załącznik do Uchwały Nr 2/17/09/2016 z dnia 17 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu stowarzyszenia
Puławski Klub Miłośników Broni Palnej- Strzelectwo i Kolekcjonerstwo

Regulamin
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Na podstawie przepisów „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.)
powołuje się dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych pn. „Puławski
Klub Miłośników Broni Palnej – Strzelectwo i Kolekcjonerstwo”, zwane dalej „PKMBP”.
§2

1. Siedzibą PKMBP są Puławy.
2. Terenem działania PKMBP jest obszar Powiatu Puławskiego, jednakże dla właściwego
realizowania swoich celów może prowadzić działalność na terenie całej
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. PKMBP może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własności i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i może być pozywanym.
4. PKMBP może współpracować z innymi osobami, stowarzyszeniami i organizacjami o
podobnych celach i działaniach.
§3
Podstawą działania PKMBP są przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, prawo
powszechne oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i zasady ich realizacji
§5
Stowarzyszenie ma na celu:
1. Promocję oraz rozwój strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej.
2. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków.
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3. Propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa i wiedzy
o broni palnej.
4. Integrację środowiska strzeleckiego i kolekcjonerskiego.
5. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki.
6. Reprezentowanie lokalnego środowiska miłośników broni palnej na spotkaniach
rekonstrukcyjnych, targach, wystawach i innych imprezach o podobnym charakterze.
7. Promowanie i organizowanie działań o charakterze strzelecko-kolekcjonerskim wśród
członków Stowarzyszenia.
§6

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1) pozyskiwanie grona osób zainteresowanych tematyką broni palnej oraz pokrewną
związaną z bronią i włączenia ich w działalność Stowarzyszenia;
2) uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej;
3) rozwijanie zainteresowań członków w grupach tematycznych:
a) KLUBIE KOLEKCJONERA, który aranżuje spotkania kolekcjonerów i miłośników
broni palnej przeprowadzane w formie dyskusji, prelekcji i pokazów zbiorów
będących w posiadaniu członków stowarzyszenia, oraz organizację corocznego
PUŁAWSKIEGO ZLOTU MIŁOŚNIKÓW BRONI PALNEJ będącego spotkaniem
branżowym dla kolekcjonerów i posiadaczy broni palnej,
b) SEKCJI STRZELECKIEJ, która umożliwia wstęp na strzelnicę, zapewnia
bezpieczeństwo strzelającym dzięki pracy społecznej prowadzących strzelanie,
sędziów, instruktorów oraz wspiera finansowo lokalne strzelnice. Sekcja
Strzelecka corocznie organizuje PUŁAWSKI TURNIEJ WSZECHSTRONNEGO
STRZELCA – PISTOLET, KARABIN, STRZELBA, a także może przeprowadzać i
fundować nagrody w lokalnych zawodach strzeleckich,
c) AKADEMII STRZELECKIEJ dla młodzieży, która organizuje bazę szkoleniową dla
wyróżniających się strzelców-juniorów z powiatu puławskiego, stanowiących
Puławską Kadrę Juniorów;
4) organizowanie szkoleń, kursów i instruktaży z zakresu bezpiecznego posługiwania się
bronią palną oraz obowiązujących przepisów;
5) organizowanie wykładów, kursów, szkoleń pogłębiających wiedzę o broni;
6) tworzenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji KADRY KLUBOWEJ.

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu
§7
Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć status:
1) Członka Stażysty;
2) Członka Zwyczajnego;
3) Członka Kadry;
4) Członka Honorowego.

§8
1. Członkiem Stażystą może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,
który ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych
oraz:
1)
złożył pisemne oświadczenie o przystąpieniu do PKMBP oraz akceptacji jego
Regulaminu;
2)
uzyskał poparcie minimum jednego Członka Zwyczajnego lub Członka Kadry
już stowarzyszonego (osoba wprowadzająca);
3)
zobowiązał się do udziału w stażu, który ma na celu praktyczne zaznajomienie
stażysty z problematyką posiadania i bezpiecznego użytkowania broni;
4)
aktywnie uczestniczy w szkoleniach na strzelnicy i wykładach w Klubie.
2. Po minimum 3-miesięcznym okresie stażu i zdaniu z wynikiem pozytywnym testu
kompetencji Członek Stażysta zostaje Członkiem Zwyczajnym.
§9
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej, który ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw
publicznych oraz:
1) złożył pisemne oświadczenie o przystąpieniu do PKMBP oraz akceptacji jego
Regulaminu;
2) uzyskał poparcie minimum jednego Członka Zwyczajnego lub Członka Kadry już
stowarzyszonego (osoba wprowadzająca);
3) posiada pozwolenie na posiadanie broni, dopuszczenie do posiadania broni,
europejską kartę broni lub posiada broń na którą nie jest wymagane pozwolenie
według ustawy o broni i amunicji.
§ 10
Członkiem Kadry może zostać w drodze uchwały Zarządu każdy pełnoletni obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej, który ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest
pozbawiony praw publicznych oraz:
1) jest osobą merytorycznie związaną z tematyką strzelecką;
2) ma możliwość czynnego wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego statutowej
działalności poprzez współtworzenie kadry klubowej;
3) złożył pisemne oświadczenie o przystąpieniu do PKMBP oraz akceptacji jego
Regulaminu;
4) uzyskał poparcie minimum jednego Członka Zwyczajnego lub Członka Kadry już
stowarzyszonego (osoba wprowadzająca);
5) prowadzi społecznie szkolenia dla kandydatów oraz pomaga na zajęciach dla
członków Sekcji Strzeleckiej lub Akademii Strzeleckiej dla młodzieży.
§ 11
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej,
który swoim działaniem przyczynia się do powstania lub dynamicznego rozwoju
Stowarzyszenia, bądź wydatnie wspiera jego działanie na forum regionu, kraju lub zagranicy.
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§ 12
Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia
podejmowanej zwykłą większością głosów.
§ 13
1. Status Członka Honorowego jest nadawany kandydatowi na podstawie uchwały
Zarządu podjętej po rozpatrzeniu pisemnie uzasadnionego wniosku Członka Zarządu
bądź wniosku Członka Stowarzyszenia zgłoszonego na Zgromadzeniu Członków.
2. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w społecznym życiu
Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy posiada przywilej brania czynnego udziału we wszystkich
inicjatywach Stowarzyszenia, a także jest zwolniony z obowiązku opłacania składek
członkowskich.

§ 14
1. Utrata Członkostwa w PKMBP następuje w przypadkach:
1) śmierci członka;
2) złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji;
3) skreślenie w drodze uchwały Zarządu z listy członków z następujących przyczyn:
a) prowadzenie działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) nieprzestrzeganie regulaminów stowarzyszenia,
c) rażące zaniedbywanie obowiązków członkowskich w tym w szczególności
zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące,
4) rozwiązania stowarzyszenia.
2. Od uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1. pkt 3 osobie, której uchwała dotyczy,
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od
daty doręczenia uchwały na piśmie. Do czasu wydania orzeczenia przez Zgromadzenie
Członków osoba taka jest zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia. Decyzja
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 15
1. Prawa Członków Stowarzyszenia:
1) Członek Zwyczajny oraz Członek Kadry ma prawo brać czynny udział w społecznym
życiu Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo:
a) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zgromadzenie Członków,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących zasad i celów
funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali i obiektów Stowarzyszenia,
d) korzystać z mienia, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich Członków.
2) Członek Stażysta korzysta z wszelkich praw przysługujących Członkowi Zwyczajnemu z
wyłączeniem praw wymienionych w ust.1, pkt 1, lit. a;

3) Członkowi Honorowemu przysługują prawa określone w ust.1, pkt 1, lit. c i d.
2. Obowiązki Członków Stowarzyszenia:
1)
przestrzeganie Regulamin Stowarzyszenia;
2)
dbanie o dobre imię Stowarzyszenia;
3)
czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz popieranie, realizowanie
i propagowanie celów Stowarzyszenia, w tym szczególnie zabieganie o pozytywną
opinię społeczną i tworzenie odpowiedniego klimatu dla skutecznej realizacji
statutowej działalności Stowarzyszenia;
4)
terminowe uiszczanie składki członkowskiej (Członek Zwyczajny i Członek
Stażysta);
5)
sumienna praca społeczna na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni
(Członek Kadry);
6)
popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia w szczególności poprzez
udział
w organizacji Turnieju lub Zlotu;
7)
dbanie o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a.1) Zgromadzenie Członków;
a.2) Zarząd Stowarzyszenia;
§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia PKMBP jest Zgromadzenie Członków, które
stanowią Członkowie Zwyczajni i Członkowie Kadry.
2. Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku
lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Informacja o miejscu i terminie Zgromadzania winna zostać podana do wiadomości
Członków na stronie internetowej PKMBP co najmniej 30 dni przed wyznaczonym
terminem.
4. Dla zachowania ważności obrad Zgromadzenia Członków musi uczestniczyć w nim, co
najmniej połowa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może on
skutecznie obradować bez względu na liczbę jego uczestników.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:
1) wybór Zarządu Stowarzyszenia;
2) przyjęcie lub zatwierdzenie zmian Regulaminu Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie Rocznego Planu Działania z uwzględnieniem wytycznych zawartych w
Regulaminie dotyczących celów i środków działania;
4) nadawanie Honorowego Członkostwa osobom szczególnie zasłużonym dla promocji
i rozwoju strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej w powiecie puławskim;
5) zatwierdzanie Rocznego Sprawozdania Finansowego przedstawionego Zarząd
Stowarzyszenia.
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6) wyrażenie zgody oraz udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do
dokonania czynności:
1.a) nabycia lub zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
1.b) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
1.c) zawarcia umowy kredytu albo pożyczki,
1.d) przejęcia długu, uznania długu, zwolnienia z długu, przystąpienia do długu,
zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy,
1.e) zaciągnięcia innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

1.

2.
3.

§ 18
Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Członków spośród
Członków Kadry i Członków Zwyczajnych. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza i trzech
Członków Zarządu. Zarząd może wyłonić spośród członków zarządu: Skarbnika i
Wiceprezesa
Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Członków na czas nieokreślony.
Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd w drodze uchwały.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie na jego rzecz;
2)
wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków;
3)
nadzorowanie wykonania Rocznego Planu Działania;
4)
uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów i innych przepisów niezbędnych
dla prawidłowej działalności Stowarzyszenia oraz kontrola ich przestrzegania;
5)
zatwierdzanie regulaminów oraz powoływanie komitetów organizacyjnych
zawodów i imprez organizowanych przez PKMBP;
6)
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, również poprzez powoływanie
stałych lub czasowych zespołów problemowych oraz koordynowanie i kontrolę ich
działań;
7)
zwoływanie Zgromadzeń Członków;
8)
ustalanie wysokości składek członkowskich; Zarząd ustala wysokość składki
biorąc pod uwagę wysokość przewidywanych kosztów funkcjonowania
stowarzyszenia oraz wpływów;
9)
decydowanie o zwolnieniu od uiszczania składek członkowskich i wpisowego;
10) przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji oraz pobieranie
zadeklarowanych składek członkowskich;
11) przyjmowanie Członków Kadry;
12) regulowania bieżących zobowiązań finansowych i rzeczowych, których
wartość nie przekracza 10 000 zł;
13) po otrzymaniu odpowiednich pełnomocnictw od Zgromadzenia Członków ma
prawo:
a) nabycia lub zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcia umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcia długu, uznania długu, zwolnienia z długu, przystąpienia do długu,
zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcia innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

4.

5.

6.

7.
8.

14) Przygotowanie i przedstawienie Zgromadzeniu Członków Rocznego
Sprawozdania Finansowego.
15) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zgromadzenia
Członków;
16) zabezpieczanie majątku Stowarzyszenia.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu bądź Zgromadzenia Członków
2) odwołania dokonanego przez Zgromadzenie Członków;
3) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, skład Zarządu uzupełnia się na
najbliższym Zgromadzeniu Członków. Do czasu uzupełnienia składu, Zarząd wybiera
osobę pełniącą wakującą funkcję.
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu zgodnie z przyjętym przez
Zarząd Regulaminem.
Zarząd informuje o swym Posiedzeniu za pośrednictwem strony internetowej PKMBP.
Uchwały Zarządu podejmowane są w obecności przynajmniej połowy członków zarządu,
zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia.
1.
2.
3.

§ 19
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji
otrzymywanej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Funduszami
i
majątkiem
Stowarzyszenia
zarządza
Zarząd,
zgodnie
z niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków w tym Rocznym
Planem Działania.
Dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz stowarzyszenia, posiadających niezbędne
kwalifikacje lub w inny sposób działających na rzecz stowarzyszenia Zarząd
stowarzyszenia może obniżyć lub anulować składkę członkowską. Składkę obniża się lub
anuluje na okres jednego okresu rozliczeniowego. Po tym okresie, na wniosek Członka
Zwyczajnego lub Członka Kadry Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje ponowną decyzję co
do wysokości składek.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia
Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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