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Regulamin 

Stowarzyszenia „GUARDIAN” 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „GUARDIAN” i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o 

stowarzyszeniach. 

4. Stowarzyszenie posiada własne godło, legitymacje, odznaki organizacyjne i pieczęć 

§ 2 

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1923) oraz postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Biała Podlaska. 

§ 5 

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia, a w razie 

konieczności Z-ca Przedstawiciela Stowarzyszenia 

1) Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Arkadiusz Popławski zam.21-500 Biała 

Podlaska, ul.Piaskowa 6/18, nr dow. os. ANJ076153 

2) Z-cą Przedstawiciela Stowarzyszenia jest Marek Winkler zam. 21-500 Biała Podlaska, 

Terebela 40H 

 

II. Cel i środki działania 

§ 6 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 

2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa 

broni, 

3) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, zawodów sportowych 

2) współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w 

szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej, 

3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, 
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4) w celu realizacji zamierzeń związanych z promocją, organizacją zawodów sportowych, 

wspieraniem strzelectwa i kolekcjonerstwa broni Stowarzyszenie ściśle współpracuje z 

Fundacją GUARDIAN oraz Klubem Sportowym GUARDIAN z siedzibą w Białej Podlaskiej. 

 

III. Władze Stowarzyszenia 

§ 8 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich 

sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem 

do kompetencji Przedstawiciela. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności: 

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia oraz jego Zastępcy. 

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu, 

c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela oraz jego zastępcy, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

e) rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 

f) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela i 

Zastępcy Przedstawiciela. 

§ 10 

1) Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, 

podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania członków w tym Przedstawiciela lub jego Zastępcy. 

2) Uchwały Zgromadzenia Członków mogą być podejmowane także w formie pisemnej, w 

trybie indywidualnego zbierania głosów. Członkowie mogą oddawać głos za pomocą listów 

tradycyjnych, poczty elektronicznej i innych form pisemnych. 

3) Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić osoby w charakterze 

pracowników lub zleceniobiorców.  

4) Stowarzyszenie może w celu realizacji swoich celów współpracować z innymi 

organizacjami. 

§ 11 

Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela lub 

Zastępcy Przedstawiciela wymaga zatwierdzenia przez większość Zgromadzenia 

Członków w formie głosowania ustnego lub pisemnego przy obecności co najmniej ½ 

członków. 

§ 12 

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. 

§ 13 

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia i Zastępcy Przedstawiciela trwa 10 lat. 

§ 14 
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Do kompetencji Przedstawiciela należy: 

1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) przyjmowanie/wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

A) W razie potrzeby, Przewodniczący może cedować ww. kompetencje na Zastępcę 

Przewodniczącego. 

 

IV. Członkostwo 

§ 15 

1) Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz 

akceptacji jego Regulaminu, a także każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności 

prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie, niepozbawiona praw publicznych, 

uprawiająca strzelectwo sportowe lub kolekcjonerstwo, lub osoba ubiegająca się o takie 

uprawnienia.  

2) Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także Małoletni poniżej 16 lat za pisemną 

zgodą przedstawicieli ustawowych. Członkowie Małoletni nie posiadają prawa udziału w 

głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

3) O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel. Wykluczonemu 

członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Zgromadzenia Członków. 

 

§ 16 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 

1) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia, 

2) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia. 

3) brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia.  

4) dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.  

5) terminowo opłacać składki. 

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia 

§ 17 

1) Stowarzyszenie może posiadać ruchomości i nieruchomości, które powinny być 

zinwentaryzowane.  

2) Stowarzyszenie może gromadzić majątek własny w szczególności broń palną do celów 

kolekcjonerskich, sportowych i szkoleniowych. 

3) Stowarzyszenie, w ramach współpracy partycypuje w kosztach ponoszonych przez 

Fundację Guardian związanych z jej działalnością statutową. 

§ 18 

VI. 
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Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić:  

1) ze składek członkowskich,  

2) z darowizn, spadków,  

3) z dotacji i ofiarności publicznej,  

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 19 

1) Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków  

2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Członków określa 

przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.  

 

Założyciele: 

 

 

 

Arkadiusz Popławski                 Marek Winkler                   Marek Głowacki 


