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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa „9x19” (w skrócie „9x19” lub „9x19.pl”, zwane dalej Stowarzyszeniem), jest ogólnokrajowym 
Stowarzyszeniem Zwykłym dobrowolnym, mającym na celu rozwój kultury fizycznej w zakresie wszelkiego rodzaju strzelectwa, a także rozwój i 
upowszechnianie kolekcjonerstwa oraz wiedzy na temat broni palnej i pokrewnych.

§2
Stowarzyszenie współpracuje w zakresie swojej działalności z innymi organizacjami sportowymi i kolekcjonerskimi. 

§3
1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Leżajsk.

§4
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§5
Stowarzyszenie posiada własne logo, odznaki organizacyjne i pieczęć. 

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§7
Stowarzyszenie może w celu realizacji swoich celów regulaminowych współpracować z innymi organizacjami lub do nich przystępować.
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Rozdział II
Cele i sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia

§8
Celami Stowarzyszenia są: 
1) Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni palnej. 

2) Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

3) Szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej. 

4) Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie 
sportowym. 

5) Doradztwo i pomoc organizacyjna innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. 

6) Prowadzenie działalności wychowawczo popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej wśród młodzieży. 

7) Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Stowarzyszenia. 

8) Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni i pokrewnych oraz
działalności sportowej i kolekcjonerskiej. 

9) Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej z szeroko rozumianym sportem strzeleckim, kolekcjonowania broni 
palnej, pamiątek historycznych i pogłębianiem wiedzy historycznej. 

10) Kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się tematem broni palnej.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1) Systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia. 
2) Udział członków Stowarzyszenia w zawodach krajowych i zagranicznych. 
3) Organizowanie zawodów i pikników strzeleckich. 
4) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu strzelectwa sportowego. 
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5) Szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa. 
6) Propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych. 
7) Działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa sportowego i historycznego. 
8) Udział członków stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących sport strzelecki, kolekcjonerstwo broni palnej i pokrewnych,
organizowanie takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim. 
9) Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, pokazów, prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej, promocyjnej na temat broni 
palnej i samego Stowarzyszenia

Rozdział III
Sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Kandydatów i Członków Zwyczajnych.

§11
Kandydatem i Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie, niepozbawiona praw publicznych, niekarana za przestępstwa, uprawiająca strzelectwo sportowe lub 
kolekcjonerstwo.

§12
1. Nabycie członkostwa jako Kandydat następuje na podstawie pisemnego wniosku w postaci wypełnionej deklaracji członkowskiej, a także uiszczeniu 

opłaty wpisowej i rocznej.
2. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. Kandydat nie jest członkiem Stowarzyszenia, do czasu nabycia członkostwa w postaci Członka Zwyczajnego.
4. Nabycie członkostwa jako Członek Zwyczajny następuje po 6 miesiącach od daty złożenia deklaracji członkowskiej w drodze uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia na wniosek Kandydata w głosowaniu tajnym.
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§13
1.Zarząd Stowarzyszenia w drodze głosowania wydaje decyzję, w której może odrzucić wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu. Wnioskodawcy nie 
przysługuje prawo do odwołania się od decyzji.
2.W przypadku negatywnego stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie nabycia członkostwa jako Członek Zwyczajny przez Kandydata,  zostaje on 
wykluczony ze Stowarzyszenia. Kandydatowi w takiej sytuacji przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania do 
Walnego Zgromadzenia.
3.Odwołanie jest rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

§14
Ustanie członkostwa jako Kandydat i Członek Zwyczajny następuje w wyniku: 
1) Pisemnego dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia. 
2) Wykluczenia
3) Utraty praw publicznych przez członka,
4) Prawomocnego, skazującego wyroku sądu za dokonane przestępstwo.
4) Śmierci.

§15

Kandydat Stowarzyszenia może być wykluczony, gdy sprzeciwia się zasadom regulaminu lub:
1)Dopuści się działania na szkodę Stowarzyszenia
2)Aktywnie nie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia może być wykluczony, gdy sprzeciwia się zasadom regulaminu lub: 
1)Dopuści się działania na szkodę Stowarzyszenia. 
2)Postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego. 
3)Zalega z wniesieniem składek członkowskich za rok ubiegły.
4)Nie opłaca innych opłat ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.
5)Nie udziela się w sprawach Stowarzyszenia
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§16
O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§17
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1) Wybierać i być wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia.
2) Występować z wnioskiem.
3) Brać udział w imprezach, zawodach strzeleckich i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
4) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnych z celem działania Stowarzyszenia.

§18
Kandydat Stowarzyszenia ma prawo: 
1) Brać czynny udział w imprezach i zawodach strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie. 
2) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnie z celem działania Stowarzyszenia. 
3) Brać udział w spotkaniach Członków Stowarzyszenia, a także brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia bez czynnego i biernego 
prawa wyborczego.

§19
Kandydat i Członek Zwyczajny Stowarzyszenia mają obowiązek: 
1) Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia. 
2) Dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Stowarzyszenia. 
3) Terminowo opłacać składki
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu i kompetencje

§20
Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków

2) Zarząd Stowarzyszenia
3)

§21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa co najmniej się jeden raz w roku w terminie i miejscu ustalonym przez
Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego. 
2. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować prawomocne uchwały przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 
4. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków z powodu braku quorum w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w 
drugim terminie, które może odbyć się w odstępie 30 minutowym od pierwszego. Jest ono uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał z 
zastrzeżeniem §31 bez względu na liczbę obecnych, jednak nie mniejszej niż 15%  wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, 
5. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed terminem z 
okresem na obrót korespondencji pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, portali społecznościowych lub za pośrednictwem strony 
internetowej Stowarzyszenia, a także telefonicznie.

§22
1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym. 
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim 
terminie zwykłą większością głosów nie mniej jednak niż 15% członków Stowarzyszenia za wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia i 
zmiany członków Zarządu.
3. Wszystkie uchwały przeprowadzane są w głosowaniu jawnym. 

§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
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2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia. 
3. Zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. 
4. Uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia. 
5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i innych.
6. Podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu. 
7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
8. Udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
9. Innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§24
1. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej „Zarządem") składa się od 3 do 7 osób, w których skład wchodzi przede wszystkim Prezes Zarządu, Wiceprezes 
Zarządu oraz Sekretarz. Pozostałe funkcje są dobieranie według aktualnych potrzeb w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, a liczba Członków Zarządu 
powinna być nieparzysta.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1) Zwołanie Walnego Zebrania Członków. 
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3) Czuwanie nad rzetelnym gospodarowaniem środkami finansowymi Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na cele regulaminowe. 
4) Dbałości o bezpiecznie przechowywanie dokumentów Stowarzyszenia. 
5) Organizowanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
7) Przyjmowanie lub odrzucanie wniosków/deklaracji od osób ubiegających się o wstąpienie do Stowarzyszenia,
8) Inne czynności niepodlegające kompetencji Walnego Zebrania Członków. 
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu i 
jeden z  pozostałych Członków Zarządu
4. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja Prezesa Zarządu jest stała i nie podlega kadencyjności.
7. Kadencja pozostałych członków Zarządu trwa 4 lata i może być przedłużana o kolejne kadencje.
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§25
1. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku: 
1) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
2) Pisemnej rezygnacji.
3) Śmierci.
4) Odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 członek zarządu zobowiązany jest pełnić swoją funkcję do czasu wyboru na jego miejsce innej osoby. 
3. W przypadku zmniejszenia się składu zarządu poniżej minimum przewidzianym w § 24 ust. 1 pozostali członkowie w drodze pisemnej uchwały uzupełniają 
skład o nie więcej niż 2 osoby wybrane spośród Członków Zwykłych Stowarzyszenia. Osoby te pełnią funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§26
Stowarzyszenie może gromadzić majątek własny.

§27
Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, dochodów z majątku stowarzyszenia 
oraz ofiarności publicznej.

§28
1. Majątek jest własnością całego Stowarzyszenia i służy realizacji jego celów zawartych w niniejszym regulaminie. 
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy 
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Rozdział VI
Opłaty wpisowe i składkowe

§29
1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
2. Wpisowe opłacane jest jednorazowo. Jego opłacenie jest warunkiem wejścia w życie decyzji Zarządu o przyjęciu wnioskodawcy w poczet Kandydatów.
3. Składka członkowska może być wpłacana jednorazowo lub kwartalnie.
4. Opłaty z tytułu wpisowego i składki członkowskie nie są zwracane po ustaniu członkostwa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§30
Zmiana regulaminu Stowarzyszenia może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków ilością głosów nie mniejszą od 3/4 liczby Członków 
Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§31
Rozwiązanie Stowarzyszenia wraz z określeniem przeznaczenia majątku może zostać uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków liczbą głosów 4/5 
(słownie: czterech piątych) przy obecności co najmniej 2/3 (słownie: dwóch trzecich) liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§32
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach.
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