
Statut
Stowarzyszenia 

/tekst jednolity ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 4
Wielkiej Ławy  Brackiej z dnia 31.03.2007r./

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
pragnącym  podtrzymać  ducha  Bractw  Strzeleckich  kontynuując  ich  wpływ  na  kształtowanie
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 2.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§ 3.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie” zwane dalej Bractwem.

§ 4.
Bractwo  kontynuuje  działalność  Bractwa  Strzeleckiego  Raciborza  nawiązując  do  jego  dorobku
i osiągnięć.

§ 5.
Siedzibą Bractwa jest miasto Racibórz.

§ 6.
Bractwo posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz działa
na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”.
2. Niniejszego Statutu.

§ 7.
Bractwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 8.
Czas istnienia Bractwa jest nieograniczony.

§ 9.
Bractwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

§ 10.
Bractwo posiada nawiązujące do tradycji i oddające cele Bractwa Godło, barwy, weksylia, sztandar,
insygnia  i  klejnoty,  pieczęcie,  odznaki,  a  członkowie  Bractwa  ubiory  organizacyjne,  wszystko
szczegółowo opisane w Kodeksie Honorowym Bractwa.

§ 11.
Bractwo współpracuje z terenowym organami administracji państwowej i samorządowej,  resortami
obrony narodowej,  spraw wewnętrznych  i  administracji,  edukacji  narodowej,  oraz  organizacjami
społecznymi  działającymi  na  rzecz  wychowania  patriotycznego,  porządku  i  bezpieczeństwa
publicznego, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności.
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Rozdział 2.  Cele Bractwa i sposoby ich realizacji.

§ 12.
Celem Bractwa jest integracja osób stawiających sobie następujące zadania:

1. Podtrzymanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości,  oraz  rozwoju  świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Budowanie postaw patriotycznych, oraz kształtowanie zaangażowania w rozwój Ojczyzny, ze
szczególnym uwzględnieniem miasta Raciborza i Ziemi Raciborskiej.

3. Wyrabianie  i  utrwalanie  w  społeczeństwie  umiejętności  i  nawyków  ważnych  z  punktu
widzenia  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego,  ratownictwa  i  ochrony  ludności,  oraz
obronności  państwa,  a  także  przeciw  działania  alkoholizmowi  i  innym  patologiom
społecznym.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportów obrony i walki.
5. Popularyzowanie i propagowanie idei, historii i obyczajów Bractw Strzeleckich.

§ 13.
Bractwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie  imprez  cyklicznych  lub  okolicznościowych  o  charakterze  historycznym
i współczesnym.

2. Wydawanie  i  kolportowanie  wydawnictw  o  charakterze  instruktażowym,  informacyjnym,
szkoleniowym i historycznym.

3. Organizowanie działalności sportowej i szkoleniowej dla podniesienia sprawności fizycznej,
oraz nabycia umiejętności potrzebnych do realizacji celów Bractwa, a w szczególności:

a) organizacyjnych,  technicznych,  instruktarzowych  i  sprawnościowych  wymaganych
w  trakcie realizacji zadań,

b) walki wręcz i fechtunku bronią białą,
c) strzelania  z  broni sportowej i wojskowej,  oraz replik  broni historycznej o sposobie

odpalania lontowym, skałkowym i kapiszonowym.
4. Stwarzanie  warunków  do  uprawiania  działalności  rzemieślniczej,  artystycznej,

kolekcjonerskiej i wystawienniczej zgodnej z zakresem działalności Bractwa.
5. Wykonywanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, ochrony

ludności,  obronności  państwa  na  zasadach  obustronnie  uzgodnionych
z  odpowiednimi  organami  administracji  państwowej,  resortów  obrony  narodowej,  spraw
wewnętrznych i administracji, oraz organami Samorządu Terytorialnego.

6. Prowadzenie współpracy z organizacjami z Kraju i za granicą stawiającymi sobie podobne
cele.

§ 14.
Bractwo  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  oparciu  o  obowiązujące  w  tym  zakresie
przepisy, w rozmiarach wyłącznie służących realizacji celów statutowych i zakresie określonym przez
Walne Zebranie Bractwa.

§ 15.
Nadzór nad działalnością Bractwa sprawuje Starosta Raciborski.

Rozdział 3. Członkowie Bractwa – ich prawa i obowiązki.

§ 16.
Członkostwo w Bractwie jest dobrowolne.
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§ 17.
Członkowie Bractwa dzielą się na:

1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 18.
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa zwanym dalej Członkiem może być obywatel polski mający

zdolność do czynności prawnych niepozbawiony praw publicznych, pragnący realizować cele
Bractwa po złożeniu do Zarządu Bractwa pisemnej deklaracji o chęci  wstąpienia w szeregi
Bractwa.

2. Przyjęcie w poczet członków Bractwa dokonuje podejmując stosowną uchwałę Zarząd
Bractwa na swoim najbliższym posiedzeniu od daty złożenia deklaracji.

3. Deklaracja oprócz danych osobowych winna zawierać poparcie dwóch członków
wprowadzających.

4. Członek  Bractwa  jest  zobowiązany  wnieść  wpisowe  w  wysokości  ustalonej  przez  Walne
Zebranie Członków Bractwa.

5. Członek Bractwa zobowiązany jest odbyć roczny okres kandydacki.
6. Członkiem Bractwa może być także osoba małoletnia posiadająca w przypadku osób poniżej

16 roku życia pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych.
7. Okres kandydacki w przypadku osoby małoletniej trwa do czasu uzyskania pełnoletności.
8. W przypadku podjęcia uchwały o nie przyjęciu do Bractwa kandydatowi służy odwołanie do

Walnego Zebrania Członków Bractwa.
9. Osoby zakładające Bractwo  stają  się  członkami Bractwa z chwilą  rejestracji  Bractwa bez

konieczności odbycia okresu kandydackiego.
10. Ilość członków w Bractwie jest nieograniczona.
11. Członek Bractwa ma prawo:

a) do czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) uczestniczyć w głosowaniach Uchwał Walnego Zebrania Członków Bractwa,
c) zgłaszać do Zarządu Bractwa wnioski w sprawach związanych z bieżącą działalnością

Bractwa i otrzymywać informacje o sposobie ich załatwienia,
d) rać  udział  w  organizowanych  przez  Bractwo  imprezach,  zawodach  i  pokazach,

a w innych imprezach uczestniczyć za zgodą Zarządu Bractwa,
e) korzystać ze wspólnego majątku, sprzętu i urządzeń Bractwa na zasadach określonych

przez Zarząd Bractwa,
f) nosić ubiór organizacyjny, oraz przyznane przez Władze Bractwa odznaki.

12. Członek Bractwa w okresie kandydackim nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
nie uczestniczy w głosowaniu Uchwał Walnego Zebrania i nie może pretendować do tytułu
Króla Kurkowego.

13. Członek Bractwa jest obowiązany:
a) propagować czynnie ideały Bractw Strzeleckich,
b) przestrzegać  postanowień  Statutu  Bractwa  i  w  sposób  zaangażowany  realizować

Uchwały i zadania wyznaczone przez Organy Bractwa,
c) posiadać ubiór organizacyjny i godnie prezentować symbole Bractwa,
d) regularnie opłacać składki członkowskie,
e) wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Bractwa.

§ 19.
1. Członkiem wspierającym Bractwo może być osoba fizyczna lub osoba prawna wspierająca

działalność Bractwa poprzez pomoc finansowa, rzeczową lub merytoryczną.
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2. Godność członka wspierającego Bractwo, na okres deklarowanej pomocy dla Bractwa nadaje
Zarząd Bractwa.

3. Osoby prawne w Bractwie są reprezentowane przez ich przedstawicieli statutowych.
4. Członek  wspierający posiada  jedynie  prawo  głosu  doradczego  w czasie  trwania  Walnego

Zebrania Członków Bractwa.
5. Członek  wspierający  zwolniony  jest  z  wnoszenia  wpisowego  i  opłacania  składki

członkowskiej.

§ 20.
1. Członkiem honorowym Bractwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju

Bractwa.
2. Godność członka honorowego Bractwa nadaje Walne Zebranie Członków Bractwa.
3. Członek  honorowy  posiada  jedynie  głos  doradczy  w  trakcie  trwania  Walnego  Zebrania

Członków Bractwa.
4. Członek honorowy Bractwa posiada prawo:

a) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Bractwo,
b) noszenia ubioru organizacyjnego.

5. Członek honorowy zwolniony jest z wnoszenia wpisowego i opłacania składki członkowskiej.

§ 21.
Członkowie  Bractwa  za  aktywny  udział  w  realizacji  zadań  Bractwa  mogą  być  wyróżniani
i nagradzani pochwałami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi na podstawie odpowiednich uchwał
Zarządu Bractwa.

§ 22.
1. Wobec  Członków  Bractwa  naruszających  postanowienia  Statutu  oraz  Uchwały  Władz

Bractwa przewiduje się kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach Członka Bractwa.

2. Zawieszenie  w  prawach  Członka  Bractwa  powoduje  ograniczenie  praw  podobnie  do
ograniczenia praw Członka Bractwa w okresie kandydackim.

3. Udzielenie kary następuje na podstawie Uchwały Zarządu Bractwa.
4. Członkowi  Bractwa  wobec  którego  zastosowano  karę  przysługuje  prawo  odwołania  do

Walnego Zebrania Członków Bractwa.

§ 23.
1. Członkostwo w Bractwie wygasa na skutek:

a) ustania w przypadku śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
b) wystąpienia w oparciu o dobrowolne oświadczenie złożone na piśmie,
c) wykluczenia na podstawie Uchwały Zarządu Bractwa.

2. Wykluczenie może nastąpić za:
a) rażące naruszenie postanowień Statutu Bractwa,
b) działanie na szkodę Bractwa,
c) uchylanie się od wykonywania uchwał i zarządzeń organów Bractwa,
d) nieusprawiedliwione zaleganie z płatnością pełnej kwoty składek przez okres jednego

roku,
e) nie wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań wobec Bractwa.

3. Wykluczonej osobie przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Bractwa.
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Rozdział 4.  Władze i organizacja Bractwa, oraz sposób reprezentowania Bractwa.

§ 24.
1. Najwyższą władzą Bractwa jest Walne Zebranie Członków Bractwa zwane w dalszej części

Bractwa co najmniej raz w roku.
2. W  okresie  między  spotkaniami  Wielkiej  Ławy  władzę  sprawuje  Zarząd  Bractwa  zwany

w dalszej części Zarządem.
3. Bractwo posiada organ kontroli wewnętrznej zwany w dalszej części Trybunałem.

§ 25.
1. Wielką Ławę Bractwa zwołuje pisemnie z wyprzedzeniem dwutygodniowym Zarząd
2. Uchwały  Wielkiej  Ławy są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co

najmniej połowy Członków Bractwa upoważnionych do głosowania.
3. Przy braku niezbędnej liczby uprawnionych Wielka Ława może obradować w drugim terminie

z góry ustalonym w zawiadomieniu o zwołaniu Wielkiej Ławy. Podjęte wtedy uchwały są
prawomocne bez względu na liczbę uczestników.

4. W sprawach nadzwyczajnych Wielką Ławę zwołuje Zarząd Bractwa na podstawie:
a) własnej uchwały,
b) wniosku Trybunału,
c) pisemnego  wniosku  co  najmniej  1/3  członków  Bractwa  zdolnych  podejmować

uchwały.
5. Jeżeli  Zarząd  nie  zwoła  nadzwyczajnej  Wielkiej  Ławy  w  terminie  1  miesiąca  od  daty

zgłoszenia  żądania,  Wielką  Ławę  zwołuje  Trybunał  lub  wnioskująca  grupa  członków
w sposób wskazany w ust. 1. Postanowienia ust. 3. nie mają zastosowania.

6. Uchwały  Wielkiej  Ławy  zapadają  w  sposób  jawny,  lecz  na  żądanie  1/10  obecnych
przeprowadza się w każdej sprawie głosowanie tajne.

7. Wybory Zarządu, Prezesa Zarządu i Trybunału przeprowadza się w tajnym głosowaniu.
8. Wybory jawne mogą być przeprowadzane na podstawie odrębnej Uchwały Wielkiej Ławy.
9. Do kompetencji Wielkiej Ławy należy:

a) uchwalanie Statutu Bractwa i jego zmian, oraz Kodeksu Honorowego Bractwa,
b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Wielkiej Ławy, Zarządu i Trybunału,
c) akceptowanie programów działania Zarządu i Trybunału,
d) uchwalanie rocznych planów działania Zarządu i Trybunału,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i budżetu Bractwa,
f) udzielanie absolutorium Zarządowi i Prezesowi Zarządu,
g) wybór Zarządu, Prezesa Zarządu i Trybunału,
h) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, 
i) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Trybunał oraz członków Bractwa,
j) nadawanie godności „Honorowy Członek Bractwa”,
k) decydowanie w sprawie likwidacji Bractwa.

§ 26.
1. Zarząd  kieruje  bieżącą  działalnością  Bractwa  w  oparciu  o  wewnętrzny  regulamin  pracy

Zarządu.
2. Zarząd reprezentuje Bractwo na zewnątrz i działa w imieniu całego Bractwa.
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję spośród członków Bractwa.
4. Zarząd działa w składzie pięciu osób pełniących funkcje:

a) Prezesa Zarządu posiadającego tytuł Hetmana Bractwa,
b) Zastępcy Prezesa Zarządu posiadającego tytuł Strażnika Tradycji i Honoru,
c) Skarbnika posiadającego tytuł Strażnika Skarbu,
d) Sekretarza posiadającego tytuł Strażnika Pieczęci i Pergaminu,
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e) Zbrojmistrza posiadającego tytuł Strażnika Broni.
5. Prezes Zarządu wybierany jest przez Wielką Ławę spośród wybranych uprzednio członków

Zarządu, a pozostałe funkcje ustalają między sobą członkowie Zarządu.
6. W zależności od potrzeb Wielka Ława może zwiększyć ilość obób działających w Zarządzie.
7. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wykonywanie Uchwał Wielkiej Ławy, oraz przyjętego programu działania,
b) realizowanie  rocznych  planów  działania  i  budżetu,  oraz  składanie  rocznych

sprawozdań Wielkiej Ławie w tym zakresie,
c) decydowanie  o  zasadach  i  zakresach  współpracy  Bractwa  z  innymi  organizacjami

i instytucjami,
d) dysponowanie funduszami, oraz majątkiem Bractwa,
e) rozpatrywanie  i  realizowanie  wniosków  zgłaszanych  przez  Trybunał  i  członków

Bractwa,
f) decydowanie o zatrudnianiu i ustalaniu wynagrodzeń pracownikom Bractwa,
g) decydowanie o stosowaniu nagród i pochwał,
h) decydowanie o stosowaniu kar wobec członków Bractwa do wykluczenia włącznie,
i) nadawanie godności Członka wspierającego Bractwo,
j) podejmowanie wszelkich decyzji związanych z bieżącą działalnością Bractwa,
k) decydowanie o wszystkich innych sprawach Bractwa, a nie zastrzeżonych dla innych

organów Bractwa.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy do roku.

§ 27.
1. Trybunał  sprawuje  funkcje  kontroli  wewnętrznej  w  Bractwie  działając  w  oparciu

o wewnętrzny regulamin pracy Trybunału.
2. Trybunał wybierany jest przez Wielką Ławę na pięcioletnią kadencję.
3. Trybunał działa w składzie trzech osób pełniących funkcje:

a) Przewodniczącego Trybunału, posiadającego tytuł Radcy,
b) Członka Trybunału, posiadającego tytuł Ławnika.

4. Przewodniczącego Trybunału wybierają spośród siebie członkowie Trybunału.
5. Członkowie  Trybunału  mają  prawo  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu  z  głosem

doradczym.
6. Do kompetencji Trybunału należy:

a) wykonywanie uchwał Wielkiej Ławy,
b) kontrola  i  ocena  działalności  programowej,  gospodarczej  i  finansowej  Zarządu

legalności celowości i oszczędności w tym zakresie co najmniej dwa razy do roku,
c) przedstawianie  protokołów  pokontrolnych  Zarządowi,  oraz  wniosków o  likwidację

nieprawidłowości,
d) przedstawianie  Wielkiej  Ławie  wniosków  w  sprawie  udzielania  absolutorium

Zarządowi i Prezesowi Zarządu,
e) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnej Wielkiej Ławy,
f) składanie sprawozdania ze swojej działalności Wielkiej Ławie.

7. Posiedzenia Trybunału odbywają się co najmniej dwa razy do roku.

§ 28.
1. Członek Bractwa może pełnić tylko jedną funkcję w organach Bractwa i nie dłużej niż dwie

następujące po sobie kadencje.
2. W miejsce członków Zarządu i Trybunału, których członkostwo wygasło lub zrezygnowały z

pełnienia funkcji,  organy te mają prawo w drodze własnej uchwały uzupełnić swe składy o
inne osoby spośród kandydatów na członków tych organów w kolejności największej ilości
głosów zebranych w trakcie wyborów.
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3. Uchwały podjęte w sprawach ujętych w  ust. 2 podlegają akceptacji na najbliższej Wielkiej
Ławie.

Rozdział 5. Majątek Bractwa.

§ 29.
1. Bractwo posiada majątek ruchomy i nieruchomy.
2. Majątek Bractwa tworzy się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy z:

a) wpisowego i składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów i ofiar,
c) subwencji i dotacji,
d) ofiarności publicznej,
e) odsetek bankowych i lokat terminowych.

§ 30.
Majątek Bractwa, oraz dochód z działalności Bractwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych
Bractwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 31.
1. Podejmowanie  decyzji  i  Uchwał  w  sprawach  administrowania  majątkiem  Bractwa,  jego

nabywania, zbycia i obciążenia należy do kompetencji Zarządu Bractwa.
2. Oświadczenie woli w imieniu Bractwa, w tym oświadczenia w zakresie praw i obowiązków

majątkowych składa Prezes Zarządu lub zastępca Prezesa Zarządu łącznie z innym członkiem
Zarządu.

Rozdział 6. Likwidacja Bractwa.

§ 32.
Rozwiązanie Bractwa następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania większością co najmniej
2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Bractwa.

§ 33.
Uchwała o likwidacji Bractwa winna określać osobę – Likwidatora Bractwa, termin przeprowadzenia
likwidacji, oraz przeznaczenie powstałego majątku Bractwa.

Racibórz dnia 15.04.2007 r.

Sekretarz Obrad Przewodniczący Obrad

 Józef Podpora   Bogusław Zagrodnik
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