, w szczególności współpracę z resortami: obrony
narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, jednostkami
wojskowym, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek
oświatowych;
Współpracę z Siłami Zbrojnymi Krajów Członkowskich na podstawie obowiązujących aktów
prawnych;

-4-

Statut wersja 2.2, z dnia 27.04.2019
31) Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz
samorządowej w ramach powszechnego obowiązku obrony;
32) Wspieranie instytucji publicznych w propagowaniu i organizowaniu aktywności obrony
terytorialnej i sił rezerwy.
§6
1.
Działalność o której mowa w § 5 ust. 1-9 będzie prowadzona jako nieodpłatna działalność
pożytku publicznego, a działalność o której mowa w § 9 ust. 10-32 będzie realizowana jako odpłatna
działalność pożytku publicznego.

§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji
jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta może
stanowić wyłącznie działalność uboczną Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej jest w
całości przeznaczony na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§9
1.

2.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być stowarzyszenia lub inne osoby prawne,
również zagraniczne, niemające celów zarobkowych, nie będące partiami lub fundacjami
utworzonymi przez partie polityczne, niebędące jednostką organizacyjną administracji
publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym,
albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która zgłosi wolę przystąpienia do
Stowarzyszenia poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej w formie papierowej lub
elektronicznej, popartą przez minimum sześciu członków Zarządu w głosowaniu, zobowiąże się
do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu w ciągu 60 dni
od daty spełnienia wymogów formalnych. W przypadku Zarządu liczącego mniej niż 6 osób,
przy jednogłośnym poparciu wszystkich członków Zarządu.
Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd ma obowiązek
uzasadnić na piśmie.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

W przypadku nieprzyjęcia w poczet członków, mimo spełnienia warunków opisanych w par. 9
ust. 1, osoba może odwołać się do Walnego Zebrania, w ciągu 30 dni od podjęcia przez Zarząd
uchwały o nieprzyjęciu w poczet członków lub braku decyzji o przyjęciu w poczet członków.
Członek Stowarzyszenia jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę
fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego
Członka Stowarzyszenia.
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do zmiany osoby go reprezentującej w dowolnym
terminie.
Osoby zasiadające we władzach Stowarzyszenia przestają pełnić swoje funkcje w przypadku
cofnięcia im upoważnienia przez członka Stowarzyszenia.
Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma jeden głos.
Reprezentant członka zwyczajnego, członek wspierający lub honorowy nie może być członkiem
partii politycznej, członkiem Parlamentu Europejskiego lub Parlamentu Państwa
Członkowskiego Unii Europejskiej, jak i nie może pełnić żadnej funkcji w fundacji utworzonej
przez partie polityczne, niebędące jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem
zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym, albo związkiem
jednostek samorządu terytorialnego.

§ 10
1.

2.
3.

Członkiem wspierającym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, a
także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i
zasady programowe Stowarzyszenia;
Członek wspierający deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia, ustalając jej zakres z Zarządem.
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu do Zarządu pisemnej deklaracji, na podstawie
decyzji Zarządu. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio §
9 ust. 2 i 3 Statutu.

§ 11
1.
Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.
Członkowie honorowi powoływani są przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za
zgodą osoby fizycznej lub prawnej.

§ 12
1.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
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a.

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;

b.

wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;

c.

zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia;

d.

korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

e.

udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

f.

wglądu do protokołów w Walnego Zgromadzenia Członków i sprawozdań z działalności;

g.

zgłaszać kandydatów do władz.

2.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.

przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b.

czynnie uczestniczyć w realizowaniu celów statutowych;

c.

godnie reprezentować Stowarzyszenie;

d.
regularnie opłacać składki członkowskie, w wysokości i sposób określony przez Walne Zebranie
Członków;
e.

promować działalność Stowarzyszenia poprzez używanie znaku graficznego Stowarzyszenia.
§ 13

Organizacje należące do Stowarzyszenia przedstawiają raporty roczne ze swojej działalności. Raporty
roczne należy składać do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej do końca 1 kwartału następnego roku
kalendarzowego
§ 14
1.

Członkowie wspierający mają prawo do:

a.
uczestniczenia z głosem doradczym samodzielnie lub poprzez upoważnionego przedstawiciela
w Walnym Zebraniu Członków;
b.

zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia;

c.

brać udział w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

2.

Członkowie wspierający mają obowiązek:

a.

czynnie prowadzić działalność statutową;

b.

wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń;
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c.

przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
1.
2.

Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie wspierający.
Członkowie honorowi mają obowiązek:
a. Czynnie prowadzić działalność statutową;
b. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16
1.
Nowoprzyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do uiszczenia składki
członkowskiej w terminie 14 dni od daty przyjęcia ich w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd.
Wysokość składek jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.
2.
Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy członkowie są zobowiązani do uiszczenia do
końca pierwszego kwartału każdego roku.

§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.)
rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze
skutkiem natychmiastowym;
b.)
pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu przez uprawniony organ członka
Stowarzyszenia;
b.)

śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym;

c.)
utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu przez osobę fizyczną
będącą członkiem wspierającym lub honorowym;
d.)

wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 18
1.

Członek może być wykluczony na skutek:

a.
nieopłacenia składek członkowskich przez co najmniej jeden okres składkowy, w tym
nieuiszczenia składki przez nowoprzyjętego członka w terminie wskazanym w Statucie;
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b.

naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego bądź zasady fair-play

c.

nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

d.

naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków;

e.

działania na szkodę Stowarzyszenia;

f.

niegodnego działania podważającego autorytet Stowarzyszenia;

g.

naruszania dobrego wizerunku Stowarzyszenia.

2.

Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu;

3.
Członek Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji Zarządu wykluczeniu do najbliższego
Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie
dwudziestu jeden dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Decyzja Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

§ 19
Stowarzyszenia i fundacje będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mają prawo używać nazwy,
znaku graficznego oraz pieczęci Stowarzyszenia w celu promocji swojej działalności statutowej.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a.)

Walne Zebranie Członków,

b.)

Zarząd,

c.)

Komisja Rewizyjna.

§ 21
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wyboru ich składu
osobowego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Do składu władz Stowarzyszenia mogą być wybrane tylko osoby fizyczne rekomendowane przez
upoważnionych przedstawicieli członków zwyczajnych.
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§ 22
1.
Jeśli inne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2.
Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie statut nie stanowi inaczej, są podejmowane w
głosowaniu jawnym.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 23
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b.

z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi;

c.

Zaproszeni przez Zarząd goście – jako obserwatorzy i/lub osoby prezentujące.

3.

W walnym Zebraniu Członków mogą brać udział zaproszeni goście bez prawa głosu.

4.

Walne Zebranie Członków może być:

a.

Zwyczajne;

b.

Nadzwyczajne.

§ 24
1.
Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności lub
zawieszenia osoby pełniącej tę funkcję w prawach członka Stowarzyszenia inny członek Zarządu lub
członek Komisji Rewizyjnej, który zarządza wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
2.

Prezydium Walnego Zebrania Członków składa się z:
a) Przewodniczącego, oraz
b) sekretarza.
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§ 25
1.
Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku jako
sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w
formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.
4.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie do 20 dni od dnia
wniesienia właściwego wniosku.
4a.

Przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, par. 25. art 7 nie ma zastosowania

4b.
W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, wystarczające jest
zawiadomienie Członków Zwyczajnym poprzez pocztę elektroniczną
5.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których
rozpatrzenia zostało zwołane.
6.
Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania Członków w terminie wskazanym w ust. 4, Walne
Zebranie Członków jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
7.
Organ zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadamia członków zwyczajnych o terminie,
miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed jego planowanym
terminem, na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za pomocą poczty elektronicznej na
adres wskazany w deklaracji członkowskiej przez organizację członkowską.
8.
Organizacje członkowskie mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w bazie danych
prowadzonej przez biuro Stowarzyszenia oraz żądania ich aktualizacji. Jednocześnie organizacje
członkowskie zobowiązane są bez zbędnej zwłoki informować biuro Stowarzyszenia o każdorazowej
zmianie adresu siedziby lub adresu e-mail.
§ 26
1.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a.)
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia oraz rocznych i wieloletnich programów
działania Stowarzyszenia;
b.)

uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia;

c.)

uchwalanie regulaminu działania Zarządu;

d.)
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłaty
wpisowej oraz zasad ich opłacania;
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e.)

wybór Prezesa Stowarzyszenia;

f.)

odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu;

g.)

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

h.)

odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, na wniosek Prezesa;

i.)

udzielenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu;

j.)

zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;

k.)

nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;

l.)
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze;
m.)

rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku Stowarzyszenia i rodzajów działalności;

n.)

dokonywanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

o.)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

p.)

decyzja o wstąpieniu do stowarzyszeń i organizacji,

q.)
decyzja o przyznaniu członkowi zwyczajnemu, na wniosek Zarządu, prawa do korzystania z
nazwy ‘Firearms United [nazwa kraju]’,
r.)
decyzja o odebraniu członkowi zwyczajnemu, na wniosek Zarządu, prawa do korzystania z
nazwy ‘Firearms United [nazwa kraju]’,
s.)

inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

2.

Wnioski na Walnym Zebraniu mogą zgłaszać poszczególni członkowie.

3.

Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

4.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku
obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes
Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności Wice-Prezes.
5.
Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują
Przewodniczący i Sekretarz.
6.

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 27
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1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie
konieczna jest obecność co najmniej połowy plus jednego wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków
zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc
obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
3. Drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczany na ten sam dzień, a członkowie zwyczajni są
informowani o tym terminie w informacji o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego
Zebrania i sekretarza.
ZARZĄD
§ 28
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 1 do 11 członków, wybieranych spośród uprawnionych
przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Co
dwa lata, powoływana jest połowa składu Zarządu.
2. Pierwszego wyboru składu Zarządu dokonują członkowie założyciele.
3.

Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia odbywają się według następujących zasad:

a) Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków ma do dyspozycji trzy głosy,
przy czym na jednego kandydata można oddać nie więcej niż jeden głos. Uczestnicy Walnego
Zebrania nie są zobowiązani do oddania wszystkich głosów.
b) Wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów przy udziale minimum 51%
członków.
c) Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
głosów.
d) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy
nieobsadzonych miejsc w Zarządzie pozostało mniej niż liczba tych kandydatów, głosowanie na nich
odbywa się ponownie
4.
Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród osób uprzednio wybranych do
Zarządu.
5.

Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
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6.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd ustala szczegółowe kierunki działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zebraniami Członków i czuwa nad ich prawidłową realizacją.
8. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizowanie uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia oraz
innych uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) uchwalanie planu finansowego, przygotowanego przez Prezesa Stowarzyszenia;
c) realizacja budżetu Stowarzyszenia;
d) powoływanie – na wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych – grup tematycznych,
zespołów roboczych, komisji specjalnych lub zespołów eksperckich działających na podstawie
własnego regulaminu zaakceptowanego przez Zarząd;
e) sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu
Zebraniu Członków;
f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zebrania Członków;
j) składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub odebranie członkowi
zwyczajnemu prawa do korzystania z nazwy ‘Firearms United [nazwa kraju]’
k) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia;
l) wybór osób na stanowiska, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa
Stowarzyszenia (2 kandydatów na stanowisko spośród członków Stowarzyszenia):
a. Wice-prezesa Stowarzyszenia; oraz
b. Skarbnika.
m) Inne sprawy określone w Statucie.
9.
Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w czasie trwania kadencji drogą dokooptowania, w ilości
nie przekraczającej 1/2 liczby jego członków pochodzących z wyboru, poprzez dokooptowanie osoby
będącej reprezentantem członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
10.
Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu podlega obowiązkowemu
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie
11.
W przypadku niemożności uzupełnienia składu Zarządu w drodze kooptacji, Komisja Rewizyjna
zwołuje Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
12. Zarząd może odwołać, w trakcie trwania kadencji:
a) Wice-Prezesa Stowarzyszenia lub Skarbnika, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu,
większością co najmniej 2/3 głosów.
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13. W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w toku kadencji, trwałej niemożności pełnienia przez
niego funkcji z jakiejkolwiek przyczyny lub odwołania z funkcji przez Zarząd (par. 28 ust 12) stanowisko
Prezesa obejmuje Wice-Prezes Stowarzyszenia, który pełni tę funkcję do czasu wyboru nowego Prezesa
przez Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków, które powinno odbyć się w terminie 3 miesięcy od
ustąpienia Prezesa lub zaistnienia trwałej niemożności pełnienia przez niego funkcji.
§ 29
1.

Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać co najmniej raz na miesiąc.

2.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych środków
komunikacji.
3.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia, lub w przypadku jego nieobecności WicePrezes. Zwołujący powiadamia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia listem
elektronicznym (e-mail) o tytule „Posiedzenie Zarządu FUN” wysłanym na adresy poczty elektronicznej
(e-mail) wskazane przez członków Zarządu w deklaracji członkowskiej.
4.
Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej. Zwołujący powiadamia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu
posiedzenia listem elektronicznym (e-mail) o tytule „Posiedzenie Zarządu FUN” wysłanym na adresy
poczty elektronicznej (e-mail) wskazane przez członków Zarządu w deklaracji członkowskiej.
5.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu oraz Prezes, Wice-prezes i Skarbnik
Stowarzyszenia.
6.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.
7.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszeni goście i
członkowie grup tematycznych, zespołów roboczych, komisji specjalnych lub zespołów eksperckich.
8.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte także bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeśli
wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażą na piśmie zgodę na uchwałę, która
ma być podjęta.
9.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale minimum 51% członków
Zarządu.
10.
Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu, Członka Komisji Rewizyjnej i/lub stanowiska Prezesa,
Wice-Prezesa i Skarbnika Stowarzyszenia.
11. Nie można pełnić funkcji Prezesa Stowarzyszenia dwie kadencje z rzędu.
12. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje poprzez:

- 15 -

Statut wersja 2.2, z dnia 27.04.2019
a. zrzeczenie się funkcji członka Zarządu;
b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
c. odwołanie z funkcji w Zarządzie zgodnie z par. 28 ust. 12

§ 30
1.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.
jest:

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony

a)

w przypadku zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie;

b)

w przypadku Zarządu dwuosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie;

c)
w przypadku Zarządu trzy lub więcej osobowego – Prezes Stowarzyszenia, lub w przypadku
jego nieobecności Wice-Prezes, działający łącznie z dwoma członkami Zarządu. W przypadku
nieobecności Prezesa i Wice-Prezesa Stowarzyszenia, wszyscy członkowie Zarządu działający łącznie.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy nie wchodzą w skład Zarządu i nie pełnią funkcji Prezesa,
Wice-prezesa lub Skarbnika.
3. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu
(§ 28 ust. 3)
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego i nie mogą być
powiązani w żaden sposób z członkami Zarządu, w szczególności pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do czwartego
stopnia lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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8. W razie potrzeby uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji
Rewizyjnej uzupełniają jej skład osobowy w drodze kooptacji, w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby
jego członków pochodzących z wyboru, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
9. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku.

§ 32
1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)

badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Stowarzyszenia,

b)
kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Prezesa ze Statutem i przepisami powszechnie
obowiązującymi,
c)

sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia.

d)
występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia
przez Zarząd stosownych wyjaśnień;
e)
przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wnioskowanie w przedmiocie
udzielenia Zarządowi absolutorium;
f)
wybór podmiotu, który dokonuje badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami
właściwej ustawy;
g)

prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

h)

składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

i)

rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

j)

rozstrzyganie sporów między Członkami Wspierającymi a Zarządem.

k)

podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie

2.
Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji
Rewizyjnej.
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Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 33
1.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a)

nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;

b)

inne prawa majątkowe;

c)

środki pieniężne.

2.

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych celów.

3.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a)

składek członkowskich

b)

dobrowolnych darowizn i wpłat członków Stowarzyszenia;

c)

dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

e)

ofiarności publicznej;

f)

dotacji, subwencji z budżetu Państwa i budżetów samorządowych;

g)

zbiórek publicznych;

h)

działalności gospodarczej.

4.

Zabronione jest:

a)
udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie 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, zwanych dalej
„osobami bliskimi”;
b)
przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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;
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c)
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;
d)
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;
e)
przyjmowanie dotacji od partii politycznych, samorządów lokalnych, fundacji i organizacji
powołanych przez partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe.

§ 34
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością
dwóch trzecich głosów spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 36
1.
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.
W okresie likwidacji Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych uprawnieni są trzej likwidatorzy działający łącznie.
4.
Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszenia zostaje przeznaczony
na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
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Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
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