STATUT
OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH
BRACTW STRZELECKICH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Uchwalony na Zebraniu Delegatów Okręgu Śląskiego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.
w dniu 23.03.2013r. W Bytomiu

Nazwa, teren działania i siedziba
§1
1. Nazwa Okręgu brzmi: „Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej
Polskiej Okręg Śląski” – zwany dalej jako Okręg Śląski lub w skrócie Okręg.
2. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej zwane jest dalej
w niniejszym „Statucie”- w skrócie Zjednoczeniem.
§2
Okręg Śląski Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Okręgu Śląskiego jest miasto Bytom.
§4
Terenem działalności Okręgu Śląskiego jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a w szczególności region Śląska.
§5
1. Okręg Śląski posługuje się własną pieczęcią, której treść ustala Statut Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada własny sztandar
i odznakę organizacyjną.
2. Członkowie bractw Okręgu Śląskiego mają prawo posiadania, używania i noszenia broni
palnej i białej z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
§6
1. Okręg Śląski posiada:
a) pełną zdolność do czynności prawnych (w tym do zawierania we własnym imieniu
i na własne ryzyko umów),
b) pełną zdolność sądową i procesową,
c) własny majątek, odrębny od majątku Zjednoczenia.
2. Okręg Śląski nie jest związany z żadną partią polityczną.

Cele Okręgu i sposoby ich realizacji.
§7
Celem Okręgu jest pomoc Zarządowi Zjednoczenia w zrzeszaniu wszystkich
umundurowanych historycznie lub noszących swoje ubiory regulaminowe bractw strzeleckich
działających na terenie Śląska dla:
a) budzenia świadomości poczucia obowiązków obywatelskich, patriotycznych
i państwowych względem państwa polskiego,
b) kontynuowania tradycyjnego strzelania obywatelskiego celem pielęgnowania
gotowości bojowej do obrony państwa,
c) pielęgnowania tradycji i obyczajów kurkowych bractw strzeleckich wynikających
z tysiącletniej historii państwa polskiego i jego chrześcijańskich korzeni,
d) szerzenia idei kurkowych bractw strzeleckich przejawiających się działaniem na
rzecz umacniania braterstwa i przyjaźni ludzi, szczególnie w społecznościach
lokalnych,
e) zachowania kulturowego dziedzictwa w jednoczącej się Europie.
§8
Cele Okręgu Śląskiego realizuje Zarząd Okręgu poprzez:
a) nawiązanie osobistego kontaktu z bractwami - potencjalnymi kandydatami, w celu
pozyskania ich do Zjednoczenia,
b) utrzymywanie kontaktu z bractwami należącymi do Okręgu oraz lokalnymi
władzami państwowymi i samorządowymi przy realizacji zamierzeń Zjednoczenia,
c) organizowanie w Okręgu zawodów strzeleckich na podstawie ,, Regulaminu
strzelniczego Zjednoczenia,,
d) wykonywanie uchwał Krajowych Kongresów i postanowień Zarządu Zjednoczenia
oraz uchwał Zebrania Delegatów Okręgu .

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty
członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Okręgu.
§9
Członkiem Okręgu Śląskiego jest każde kurkowe bractwo strzeleckie przydzielone do tego
Okręgu przez Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 10
1. Członkostwo w Okręgu Śląskim ustaje poprzez:
a) przydzielenie bractwa przez Zarząd Zjednoczenia do innego okręgu,
b) ustanie członkostwa bractwa w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W powyższych przypadkach następuje utrata wszelkich praw do Okręgu, a także do
majątku Okręgu.

§ 11
Bractwa będące członkami Okręgu Śląskiego mają prawo do:
a) używania odznaki „Krzyż Zjednoczenia” i odznaki organizacyjnej Okręgu,
b) udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów Zjednoczenia oraz Zebraniu Delegatów
Okręgu, poprzez swoich delegatów posiadających prawo głosu,
c) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Zjednoczenie (w tym przez
Okręg Śląski),
d) zgłaszania swoich imprez ( poprzez Okręg ) do kalendarza imprez Zjednoczenia.
§ 12
Do obowiązków bractw Okręgu Śląskiego należy:
a) przestrzeganie przepisów Statutów Zjednoczenia i Okręgu ,
b) stosowanie się do uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia lub Zarządu
Zjednoczenia i odpowiednio Zebrania Delegatów lub Zarządu Okręgu,
c) terminowe opłacanie składek na rzecz Zjednoczenia i Okręgu.

Władze Okręgu Śląskiego. Tryb dokonywania wyboru władz
oraz ich kompetencje .
§ 13
1. Władzami Okręgu są:
a) Zebranie Delegatów Okręgu,
b) Zarząd Okręgu,
c) Komisja Rewizyjna Okręgu,
d) Sąd Honorowy Okręgu.
2. Jeżeli odbywają się wybory władz Zebranie Delegatów Okręgu nazywane jest Wyborczym
lub Sprawozdawczo-Wyborczym.
§ 14
1. Zebranie Delegatów Okręgu zwołuje Prezes Zarządu Okręgu na podstawie uchwały
Zarządu lub za jego zgodą Wiceprezes Zarządu Okręgu, stosownie do potrzeb, co najmniej
raz w roku w I kwartale, z tym, że jedno nie później niż cztery tygodnie przed terminem
Zjazdu Delegatów Zjednoczenia.
2. Zaproszenia z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad winny być bractwom doręczone
nie później niż dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
3. Do prawomocności uchwał Zebrania Delegatów Okręgu wymagana jest obecność połowy
delegatów uprawnionych do głosowania z bractw należących do Okręgu Śląskiego.
4. O ile na wyznaczony czas nie przybędzie potrzebna ilość delegatów uprawnionych do
głosowania, wtedy Przewodniczący Zebrania na Sali obrad wyznacza drugi termin Zebrania
pół godziny później. Uchwały tego Zebrania są obowiązujące bez względu na liczbę
obecnych delegatów bractw, uprawnionych do głosowania.

5. Każde bractwo z Okręgu Śląskiego ma prawo wydelegować jednego członka – delegata
z prawem głosu na każde rozpoczęte 20 członków bractwa, chyba że Zarząd Okręgu w drodze
uchwały postanowi inaczej.
6. Komisji Rewizyjnej Okręgu przysługuje prawo złożenia wniosku do Zarządu Okręgu
o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów.
7. Prawo zwołania Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego przysługuje również Prezesowi
Zjednoczenia.
§ 15
1. Do kompetencji Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego należy:
a) zatwierdzanie porządku obrad Zebrania,
b) wybór Prezydium Zebrania,
c) wybór członków Zarządu Okręgu,
d) wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu,
e) wybór członków Sądu Honorowego,
f) udzielenie absolutorium Zarządowi i Skarbnikowi,
g) ustalenie terminu i miejsca mającego się odbyć strzelania okręgowego,
h) ustalenie wysokości rocznej składki dla bractw Okręgu na pokrycie kosztów
działalności Zarządu Okręgu,
i) uchwalenie „Statutu Okręgu Śląskiego” i jego zmian,
j) uchwalenie „Regulaminu Pracy Zarządu Okręgu Śląskiego” i jego zmian,
k) zatwierdzenie „Regulaminu Pracy Sądu Honorowego Okręgu Śląskiego” i jego
zmian.
§ 16
Uchwały Zebrania Delegatów Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli „Statut”
niniejszy nie stanowi inaczej.
§ 17
1. Głosowania na Zebraniu Delegatów Okręgu są jawne, jeśli Zebranie nie zadecyduje
inaczej.
2. Udzielanie absolutorium i głosowanie w sprawach osobowych następuje w trybie tajnym.
3. Wybór członków Zarządu Okręgu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym lub przez aklamację.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Honorowego następuje zwykłą
większością głosów w głosowaniu tajnym.
§ 18
1. Zebranie Delegatów Okręgu, jako najwyższy organ władz Okręgu – może zająć stanowisko
w każdej sprawie wniesionej przez Zarząd i przyjętej przez Zebranie Delegatów do porządku
obrad.
2. Mandat delegatów wygasa z zakończeniem obrad danego Zebrania Delegatów Okręgu.

§ 19
1. Na czele Okręgu Śląskiego stoi Zarząd Okręgu.
2. Zarząd Okręgu mogą tworzyć:
a) Prezes,
b) Wiceprezesi,
c) Sekretarz,
d) Zastępca Sekretarza,
e) Skarbnik,
f) Marszałek,
g) Strzelmistrz,
h) Chorąży.
w liczbie nie większej niż 9 osób.
3. Liczbę członków Zarządu Okręgu na daną kadencję i funkcję poszczególnych osób
określa Zebranie Delegatów Okręgu stosowną uchwałą.
4. Każdy członek Zarządu Okręgu może pełnić równocześnie wyłącznie jedną funkcję w
tym gremium.
5. Kadencja Zarządu Okręgu trwa trzy lata.
6. Kadencja Zarządu Okręgu rozpoczyna się i kończy równocześnie z kadencją Zarządu
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
7. Posiedzenia Zarządu Okręgu zwołuje i prowadzi Prezes, lub z jego polecenia Wiceprezes w
miarę potrzeb, jednak przynajmniej raz w każdym półroczu.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków Zarządu Okręgu. W razie równości głosów Prezesowi lub Wiceprezesowi
(jeśli prowadzi posiedzenie) przysługuje głos decydujący.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje w Przypadku:
a) zgonu,
b) upływu kadencji,
c) ustania członkostwa w bractwie,
d) rezygnacji złożonej na piśmie,
e) rezygnacji złożonej ustnie do protokołu na posiedzeniu Zarządu.
10. Jeżeli liczba członków Zarządu Okręgu w trakcie kadencji będzie mniejsza niż 6 osób,
Zarząd Okręgu obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Wyborcze Zebranie Delegatów
Okręgu, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
11. Zasady pracy Zarządu, a w szczególności podział kompetencji określa „Regulamin Pracy
Zarządu Okręgu Śląskiego”.
12. Zarząd Okręgu posługuje się pieczęcią firmową z napisem: „Zjednoczenie Kurkowych
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Śląski” sporządzoną według wzoru
ustalonego przez Zarząd Zjednoczenia.
§ 20
1. Organem kontroli wewnętrznej Okręgu jest trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:
a) sprawdzanie stanu kasy, książek kasowych, stanu majątku Okręgu i wszelkich
dokumentów finansowych,
b) kontrola realizacji przez Okręg uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia ,
uchwał Zarządu zjednoczenia, uchwał Zebrania Delegatów Okręgu,
c) kontrola zgodności ze „Statutem Zjednoczenia” i „Statutem Okręgu” oraz z ogólnie
obowiązującymi przepisami prawa – uchwał podejmowanych przez Zarząd Okręgu,

d) wnioskowanie do Zebrania Delegatów Okręgu o udzielenie lub o nie udzielenie
absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie do Zarządu Okręgu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów
Okręgu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Okręgu zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym
składzie Komisji.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a) zgonu,
b) upływu kadencji,
c) ustania członkostwa w bractwie,
d) rezygnacji złożonej na piśmie,
e) rezygnacji złożonej ustnie do protokołu na posiedzeniu Zarządu.
6. Jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej Okręgu zmniejszy się w trakcie kadencji –
Zarząd Okręgu obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Wyborcze Zebranie Delegatów
Okręgu, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 21
1. Do kompetencji Sądu Honorowego Okręgu należy rozpatrywanie wszelkich sporów
pomiędzy bractwami w I instancji oraz innych sporów, które nie mogą być rozpatrywane
przez sądy honorowe bractw.
2. W skład Sądu Honorowego Okręgu Śląskiego wchodzi Prezes i czterech Członków
wybranych przez Zebranie Delegatów Okręgu na trzyletnią kadencję.
3. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym pod przewodnictwem osoby posiadającej
wykształcenie prawnicze.
4. Uchwały Sądu Zapadają zwykłą większością głosów.
5. Sąd Honorowy Okręgu Śląskiego działa wyłącznie na podstawie „Statutu Zjednoczenia”,
„Statutu Okręgu Śląskiego” oraz uchwalonego przez siebie „Regulaminu” (który podlega
zatwierdzeniu przez Zebranie Delegatów Okręgu), jak i ogólnie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Kadencja Sądu Honorowego rozpoczyna się i kończy równocześnie z kadencją Zarządu
Zjednoczenia.
7. Członkostwo w Sądzie Honorowym ustaje w przypadku:
a) zgonu,
b) upływu kadencji,
c) ustania członkostwa w bractwie,
d) rezygnacji złożonej na piśmie,
e) rezygnacji złożonej ustnie do protokołu na posiedzeniu Zarządu.
7. Jeżeli liczba członków Sądu Honorowego w trakcie kadencji będzie mniejsza niż trzy
osoby, Zarząd Okręgu obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Wyborcze Zebranie Delegatów
Okręgu, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Reprezentacja Okręgu Śląskiego na zewnątrz
§ 22
1. Organem (władzą) reprezentującym Okręg Śląski na zewnątrz jest Zarząd Okręgu.

2. Wszelkie pisma oraz zobowiązania i ogłoszenia Zarządu Okręgu winny być zaopatrzone
w podpis Prezesa i Sekretarza względnie ich zastępców.
3. Wobec władz reprezentują Okręg członkowie Zarządu stosownie do swoich kompetencji.

Król Kurkowy Okręgu Śląskiego
§ 23
1. Członek bractwa zrzeszonego w Okręgu Śląskim, który podczas corocznego okręgowego
strzelania do tarczy królewskiej w myśl przepisów § 13 „Regulaminu Strzelniczego
Zjednoczenia” – uzyskał najlepszy wynik, osiąga godność „Króla Kurkowego Okręgu
Śląskiego”.
2. Członek młodzieżowej drużyny strzeleckiej (w wieku od 15 do 25 lat) działającej przy
bractwie zrzeszonym w Okręgu Śląskim, który podczas corocznego okręgowego strzelania w
myśl § 15 „Regulaminu Strzelniczego Zjednoczenia” – zajmie pierwsze miejsce, osiąga
godność „Króla Młodzieżowego Okręgu Śląskiego”.

Majątek Okręgu Śląskiego
§ 24
1. Na majątek Okręgu Śląskiego mogą składać się nieruchomości, ruchomości, środki
pieniężne.
2. Majątek Okręgu powstaje ze składek członkowskich bractw zrzeszonych w Okręgu,
działalności gospodarczej prowadzonej przez Okręg, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
majątku Okręgu, odsetek, ofiarności publicznej.

Warunki i sposób rozwiązywania Okręgu Śląskiego
§ 25
1. Rozwiązanie Okręgu Śląskiego może nastąpić:
a) na skutek rozwiązania Zjednoczenia,
b) na mocy podjętej z ważnych przyczyn uchwały Zarządu Zjednoczenia o rozwiązaniu
Okręgu,
c) w szczególnych przypadkach na mocy postanowienia sądu.
2. Majątek po Okręgu, a zwłaszcza przedmioty posiadające wartość historyczną lub
artystyczną po ich spisaniu winny być zdeponowane w jednym z muzeów śląskich, a
pozostały majątek, po potrąceniu zobowiązań i kosztów – powinien być przekazany
organizacji charytatywnej.
3. Czynności określone w ust. 2 wykonuje likwidator Okręgu.

Postanowienia końcowe
§ 26

1. Dla dokonania zmian w niniejszym ,,Statucie” konieczna jest uchwała Zebrania Delegatów
Okręgu podjęta większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów
uprawnionych do głosowania.
2. ,,Statut” niniejszy obowiązuje od chwili jego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w
Katowicach.

