
 1/25

STATUT BRACTWA KURKOWEGO ŚW. SEBASTIANA W RADOMIU 
 

I. Postanowienia ogólne 
§1 

Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu jest stowarzyszeniem kulturalno - 
patriotycznym, którego celem jest działalność dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej; 
podtrzymywanie idei patriotycznych, obronę tradycji, rozwijanie i doskonalenie 
poczucia obowiązku obywatelskiego wobec Ojczyzny. 

§2 
Stowarzyszenie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu zwane dalej Bractwem, 
działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 
stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm. oraz niniejszego 
Statutu i posiada osobowość prawną. 

§3 
1. Siedziba Bractwa mieści się w Radomiu.  
2. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Bractwo może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego. 

§4 
1. Bractwo jest elitarną i dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, 
skupiającą w swych szeregach obywateli polskich, mających pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele 
statutowe Bractwa oraz spełniają statutowe wymogi członkostwa.   
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§5 
1.Członkowie Bractwa mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są 
oparte na zasadach wzajemnej życzliwości, szacunku i pomocy. 
2. Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw Bractwo może zatrudniać pracowników. 

§6 
Bractwo na mocy uchwały Rady może należeć do organizacji międzynarodowych oraz 
być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w Polsce, jeżeli cele i 
metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem 
Rzeczpospolitej Polskiej i Statutem Bractwa oraz nie naruszają zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§7 
1. Władze Bractwa posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Bractwa w językach obcych. 
2. Bractwo może używać wyróżniającego je znaku graficznego (godło), proporca i 
sztandaru oraz ustanawiać i nadawać odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne. 
3. Najwyższym odznaczeniem Bractwa jest Order Św. Sebastiana, którego klasy i 
zasady nadawania określa odrębny regulamin.  
  

II. Cele i rodzaje działalności Bractwa  
§8 

Celem Bractwa jest: 
1. pielęgnowanie i rozwijanie historycznych oraz patriotycznych postaw wśród 
społeczeństwa i członków Bractwa, 
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2. upowszechnianie w społeczeństwie zainteresowania historią Radomia i Polski oraz 
tradycją bractw kurkowych, 
3. popularyzowanie i uprawianie sportu strzeleckiego dla umacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
4. udzielanie wzajemnej pomocy i utrzymywanie życia towarzyskiego, 
5. prowadzenie działań na rzecz promocji Radomia na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i poza jej granicami. 
Cele te realizowane są poprzez: 
1. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury, 
sprzyjającej rozwojowi statutowych celów Bractwa,  
2. popularyzowanie, wśród członków Bractwa i ich rodzin oraz mieszkańców 
Radomia, zainteresowań  kulturą i historią Radomia oraz Ziemi Radomskiej a także 
Polski, 
3. rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej, 
4. doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich 
innych podmiotów zainteresowanych działalnością Bractwa,  
5. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami o zasięgu ogólnopolskim i 
międzynarodowym, w celu pielęgnowania i upowszechnienia spuścizny kulturowej 
bractw kurkowych, 
6. współpracę z innymi stowarzyszeniami zajmującymi się popularyzacją sportu 
strzeleckiego, 
7. udzielanie pomocy władzom Radomia oraz innym organizacjom promującym 
miasto, 
8. prowadzenie działań promocyjnych przez Bractwo w ramach własnych możliwości, 
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9. podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy jakości życia  i bezpieczeństwa w 
Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem czystości środowiska, 
10. udział w konsultacjach społecznych i wyrażanie opinii o działaniach władz 
wszystkich szczebli,  
11. opracowywanie oraz publikowanie raportów i analiz dotyczących problemów 
mieszkańców Radomia i Ziemi Radomskiej, 
12. prowadzenie działalności integrującej członków Bractwa poprzez organizowanie 
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,  
13. prowadzenie działalności dobroczynnej. 
  

III. Członkowie ich prawa i obowiązki 
§9 

Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu jest dobrowolnym stowarzyszeniem 
mężczyzn - członków krajowych i zagranicznych (mających obywatelstwo polskie), 
dzielących się na członków zwyczajnych, wspierających i  honorowych.  

§10 
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, o 
nieskazitelnej opinii,  który ukończył 33 lat życia, nie jest pozbawiony praw 
publicznych oraz który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 
bezwzględną karę pozbawienia wolności, za przestępstwa będące zbrodnią oraz 
występki popełnione z niskich pobudek.  
2. Wniosek o przyjęcie na członka zwyczajnego, kandydat winien złożyć na piśmie. 
Do wniosku należy załączyć pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych 
Bractwa, mających co najmniej trzyletni własny staż członkowski, oraz kontrasygnatę 
Hetmana lub Regimentarza. Członek Bractwa może rekomendować w roku, jedynie 
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jednego kandydata zwyczajnego. Członkowie założyciele Bractwa, nabywają prawa 
do rekomendacji, z dniem przyjęcia niniejszego Statutu Bractwa.  
3. Kandydata na roczny okres próbny przyjmuje Rada, w drodze uchwały, zwykłą 
większością głosów. W czasie okresu próbnego kandydat na członka zwyczajnego 
bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa. Nie posiada czynnego i biernego 
prawa wyborczego do władz Bractwa. Nie może zdobyć tytułu honorowego „Króla 
Kurkowego”.  
3. Po rocznym okresie próbnym Rada w głosowaniu tajnym decyduje o dopuszczeniu 
do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa. W dniu zawodów o tytuł „Króla 
Kurkowego” następuje pasowanie przez Hetmana, zgodnie z ceremoniałem Bractwa. 
Dokumentem przynależności do Bractwa jest „Patent Brata Kurkowego” wręczany w 
dniu pasowania.  
4. Decyzja o odmowie lub dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego 
Bractwa nie wymaga uzasadnienia, ani też nie przysługuje od niej odwołanie.  
5. Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat po otrzymaniu formalnego, 
pisemnego powiadomienia o przyjęciu, zapłaceniu wstępnego oraz po złożeniu roty 
ślubowania przypisanej w §16. 
6. Rada może przyjąć w roku kalendarzowym tylko do dziesięciu nowych członków 
zwyczajnych Bractwa.  
7. Członkowie założyciele stają się automatycznie członkami Bractwa. 
8. Członkowie wspierający po osiągnięciu 33 roku życia, mogą ubiegać się o 
członkostwo zwyczajne, z pominięciem rocznego okresu próby, o ile co najmniej 
przez pełny rok byli członkami wspierającymi.   
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§11 
Obowiązki członków Bractwa: 
1. propagowanie swoją postawą ideałów Bractwa, 
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa, 
3. dbanie o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego, 
4. godne reprezentowanie barwy i symboli Bractwa, 
5. posiadanie i używanie ubioru zgodnego z wzorem przyjętym w Bractwie, 
6. regularne opłacanie składki członkowskiej, 
7. wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Bractwa, 
8. uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków, w strzelaniu o tytuł Króla 
Kurkowego i jego intronizacji oraz w innych ważnych dla Bractwa wydarzeniach, 
9. dbałość o dobre imię, prestiż i honor Bractwa oraz braci kurkowych.  

§12 
Członkowie zwyczajni Bractwa mają prawo do: 
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa, 
2. korzystania z urządzeń, materiałów i sprzętu wg zasad określonych przez Radę, 
3. noszenia stroju i odznak organizacyjnych w czasie oficjalnych uroczystości i imprez 
organizowanych przez Bractwo oraz w innych okolicznościach, po uzyskaniu zgody 
Hetmana, 
4. reprezentowania Bractwa w zawodach, uroczystościach i imprezach, na podstawie 
decyzji Hetmana, 
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5. składania, w uzasadnionych wypadkach, wniosku do Rady o urlopowanie w 
obowiązkach członka zwyczajnego, ze szczególnych względów na dobro własne lub 
Bractwa,  
6. korzystania z pomocy prawnej Bractwa.  

§13 
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna popierająca działalność 
statutową, a także deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w 
realizacji celów Bractwa. 
2. Członkiem wspierającym Bractwa może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej o 
nieskazitelnej opinii, mężczyzna który ukończył 21 lat życia, nie pozbawiony praw 
publicznych oraz który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 
bezwzględną karę pozbawienia wolności, za przestępstwa będące zbrodnią oraz 
występki popełnione z niskich pobudek.  
3. Wniosek o przyjęcie na członka wspierającego, kandydat winien złożyć na piśmie. 
Do wniosku należy załączyć pisemną rekomendację dwóch członków mających co 
najmniej trzyletni własny staż członkowski, oraz kontrasygnatę Hetmana lub 
Regimentarza. Członek zwyczajny Bractwa może rekomendować w roku, jedynie 
jednego kandydata wspierającego. Członkowie założyciele Bractwa, nabywają prawa 
do rekomendacji kandydata wspierającego, z dniem przyjęcia niniejszego Statutu 
Bractwa.  
4. Kandydata na roczny okres próbny przyjmuje Rada, w drodze uchwały, zwykłą 
większością głosów. W czasie okresu próbnego kandydat na członka wspierającego 
bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa. Nie posiada czynnego i biernego 
prawa wyborczego do władz Bractwa, nie może zdobyć tytułu honorowego „Króla 
Kurkowego” oraz nie może rekomendować kandydatów na członków Bractwa.  
5. Po rocznym okresie próbnym Rada w głosowaniu tajnym decyduje o przyjęciu 
członka wspierającego Bractwa. 
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6. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w wysokości 3/4  składki 
członków zwyczajnych.  
7. Członkowie wspierający mają prawo do udziału w zebraniach Bractwa, lecz tylko z 
głosem doradczym. 
8. Członkowie wspierający mają prawo do noszenia stroju Bractwa bez odznak 
organizacyjnych, w czasie oficjalnych uroczystości i imprez organizowanych przez 
Bractwo oraz w innych okolicznościach, po uzyskaniu zgody Hetmana. 
9. Rada może przyjąć w roku kalendarzowym do pięciu nowych członków 
wspierających Bractwa. 
10. Ogólna liczba członków wspierających nie może przekroczyć 1/3 z liczby 
członków zwyczajnych Bractwa.  
11. Kandydaci na członków wspierających, którzy złożyli wniosek na piśmie o 
przyjęcie, w dniu Walnego Zebrania Założycielskiego Bractwa Kurkowego Św. 
Sebastiana w Radomiu, stają się pełnoprawnymi członkami wspierającymi.  

§14 
Obowiązki członków wspierających Bractwa: 
1. propagowanie swoją postawą ideałów Bractwa, 
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa, 
3. dbałość o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego, 
4. godne reprezentowanie barwy i symboli Bractwa, 
5. posiadanie i używania ubioru zgodnego ze wzorem przyjętym w Bractwie, 
6. regularne opłacanie składki członka wspierającego, 
7. wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Bractwa, 
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8. uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków, intronizacji Króla Kurkowego oraz 
w innych ważnych dla Bractwa wydarzeniach.                                                                                                                                                                                      

§15 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
Bractwa, kultury narodowej, obrony kraju oraz społeczności lokalnej.  
2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Rady, Walne Zebranie Członków 
Bractwa, większością 3/4 głosów obecnych na zebraniu. Godność członka 
honorowego może być nadana tylko jednej osobie w roku kalendarzowym.  
3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.  
4. Członkowie honorowi mają prawo udziału w zebraniach Bractwa, lecz tylko z 
głosem doradczym. 
 5.Członkowie honorowi pozbawieni są czynnego i biernego prawa wyboru władz 
Bractwa oraz udziału w strzelaniu o tytuł Króla Kurkowego. 
6. Członkowie honorowi mają prawo do noszenia stroju i odznak organizacyjnych w 
czasie oficjalnych uroczystości i imprez organizowanych przez Bractwo oraz w innych 
okolicznościach, po uzyskaniu zgody Hetmana. 
7. Pozbawienie godności członka honorowego Bractwa w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, odbywa się na wniosek Rady, poprzez uchwałę Walnego Zebrania 
Członków Bractwa, większością 3/4 głosów obecnych na zebraniu.  

§16 
Nowo przyjęci członkowie zwyczajni składają następujące ślubowanie: 
„Ślubuję, że wedle najlepszej woli i chęci służyć będę Ojczyźnie w każdej 
potrzebie, przepisów Statutem i Regulaminami objętych oraz wszelkich 
rozporządzeń Rady Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu, 
przestrzegać będę oraz dążyć wszelkimi siłami do największego rozwoju Bractwa, 
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wystrzegając się wszelkiej działalności szkodliwej dla Niego. (Tak mi dopomóż 
Bóg)”.  
Powyższe ślubowanie odczytuje Regimentarz lub Kanclerz, następnie nowo 
przyjmowani członkowie, powtarzają razem rotę ślubowania. Akt ten potwierdza się 
protokolarnie. 

§17 
Członkostwo zwyczajne lub wspierające w Bractwie ustaje wskutek: 
 - śmierci, 
 - dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
 - utraty obywatelstwa polskiego, 
 - wykluczenia członka Bractwa z powodów określonych w §19 (z wyłączeniem §19, 
pkt 5, w przypadku członka wspierającego). 

§18 
1. Wobec członków zwyczajnych i wspierających Bractwa, naruszających 
postanowienia Statutu przewiduje się następujące kary: 
- upomnienie pisemne przez Hetmana, 
- nagana pisemna udzielona przez Radę, 
- urlopowanie w prawach członka zwyczajnego lub wspierającego, udzielane przez 
Radę do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Honorowy, 
- wystąpienie przez Radę do Walnego Zebrania o odsunięcie od sprawowania funkcji 
w Bractwie, 
- wykluczenie z Bractwa. 
2. W sprawie zastosowania kary organizacyjnej potrzebna jest uchwała Rady za 
wyjątkiem upomnienia udzielanego przez Hetmana. 
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3. Członek zwyczajny Bractwa, wobec którego zastosowano karę, może odwołać się 
do Trybunału Honorowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma o udzieleniu 
kary.  

§19 
Wykluczenie z Bractwa może nastąpić jeśli członek: 
 1. popełnił umyślnie przestępstwo, które zostało stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądowym, 
 2. zostało mu udowodnione rozmyślnie działanie na szkodę Bractwa, 
 3. zalega przez 6 miesięcy z opłaceniem składek członkowskich lub innymi opłatami 
ustalonymi przez Radę, 
4. nie wykonuje poleceń przełożonych i nie stosuje się do obowiązków wynikających 
ze Statutu i regulaminów, 
5. dopuścił się przekroczenia regulaminu strzeleckiego w celu uzyskania nagrody dla 
siebie lub innych. 

§ 20 
Członek występujący lub wykluczony z Bractwa traci wszelkie uprawnienia związane 
z członkostwem i nie może żądać zwrotu opłat złożonych na rzecz Bractwa oraz nie 
może rościć praw do własności i majątku Bractwa. 

§21 
1. O wykluczeniu członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje Rada w pełnym 
składzie, bezwzględną większością głosów.  
2. Wykluczonemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się do 
Trybunału Honorowego Bractwa, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 
wykluczeniu. 
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3. Ostateczną decyzję, w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wyroku Trybunału 
Honorowego, o wykluczonemu z listy członków Bractwa,  przyjmuje na najbliższym 
posiedzeniu Walne Zebranie. 
4. Wykluczonemu członkowi wspierającemu nie przysługuje prawo odwołania się do 
Trybunału Honorowego. Decyzja Rady o wykluczeniu takiego członka jest ostateczna.  
5. W przypadku, gdy członek zwyczajny lub wspierający popełnił umyślnie 
przestępstwo, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, następuje 
wykluczenie ipso facto spośród członków Bractwa, bez konieczności uchwały Rady i 
możliwości odwołania się do Trybunału Honorowego.  

§22 
1. Członkowie Bractwa: zwyczajni, wspierający i honorowi oraz inne osoby, mogą być 
wyróżniane i nagradzane za aktywny udział w realizacji celów Bractwa, działalność i 
zasługi dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej; podtrzymywanie idei patriotycznych, 
pielęgnowanie tradycji, rozwijanie i doskonalenie poczucia obowiązku obywatelskiego 
wobec Ojczyzny, według zasad określonych przez odrębne regulaminy.   
2. Członkowie Bractwa oraz inne osoby mogą być wyróżniane: 
- Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Sebastiana z Gwiazdą, 
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Św. Sebastiana  
- Medalem Pamiątkowym Bractwa, 
- Dyplomem Honorowym, 
- Nagrodą rzeczową lub pieniężną. 
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IV. Władze Bractwa 
§23 

Władze Bractwa stanowią organy: 
 1.Walne Zebranie 
 2.Rada 
 3.Komisja Referendalna (Rewizyjna)  
 4.Trybunał Honorowy 

§24 
1.Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Bractwa. 
2.Uchwały Walnego Zebrania są ważne o ile zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków Bractwa w głosowaniu jawnym, o ile Walne 
Zebranie lub inne zapisy Statutu nie stanowią inaczej. 
3.Członek Bractwa może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście. 
4.W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

§25 
Do włączonej kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. wybór Rady, Komisji Referendalnej (Rewizyjnej) i Trybunału Honorowego. 
Kadencja tych organów trwa 5 lat. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci 
członka władz Bractwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany 
na najbliższym Walnym Zebraniu, na okres do upływu kadencji pozostałych członków 
tych organów, 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji 
Referendalnej (Rewizyjnej) i Trybunału Honorowego oraz udzielanie absolutorium 
członkom Rady, 
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3. uchwalanie planu działalności i preliminarza budżetowego Bractwa, składek i opłat 
wnoszonych przez członków oraz wpisowego, 
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
5. zwalnianie w całości lub w części od składek innych opłat na rzecz Bractwa 
poszczególnych jej członków, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji,  
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz 
wysokości zobowiązań jakie Rada ma prawo zaciągać w imieniu Bractwa. 
8. uchwalanie zmian Statutu Bractwa, 
9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i likwidacji Bractwa. 
10. powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych. 
11. uchwalanie regulaminów Bractwa. 

§26 
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§27 
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Rada, w czasie około 20 stycznia, to jest daty 
wspomnienia liturgicznego Św. Sebastiana, za pośrednictwem kurendy lub pisemnych 
zawiadomień poszczególnych członków z podaniem porządku obrad. Co pięć lat 
Walne Zebranie członków ma charakter zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 
2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków winno być doręczone co najmniej 14 
dni przed terminem jego odbycia. 
3. W razie niestawienia się w oznaczonym czasie co najmniej połowy członków 
zwyczajnych Bractwa, pół godziny później odbywa się drugie Walne Zebranie, 
którego uchwały są obowiązujące bez względu na ilość zebranych członków Bractwa. 
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§28 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Rada. 
2. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stosuje się przepisy §27 pkt. 2 i 3. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może zostać zwołane w szczególnie 
uzasadnionych przepadkach (np. naruszenia dyscypliny finansowej Bractwa) na 
wniosek Komisji Referendalnej (Rewizyjnej). 
4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może zostać zwołane na pisemny 
wniosek ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Bractwa lub wniosek 
Hetmana. 

§29 
1. Walne Zebranie władne jest podejmować uchwały i inne decyzje, gdy zostało 
zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad. 
2. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków Bractwa. 

§30 
1.Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza prowadzącego 
protokół zebrania. 
2. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje 
przewodniczący obradom i sekretarz zebrania. 

§31 
1. Rada jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i w okresie między  Walnymi 
Zebraniami jest najwyższą władzą Bractwa. Rada kieruje działalnością Bractwa 
zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, Statutu i uchwał Walnego 
Zebrania oraz odpowiada przed nim za swoją pracę. Rada składa się z 5 członków. W 
skład Rady wchodzą Bracia, którzy uzyskali w głosowaniu jawnym, największą ilość 
głosów.                     
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1a.  W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady w czasie trwania kadencji, 
Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowego członka Rady, jednakże liczba 
członków Rady dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Rady 
pochodzących z wyboru.                                                                   
2. Kadencja Rady trwa 5 lat.  
3. W głosowaniu jawnym, członkowie Rady wybierają spośród siebie bezwzględną 
większością głosów:  Hetmana, Regimentarza, Kanclerza, Podkanclerzego i 
Podskarbiego.  
4. Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć przed zakończeniem obrad Walnego 
Zebrania. W czasie tego posiedzenia nowo wybrany Hetman powierza wybranym 
członkom Rady pełnione przez nich określonych zadań. 
5. Członek Rady, z wyjątkiem Hetmana, może być odwołany przez Walne Zebranie w 
każdym czasie.  
6. Ze względu na ciągłość władzy w Bractwie, Hetmana nie można odwołać przed 
upływem kadencji, a wakat na tym stanowisku może się pojawić jedynie na skutek:  
- śmierci Hetmana, 
 - dobrowolnej rezygnacji Hetmana zgłoszonej do Rady na piśmie, 
 - utraty obywatelstwa polskiego przez Hetmana. 
-  w przypadku, gdy Hetman popełnił umyślnie przestępstwo, które zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, co wiąże się z wykluczeniem ipso 
facto spośród członków Bractwa.  
7. Członek Rady, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez Walne 
Zebranie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem 
wymogu umieszczania w porządku dziennym Walnego Zebrania sprawy odwołania. 
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§32 
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Hetman, w przypadku jego nieobecności 
Regimentarz. 
3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność, co najmniej połowy członków Rady 
w tym Hetmana lub Regimentarza. 
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W 
przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia Rady. 
 5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad 
i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady. 
6. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć bez prawa do głosowania, 
przewodniczący Komisji Referendalnej (Rewizyjnej).  

§33 
Do kompetencji Rady należą wszystkie sprawy Bractwa, z wyjątkiem zastrzeżonych 
do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania, a w szczególności: 
 1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem działalności finansowej 
i organizacyjnej, 
 2. opracowanie preliminarza budżetowego. 
 2. opracowanie projektów planu działalności Bractwa, 
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
 4. zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie, 
 5. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów, 
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
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 7. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich, 
 8.wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu. 

§34 
1. Hetman kieruje bieżącą działalnością Bractwa, reprezentuje Bractwo na zewnątrz, 
kieruje pracą Rady oraz zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. 
2. Regimentarz zastępuje Hetmana w razie jego nieobecności.  
3. Kanclerz jest strażnikiem honoru i odpowiada za zachowanie tradycji brackiej, 
precedencji podczas oficjalnych spotkań i uroczystości, przestrzeganie zasad Statutu i 
stroju wśród braci kurkowych.  
4. Podkanclerzy sporządza protokoły zebrań Rady, prowadzi zbiór protokołów 
Walnych Zebrań i Rady. Prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia 
wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biura Bractwa. 
5. Podskarbi – osobiście lub za pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
prowadzi kasę i rachunkowość Bractwa, ściąga wszelkie przypadające na rzecz 
Bractwa składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza 
budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową. 

§35 
1. Hetmanowi Bractwa jako jedynemu przysługuje przywilej noszenia złotego stroju 
kontuszowego (żupan i kontusz), laski hetmańskiej (lub buławy), karabeli, 
dystynktorium Bractwa oraz innych insygniów władzy w Bractwie. Hetman z urzędu 
staje się również dożywotnim kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Św. 
Sebastiana z Gwiazdą, o ile nie został go pozbawiony wraz z dożywotnią utratą 
członkostwa w Bractwie.  
2. Hetmanowi, który sprawował swój urząd co najmniej przez dwie pełne kadencje, 
przysługuje dożywotnio tytuł „Hetman Honorowy Bractwa Kurkowego im. Św. 
Sebastiana w Radomiu”, przywilej noszenia złotego stroju kontuszowego oraz kopii: 
laski hetmańskiej (lub buławy), karabeli, dystynktorium Bractwa i innych insygniów 
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używanych w Bractwie. Jeżeli wyżej wymienione oryginalne insygnia władzy 
Hetmana, zostały nabyte z jego własnych środków, ma prawo do ich zatrzymania.   
3. Hetmanowi Honorowemu przysługuje przywilej uczestniczenia w Radzie bez prawa 
głosu oraz miejsce po prawej stronie aktualnie sprawującego władzę Hetmana, 
podczas wszystkich uroczystości z udziałem Bractwa. Jeżeli w Bractwie jest więcej 
niż jeden Hetman Honorowy, starszeństwo uzyskania tytułu decyduje o precedencji u 
boku aktualnego Hetmana, poczynając od strony prawej.  
4. Hetman Honorowy może na podstawie decyzji aktualnie sprawującego władzę 
Hetmana, samodzielnie reprezentować Bractwo, podczas uroczystości o charakterze 
reprezentacyjnym.  

§36 
Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz udzielania 
pełnomocnictw w imieniu Bractwa, składa dwóch członków Rady, w tym Hetman 
oraz Podskarbi. Podskarbiego może zastąpić inna osoba przez Radę do tego 
upoważniona.  
  

V. Komisja Referendalna (Rewizyjna) 
§37 

1. Komisja Referendalna (Rewizyjna) jest organem kontrolującym całokształt 
działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Bractwa. 
2. Komisja Referendalna (Rewizyjna)  składa się z 3 członków wybieranych na okres 
5 lat spośród członków zwyczajnych Bractwa, przez Walne Zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze.  
3. Członek Komisji Referendalna (Rewizyjna)  może być odwołany przez Walne 
Zebranie przed upływem kadencji. Walne Zebranie na tym posiedzeniu musi 
uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej.  
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4. Członkowie Komisji Referendalnej (Rewizyjnej)  wybierają spośród siebie 
Instygatora Generalnego. 
5. Członkowie Komisji Referendalnej (Rewizyjnej)  pełnią swe funkcje społecznie i 
nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. 
6. Członek Komisji Referendalnej (Rewizyjnej) nie można być jednocześnie 
członkiem Rady lub Sądu Honorowego. 

§38 
1. Posiedzenia Komisji Referendalnej (Rewizyjnej) odbywają się w miarę potrzeb nie 
rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
2. Komisja  Referendalna (Rewizyjna)  zobowiązana jest dokonać kontroli działalności 
Rady, w tym dokumentacji finansowo - księgowej, co najmniej raz w roku. 
3. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Instygator Generalny. 
4. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność wszystkich członków Komisji 
Referendalnej (Rewizyjnej).  
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.  
6. Z posiedzeń Komisji Referendalnej (Rewizyjnej)  sporządza się protokół, który 
podpisują Instygator Generalny i powołany w czasie posiedzenia referendarz- 
protokolant. 

§39 
Do kompetencji Komisji Referendalnej (Rewizyjnej) należy: 
1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz 
działalności Rady, 
2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Rady, 
3. składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zebraniu, zawierających w 
szczególności wyniki kontroli rocznego sprawozdania finansowego, 
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4. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Rady. 
§40 

1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia 
pokontrolne, przedkładane są za pośrednictwem Hetmana, Walnemu Zebraniu. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Radę, Komisja 
Referendalna (Rewizyjna)  ma obowiązek poinformować za pośrednictwem Hetmana,  
Walne Zebranie o stwierdzonych naruszeniach. 
3. Komisja Referendalna (Rewizyjna)  ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych w czasie kontroli pracy Rady. 
4. Komisja Referendalna (Rewizyjna)  może w każdym czasie żądać informacji o 
bieżących pracach Rady. 
 

VI. Trybunał Honorowy 
§41 

1. Trybunał Honorowy składa się z 3 do 5 sędziów wybranych przez Walne Zebranie, 
spośród członków zwyczajnych, którzy wśród siebie wybierają Przewodniczącego 
Trybunału, zastępcę Przewodniczącego Trybunału i sędziego sekretarza. 
2. W posiedzeniach Trybunału Honorowego może brać udział również dwóch 
członków Rady wskazanych przez Hetmana, którym przysługuje prawo występowania 
bez prawa głosu, w obronie interesów Bractwa.  

§42 
1. Trybunał Honorowy zwołuje Przewodniczący Trybunału w miarę potrzeby. W razie 
nieobecności Przewodniczącego Trybunału, zastępuje go we wszystkich czynnościach 
zastępca Przewodniczącego Trybunału.   
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2. Do kompetencji Trybunału Honorowego należy rozpatrywanie i załatwianie 
wszelkich spraw honorowych i dyscyplinarnych członków Bractwa. 
3. Trybunał procesuje w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez 
Przewodniczącego Trybunału. W sprawach najwyższej wagi Przewodniczący 
Trybunału może podjąć decyzję o zwołaniu posiedzenia w składzie pięcioosobowym. 
4. Obecni na rozprawie Trybunału Honorowego członkowie Rady mogą brać także 
udział w naradach z głosem doradczym. 
5. O jawności lub tajności obrad decyduje Trybunał Honorowy. 

§43 
1. Na pisemny wniosek Rady lub poszczególnych członków Bractwa Kurkowego 
Trybunał Honorowy wdraża postępowanie i wyznacza dzień rozprawy, na którą 
wzywa obwinionego, świadków i rzeczoznawców. Obwiniony może powierzyć obronę 
innej osobie, która musi być członkiem Bractwa. 
2. Orzeczenie ogłasza Przewodniczący Trybunału ustnie, zaś w ciągu 14 dni doręcza 
osądzonemu z krótkim uzasadnieniem. 
3. Jeżeli obwiniony, mimo pisemnego wezwania nie stawi się bez usprawiedliwienia 
na wyznaczoną rozprawę, wówczas wydaje się orzeczenie na podstawie akt i 
przeprowadzonej rozprawy. 
4. Orzeczenie staje się prawomocne, o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w przeciągu  
14 dni, od daty doręczenia. 
5. Instancją odwoławczą od orzeczenia Trybunału Honorowego jest Walne Zebranie. 
Odwołanie wnieść należy pisemnie w przeciągu 14 dni od daty doręczenia. 
6. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie podtrzymania lub odrzucenia orzeczenia jest 
ostateczna. 
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VII. Fundusze i Majątek Bractwa  
§44 

Majątek Bractwa  przeznaczony na działalność statutową stanowią nieruchomości, 
ruchomości i fundusze. 

§45 
Na fundusze Bractwa składają się: 
- wpływy ze składek członkowskich i wpisowego, 
- dotacje, 
- darowizny osób fizycznych i prawnych, 
- dochody z majątku Bractwa, 
- spadki i zapisy, 
- inne dochody i wpływy. 

§46 
Wszystkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Bractwa wymagają 
zgody Walnego Zebrania. 

§47 
1. Wydatkowanie środków pieniężnych Bractwa odbywa się w ramach 
zatwierdzonego, przez Walne Zebranie preliminarza. 
2. Dopuszcza się możliwość korekty preliminarza wydatków. Może tego dokonać 
jednomyślnie Rada w pełnym składzie osobowym, przy czym na kolejnym Walnym 
Zebraniu (nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty korekty), korekta taka musi 
być zatwierdzona w drodze uchwały. W przypadku braku uchwały zatwierdzającej, 
konieczne są wnioski o głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków 
Rady, oprócz Hetmana.   
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3. Rok budżetowy w Bractwie trwa od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku. 
4. Czeki, pełnomocnictwa i zobowiązania podpisuje Hetman i Podskarbi. 
  

VIII. Postanowienia końcowe 
§48 

1. Bractwo jest stowarzyszeniem kontuszowym. Szczegóły ubioru określa odrębny 
regulamin. 
2. Do oficjalnego stroju Bractwa, jego członkowie zobowiązani są nosić szablę oraz 
dystynktorium, przewidziane odpowiednio dla członków oraz inne insygnia stosownie 
do piastowanych urzędów w Bractwie. Regimentarz i Kanclerz  mogą używać lasek 
podobnych dla Hetmańskiej, lecz o 1/5 krótsze.  

§49 
1. Zmiany Statutu Bractwa można dokonać uchwałą Walnego Zebrania większością 
50% + 1 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Bractwa. 
2. Wniosek o zmianę Statutu składa z własnej inicjatywy Rada lub za jej 
pośrednictwem,  pisemnie członkowie Bractwa. W przypadku wniosku członków 
zwyczajnych Bractwa, musi on uzyskać pisemne poparcie (podpisy), 1/3 członków 
zwyczajnych Bractwa.                                                    
3. Wniosek członków zwyczajnych Bractwa o zmianę Statutu, winien wpłynąć do 
Rady przynajmniej 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania. 
4. Rada jest zobowiązana zawiadamiać sąd rejestrowy o zmianie Statutu. 

§50 
1. Rozwiązanie Bractwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków. 
2. Majątek Bractwa przeznacza się na cel określony przez  ostatnie Walne Zebranie. 
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3. Prace likwidacyjne prowadzi Rada lub ustanowiona przez Walne Zebranie 
trzyosobowa komisja, w skład której obligatoryjnie wchodzi Hetman lub Regimentarz 
oraz Podskarbi i członek Komisji Referendalnej (Rewizyjnej). W przypadku braku 
zgody w pracach komisji, którejkolwiek z wymienionych osób, Walne Zebranie, 
wybiera inne osoby do jej składu spośród członków zwyczajnych Bractwa.   
4. Rada lub komisja zobowiązana jest niezwłocznie opracować i przedstawić 
sprawozdanie z przeprowadzonych prac likwidacyjnych, które podlegają przedłożeniu 
do zatwierdzenia organowi rejestrującemu.  
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Bractwa. 

§51 
Uregulowania dotyczące ćwiczeń strzeleckich, strzelań tradycyjnych, proklamacji 
Króla Kurkowego i wyłaniania zwycięzców innych strzelań regulują odrębne 
regulaminy. W przypadku ustąpienia lub śmierci Króla Kurkowego w czasie trwania 
jego rocznej kadencji, tytuł Króla Kurkowego przechodzi na Wicekróla, do czasu 
wyłonienia kolejnego Króla Kurkowego.  

§52 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855, z późn. zm. 

§53 
Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą nr 3/01/2012 przez Walne Zebranie 
Założycielskie Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu, w dniu 20 stycznia 
2012r. Tekst Statutu zawiera 53 § 
                                        


