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STATUT KATOWICKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 
 

Tekst jednolity  

z dnia 02.01.2017r. 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

Katowickie Bractwo Kurkowe jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, zwanym dalej Bractwem. 
 

§2 

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi Katowickie Bractwo Kurkowe. 

2. Bractwo posiada osobowość prawną zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. - „Prawo o 

stowarzyszeniach" 
 
 

§3 
 

Bractwo zrzesza w swoich szeregach obywateli dążących do poznania i kultywowania tradycji narodu i oręża 

polskiego, poznania i pielęgnowania historii i obyczaju Śląska, szczególnie zaś Katowice i Ziemi Katowickiej. 
 

§4 
 

Bractwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 

2. Bractwo jest organizacją pożytku publicznego spełniające wymogi Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności   

   pożytku publicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami). 

3. Niniejszego statutu. 
 

§5 

1. Siedzibą bractwa jest miasto Katowice. 

2. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także obszary poza jej granicami, zwłaszcza 

zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego. 
 

§6 

1. Bractwo ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych. 

2. Bractwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania. 
 
 

§7 
 

Czas istnienia Bractwa jest nieokreślony. 
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§8 

1. Bractwo może posiadać sztandar, chorągwie, proporce, używać własnych pieczęci, odznak organizacyjnych a 

także stroju organizacyjnego, po ich zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Bractwa. 

2. Bractwo może tworzyć wewnętrzne, specjalistyczne struktury organizacyjne złożone z członków Bractwa. 

§9 
 

Bractwo współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności z resortami obrony 

narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, urzędami kultury, kultury fizycznej i sportu, 

jednostkami wojskowymi, kuratoriami oświaty, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania 

patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa. 
 
 

Rozdział II Cele Bractwa i sposoby ich 

realizacji 
 
 

  §10 
 

1. Bractwo jest dobrowolną i patriotyczną wspólnotą prowadzącą działalność pożytku publicznego,   

stawiającą sobie za cel następujące zadania: 

a) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej oraz 

obywatelskiej,  

b) krzewienie świadomości patriotycznej  i  obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego oraz spraw obronności RP, 

d) propagowanie idei i tradycji ruchu brackiego, 

e) utrwalanie w społeczeństwie umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych państwa, 

f) prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, 

g) szerzenie idei Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i 

przyjaźni, 

h) działalność charytatywną, 

i) popularyzowanie historii Polski, w tym zwłaszcza historii Dolnego i Górnego Śląska. 
 

2. Sposobem realizacji powyższych działań jest: 

a) organizacja inscenizacji historycznych, 

b) organizacja imprez cyklicznych lub okolicznościowych, ( przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 

20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych) 

c) stwarzanie warunków do uprawiania działalności artystycznej i sportowej, 

d) stwarzanie warunków do uprawiania sportów obronnych i walki oraz wszelkich form strzelectwa 

sportowego, 

e) współudział w realizacji zadań obrony cywilnej, 

f) ochrona przyrody, środowiska naturalnego oraz popularyzowanie wiedzy ekologicznej, 

g) szeroko rozumiana popularyzacja kultury militarnej w formie pogadanek oraz spotkań, 

h) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, które stawiają sobie podobne cele, 

i) wydawanie wydawnictw o charakterze instruktażowym, szkoleniowym i historycznym, 

j)   prowadzenie działalności artystycznej, kolekcjonerskiej i wystawienniczej, 

k) prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń. 
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                                §11 

 

1.  Działalność statutowa Bractwa obejmuje: 

a) PKD94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

b) PKD93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

c) PKD93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

d) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

e) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

f) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

g) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

h) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

i) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

j)   PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów   

k)  PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

I)   PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność*leśna, z wyłączeniem pozyskiwania 

produktów leśnych 

2. Każdy powyższy rodzaj działalności statutowej może być prowadzony w formie odpłatnej i nieodpłatnej pożytku 

publicznego zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. Ustawy z dnia24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 Dz. U. z późniejszymi zmianami). 

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku 

publicznego. 
 
 
 

Rozdział III 

Członkowie Bractwa oraz ich prawa i obowiązki  

§12 

1. Członkostwo w Bractwie jest dobrowolne. 

2. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne i prawne. 
 
 

 

§13 
 

Członkostwo nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Bractwa . 
 

§14 
 

1.Członkowie Bractwa dzielą się na: 

a) Zwyczajnych; 

b) Wspierających; 
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c) Honorowych; 

d) Kadetów. 

      §15 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej, który: 
 

- jest w pełni zdolny do czynności prawnych, 

- podporządkuje się przepisom statutu Bractwa oraz decyzjom jego władz, 

- nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu na pozbawienie wolności oraz praw publicznych i 

honorowych za przestępstwa umyślne. 

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Bractwa za pisemną rekomendacją członka zwyczajnego lub 

honorowego. 

3. Dokumentem przynależności do Bractwa jest „ Patent Brata Kurkowego", wręczany w momencie 

pasowania. 
 

§16 

1. Kadetem Bractwa może zostać każdy obywatel poniżej 18 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, 

który nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. 

la Kadetem Bractwa może zostać małoletni obywatel za pisemną zgodą opiekunów prawnych, który ukończył 

13 rok życia, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który nie był skazany wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, oraz który po zapoznaniu się ze statutem Bractwa 

akceptuje jego zapisy. 

2. W poczet kadetów Bractwa przyjmuje Zarząd Bractwa za pisemna rekomendacją dwóch członków 

zwyczajnych lub honorowych. 

3. Po uzyskanie pełnoletniości przez kadeta Bractwa, jednak po okresie nie krótszym niż rok od przyjęcia w 

poczet Kadetów Bractwa, Zarząd Bractwa, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o dopuszczeniu do 

pasowania na członka zwyczajnego Bractwa. 
 

§17 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla kultury narodowej, obrony 

kraju lub Bractwa. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Bractwa. 

3. Członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej. 
 
 

§18 
 
 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność statutową, a także 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Bractwa. 
 
 
                               §19 

Obowiązki członków Bractwa: 

1. swoją postawą propagować ideały Bractwa Kurkowego, 

2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa, 

3. dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego, 
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4. godnie reprezentować barwy i symbole Bractwa, 

5. posiadać ubiór zgodny ze wzorem przyjętym w Bractwie, 

6. regularnie opłacać składki członkowskie, 

7. wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Bractwa. 

8. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, Strzelaniu Królewskim, Intronizacji Królewskiej oraz w innych 

ważnych dla Bractwa wydarzeniach. 
 
 

§20 
 

Członkowie zwyczajni Bractwa mają prawo do: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa, uprawnienie to przysługuje również Kadetom 

Bractwa, o których mowa w § 16 ust. 1 . 

2. uczestniczenia w zebraniach, a także posiedzeniach Zarządu jeżeli ma on związek z oceną ich działalności 

lub postępowania, 

3. korzystania z urządzeń, materiałów i sprzętu wg zasad określonych przez Zarząd, 

4. noszenia stroju i odznak organizacyjnych, 

5. reprezentowanie Bractwa na zawodach i imprezach, 

6. składania, w uzasadnionych wypadkach, wniosku do Zarządu o urlopowanie w obowiązkach członka 

zwyczajnego Bractwa. 

7. kadeci mają obowiązek: * 
 

a) Swoją postawą propagować ideały Bractwa Kurkowego 

b) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Bractwa 

c) dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego 

d) regularnie opłacać składki członkowskie 

e) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, Strzelaniu Królewskim, Intronizacji Królewskiej oraz w 

innych ważnych dla Bractwa wydarzeniach. 
 

§21 
 

Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie uprawnienia wymienione w paragrafie poprzedzającym, za 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, pretendowania do tytułu Króla Kurkowego oraz reprezentacji 

Bractwa bez pisemnego pełnomocnictwa Zarządu Bractwa. 
 

§22 
 

Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani i nagradzani za aktywny udział w realizacji zadań Bractwa według zasad 

określonych przez regulaminy przyznawania odznaczeń lub wyróżnień państwowych, samorządowych lub brackich. 
 

§23 
 

1. Wobec członków zwyczajnych Bractwa naruszających postanowienia statutu przewiduje się następujące 

kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) zawieszenie w prawach członka zwyczajnego, 

d) wystąpienie do Walnego Zebrania Członków o odsunięcie od sprawowania funkcji w Zarządzie 

Bractwa, e)  wykluczenie z Bractwa. 

2. W sprawie zastosowania kary potrzebna jest uchwała Zarządu Bractwa. 
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3. Członek Bractwa wobec którego zastosowano karę, może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały Zarządu Bractwa. 
 

§24 

1. Członkostwo w Bractwie wygasa na skutek: 
 

a) złożonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia, 

b) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, 

c) wykreślenia z listy członków zwyczajnych, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z płatnością składek, 

przez okres 3 miesięcy od ustalonego przez Zarząd terminu wpłaty, 

d) wykluczenie członka przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń 

Bractwa, bądź działania na szkodę Bractwa, uchwałę o wykluczeniu w głosowaniu tajnym podejmuje Zarząd 

Bractwa, 

e) wykluczenie z szeregów za dokonanie przestępstwa pospolitego ściganego z mocy prawa i skazanie 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

f) skreślony 

g) wykluczenia z Bractwa z innych ważnych powodów takich jak łamanie zasad koleżeństwa, uporczywe 

uchylanie się od nałożonych statutem obowiązków uchwałą Zarządu Katowickiego Bractwa Kurkowego 

podjętą w głosowaniu tajnym. 

2. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi Bractwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały Zarządu Bractwa. 
 
 
 
 

Rozdział IV 

Władze Bractwa 
 

§25 

1. Władzami Bractwa są: 
 

a) Walne Zebranie Członków Bractwa (zwane dalej Walnym Zebraniem) 

b) Zarząd Bractwa 

c) Komisja Rewizyjna 

d) Sąd Koleżeński 

2. Uchwały władz Bractwa zapadają w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

3. W razie braku quorum określonego w punkcie poprzedzającym Walne Zebranie odbywa się w drugim z góry 

ustalonym przez Zarząd terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Podjęte wtedy uchwały są prawomocne bez względu 

na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 

4. Powyższe postanowienie nie dotyczy uchwał w przedmiocie zmian statutu i rozwiązania Bractwa. 

5. Wybory do władz Bractwa odbywają się w drodze tajnego głosowania. 

6. Wybory w trybie jawnym mogą być przeprowadzane tylko na podstawie podjętej w tej sprawie uchwały Walnego 

Zebrania. 
 

§26 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Bractwa. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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3. Walne Zebranie zwyczajne, które z mocy własnej uchwały w dowolnym czasie zwołuje Zarząd Bractwa raz w 

roku, podejmuje decyzje w następujących sprawach: 
 

a) uchwalania statutu Bractwa lud dokonanie jego zmian, 

b) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

c) udzielania absolutorium Zarządowi, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

d) uchwalania programu działania na nową kadencję, 

e) uchwalania regulaminu Zgromadzenia, porządku obrad oraz regulaminu wyborów, 

f) wyboru Prezesa Zarządu - Hetmana Bractwa oraz członków Zarządu Bractwa, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego, 

g) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz członków Bractwa i 

podejmowania w tych sprawach odpowiednich uchwał, 

h) nadawania godności „Honorowy Członek Bractwa", 

i) nadawania funkcji honorowych zgodnie z tradycją Bractwa, 

j)  -podejmowania uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad, 

k)  ustanowienia  wzorca  sztandaru,  proporców, godła,  hymnu,  kodeksu  honorowego oraz  

regulaminu umundurowania, I)   decydowania w sprawie rozwiązania i likwidacji Bractwa oraz 

określenie celu na jaki przeznacza 

się jego majątek. 

4. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby na podstawie: 
 

a) własnej uchwały, 

b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Bractwa. 

« 

 

ZARZĄD 

§27 

1. Zarząd Bractwa jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres czteroletniej kadencji. 

2. Zarząd składa się z 6-7 osób. 

3. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym przez Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd, na wniosek Prezesa Zarządu, wybiera spośród członków Zarządu zwykłą większością głosów osoby do 

pełnienia następujących funkcji: 
 

a) Wiceprezes Zarządu- Strażnik Honoru i Tradycji 

b) Wiceprezes Zarządu-Mistrz Ceremonii 

c) Sekretarz-Strażnik Pergaminu 

d) Skarbnik-Strażnik Skarbu 

e) Zbrojmistrz-Strażnik Broni 

f) Strażnik 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Zarząd jest uprawniony do: 
 

a) działania w imieniu Bractwa i reprezentowania go na zewnątrz, 

b) kierowania Bractwem w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem. 

6. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu. 

7. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

b) podejmowanie uchwał i ich realizowanie w sprawie rocznych planów działania, budżetu i bilansu, 
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c) podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Bractwa, a nie zastrzeżonych dla innych 

organów Bractwa, 

d) decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników Bractwa, 

e) zwoływanie Walnego Zebrania, 

f) wystąpienia do Walnego Zebrania w sprawie nadania godności „Członka Honorowego Bractwa" oraz 

innych tytułów honorowych, 

g) ustalania wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej, oraz podziału uzyskanych funduszy, 

h) rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących jej działalności kontrolnej, 

i) określenie zasad i zakresu współdziałania Bractwa z innymi organizacjami i osobami prawnymi. 
 
 

8. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Bractwa należy: 

a) Nabywanie, zbywanie i obciążanie przedmiotów majątku Bractwa oraz zaciąganie innych 

zobowiązań do kwoty 10 000 EURO 

b) Określanie zasad: 
 

- wykorzystania i podziału środków finansowych Bractwa 

- umarzania należności oraz stosowania ulg w ich spłacie. 

- odpłatności za usługi i świadczenia Bractwa. 
 

9. Mandat Członka Zarządu wygasa na skutek : 
 

a) upływu kadencji 

b) odwołania przez Walne Zebranie % 

c) wystąpienia lub wykluczenia z Bractwa 

d) zawieszeniu w prawach członka zwyczajnego 

e) rezygnacji złożonej na piśmie 

f) zgonu 

g) utraty zdolności do czynności prawnych 

10.  Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. 
 
 

§28 

1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną. 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA 

§29 

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu Bractwa i nie podlegającym mu w zakresie kontroli 

wewnętrznej lub nadzoru organem nadzorującym działalność Bractwa i Zarząd Bractwa. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Bractwa. 

Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, Vice-Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje   
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posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz kieruje jej pracami. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Bractwa z 

głosem doradczym. 

 

 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Bractwa 

ani pozostawać z członkami Zarządu Bractwa w stosunku pokrewieństwa, powinowadztwa  

lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

7. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swoich zadań kontrolnych, jest uprawniona do: a) żądania 

od Zarządu Bractwa przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Bractwa. 

b)żądania od członków Zarządu Bractwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
 

§30 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy 

1. Kontrolowanie i ocenianie : 
 

a) działalności statutowej Bractwa, 

b) przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego gospodarowania 

funduszami i majątkiem Bractwa, 

c) prawidłowości i terminowości opłacania składek członkowskich. 

2. Przedstawianie Zarządowi Bractwa uwag i wniosków z dokonanej kontroli. 

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Bractwa. 

4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Bractwa. 

* 
 

§31 

1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są 

Zarządowi Bractwa. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Bractwa, Komisja ma obowiązek 

poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Bractwa. 
 
 
 

§32 

1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej może zwoływać każdy z jej członków. 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków; protokół podpisują przewodniczący i 

protokolant. 

4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków Komisji. 

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Za udział w posiedzeniach Komisji rewizyjnej jej członkom mogą przysługiwać diety. 
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SĄD KOLEŻEŃSKI 

§33 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w tajnym głosowaniu. 

2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego, Vice-Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Bractwa. 
 

§34 

1. Sąd Koleżeński orzeka w minimum trzyosobowym składzie. 

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem strono 

prawa do obrony i odwołania się w terminie 21 dni od daty doręczenia orzeczenia do Walnego Zebrania za 

pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. 
 
 

§35 

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 
 

a. rozpoznanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Bractwa, 

b. rozpoznanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Bractwa, 

c. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał władz Bractwa ze statutem, 

d. rozpoznanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień 

statutu lub innych przepisów obowiązujący w Bractwie. 

2. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Bractwa Sąd Koleżeński jest uprawniony do dokonywania 

wykładni postanowień statutu Bractwa. 
 

3. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów. 

§36 

1. Sąd Koleżeński w razie nie doprowadzenia do ugody między stronami sporu wydaje orzeczenie. 

2. Sąd Koleżeński może nakładać - orzekać następujące kary: 
 

a) Ostrzeżenie, 

b) Nagana, 

c) Zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 12 miesięcy, 

d) Dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia pozbawienia godności i tytułów honorowych 

Bractwa, 

e) Wykluczenie z Bractwa. 

3. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu. 

4. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalany przez ten Sąd. 

5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 

21 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 
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Rozdziały 

Sposób reprezentacji. Majątek i fundusze bractwa  

 

 

§37 

1. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Bractwa w imieniu Zarządu podpisują dwie osoby: 

Prezes (względnie Vice-prezes) i Skarbnik lub Sekretarz lub inna uprawniona przez Zarząd osoba, 

2. Zarząd reprezentuje Bractwo na zewnątrz poprzez dokonywanie czynności reprezentacyjnych, uczestnictwa 

w spotkaniach, zawierania umów, udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych. 
 
 

§38 
 

Majątek Bractwa składa się z: 

1. nieruchomości, 

2. ruchomości, 

3. środków finansowych uzyskiwanych z: 
 

a) składek członkowskich, 

b) działalności usługowej, 

c) darowizn, 

d) skreślony 

e) dotacji, 

f) odsetek bankowych i lokat terminowych. 
 

§39 

1. Wysokość składek członkowskich na rok następny ustala Zarząd Bractwa na ostatnim posiedzeniu w roku 

kalendarzowym, określając równocześnie termin do którego składka powinna być uiszczona. 

2. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych. 
 

§40 
 
1. W zakresie dysponowania majątkiem Bractwa zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Bractwa w stosunku do jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Bractwa 

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 jej majątku 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 
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na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie 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) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Bractwa, członkowie jej organów 

lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Bractwa 
 
 

§41 
 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Bractwa lub zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Bractwa mających czynne i bierne prawo wyborcze. 
 
 

Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa wyznaczy likwidatora Bractwa. 
 

Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa określi cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Bractwa. 
 
 

§42 
 

Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia. 
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