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Rozdział 1. Nazwa Stowarzyszenia. 

§ 1.  

1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE AMOR PATRIAE NOSTRA LEX 

– MIŁOŚĆ OJCZYZNY NASZYM PRAWEM w dalszych postanowieniach 

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy: Stowarzyszenie „APNL” 

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

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 

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

stowarzyszeniach. 

Rozdział 2. Teren działania i siedziba stowarzyszenia. 

§ 2.  

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia są Ornontowice. 

Rozdział 3. Cele i sposoby ich realizacji. 

§ 3.  

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania; 

2) Zrzeszanie osób kolekcjonujących militaria, w tym umundurowanie i 

wyposażenie wojskowe współczesne i  historyczne oraz broń, której 

posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a 

w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. Z 

1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) oraz pozostałą, nieobjętą ustawą broń białą 

oraz cięciwową; 

3) Promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród 

członków Stowarzyszenia; 

4) Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego; 

5) Działanie na rzecz doskonalenia wiedzy oraz umiejętności strzeleckich i 

obronnych obywateli; 

6) Przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez 

praworządnych obywateli; 

7) Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej; 

8) Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole; 

9) Propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji; 

10) Niedochodowa ochrona i promocja zdrowia; 

11) Niedochodowa działalność kulturalna; 

12) Wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych; 

13)  Integrowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

14) Propagowanie postaw wolontariackich; 

15) Niedochodowe propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju 

osobowego; 

16) Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie 

ratunkowej i ochronie zdrowia; 

17) Wspomaganie zabezpieczenia logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych; 

18) Współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym w katastrofach i 

kataklizmach; 

19) Organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej 

pomocy i ochrony zdrowia; 

20) Udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 

§ 4.  

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Wzajemną pomoc członków i wspieranie się w rozwijaniu swoich kolekcji; 

2) Występowanie z wnioskami oraz opiniami do właściwych organów 

administracji jako formą pomocy członkom w realizacji swoich pasji 

kolekcjonerskich i strzeleckich; 

3) Upowszechnianie wiedzy o broni; 

4) Propagowanie idei legalnego dostępu do broni dla praworządnych obywateli; 

5) Promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników 

broni; 

6) Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia, wspieranie  

ich aktywności, sportowej, rekreacyjnej, towarzyskiej i kulturalnej; 

7) Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących 

realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia; 

8) Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede 

wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego; 

9) Udział w obchodach i uroczystościach narodowych na zasadach określonych 

dla obywateli RP; 

10) Niedochodowe organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 

zakresie kultury, wychowania fizycznego i sportu oraz higieny i oświaty 

zdrowotnej; 

11) Niedochodowe prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów; 

12) Prowadzenie ww. działalności także wśród niezrzeszonych w Stowarzyszeniu; 

13) Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami 

powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju, 

współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie 

realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego; 

14) Kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, 

obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 

15) Wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, 

nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej 

Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i 

ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju; 

16) Niedochodowe wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami 

Stowarzyszenia; 

17) Upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w 

tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania 

Stowarzyszenia; 

18) Upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

19) Niedochodowe organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych 

imprez masowych; 

20) Kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej 

odpowiedzialności za kraj; 

21) Niedochodowa popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków 

do masowego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów 

obronnych, sportów walki, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych, 

takich jak: modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian 

sportów łączności; 

22) Wspieranie instytucji publicznych w propagowaniu obrony cywilnej; 

23) Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji 

państwowej oraz samorządowej w ramach powszechnego obowiązku obrony; 

24) Współpraca z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych; 

25) Współpraca z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z 

kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek 

oświatowo- wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu 

zapewnienia jak najlepszych warunków do działania Stowarzyszenia; 

26) Współpraca z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i 

administracji, kultury fizycznej, jednostkami wojskowym oraz organami 

administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kierownictwami 

podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych; 

27) Uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich; 

28) Tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, 

praktycznym oraz historycznym; 

29) Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego; 

30) Udzielanie wsparcia i pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych; 

31) Zabezpieczanie przedmedyczne i medyczne wydarzeń, zgromadzeń i imprez, 

również o charakterze masowym; 

32) Podejmowanie współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w tym działającymi w 

ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, której zakres zostaje 

określony na podstawie osobnych umów i porozumień; 

Rozdział 4. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny 

utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków. 

§ 5.  

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel 

polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

niepozbawiona praw publicznych, akceptująca regulaminowe cele Stowarzyszenia 

oraz dająca rękojmię należytej realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

§ 6.  

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego 

Stowarzyszenia. 

2. Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, składa deklarację 

członkostwa w wersji papierowej lub elektronicznej. Wzór deklaracji określa 

Przedstawiciel. 

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

członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków. 

4. Przedstawiciel prowadzi rejestr członków. 

§ 7.  

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia, 

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, także w 

posiedzeniach organów przedstawicielskich, 

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań, 

5) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, 
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2) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wydanych na jego podstawie 

uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia, 

4) regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 8.  

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Przedstawiciela  lub 15 członków Stowarzyszenia. Nadanie członkowi zwyczajnemu 

Stowarzyszenia statusu członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i 

obowiązków członka zwyczajnego. 

3. Członek honorowy Stowarzyszenia nabywa wszystkie prawa członka zwyczajnego z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, zaś w zakresie obowiązków jest 

on zwolniony od płacenia składek członkowskich. 

4. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w wyniku rażącego działania na 

szkodę Stowarzyszenia i wymaga postanowienia Walnego Zebrania Członków w 

formie uchwały. 

§ 9.  

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, 

obywatel polski lub cudzoziemiec – deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Przedstawiciela  lub 15 członków Stowarzyszenia w drodze uchwały, 

4. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego - 

bez czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym w szczególności ma prawo do 

uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, 

zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich. 

5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania regulaminu i  uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

6. Pozbawienie członkostwa wspierającego następuje z powodu wstrzymania 

zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia lub na skutek utraty osobowości prawnej 

i wymaga postanowienia Walnego Zebrania Członków w formie uchwały. 

§ 10.  

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na 

piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec 

Stowarzyszenia, 

2) Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Przedstawiciela: 

a) z powodu łamania postanowień regulaminu, 

b) nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia, 

c) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres 1 roku, 

e) z powodu utraty praw publicznych, 

f)  na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

3) Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

4) Śmierci członka.  

§ 11.  

1. O wykluczeniu decyduje przedstawiciel w formie decyzji. Przed powzięciem decyzji 

przedstawiciel umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na 

posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

2. Od decyzji Przedstawiciela w sprawie utraty członkostwa w terminie do 30 dni 

zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie  do Walnego Zebrania Członków.  

Rozdział 5. Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, 

uzupełniania składu oraz ich kompetencje. 

§ 12.  

1. Władzą Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia, 

2) Przedstawiciel,  

§ 13.  

1. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich 

sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym 

Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela. 

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności: 

1) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia, 

2) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu, 

3) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela, 

4) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

7) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela, 

8) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych. 

 

§ 14.  

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi 

inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania członków. 

§ 15.  

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków, 

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż 

pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela 

wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy 

Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

§ 16.  

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 17.  

1. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

§ 18.  

1. Do kompetencji Przedstawiciela należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

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

3) przyjmowanie/wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

4) składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym 

Zebraniu Członków. 

Rozdział 6. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz 

ustanawiania składek członkowskich. 

§ 19.  

1. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów regulaminowych i nie może być 

przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze : 

1) składek członkowskich; 

2) darowizn, spadków i zapisów; 

§ 20.  

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane w okresach kwartalnych /do dnia 31 

marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia każdego roku/. 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe. 

§ 21.  

1. Uchwały w sprawie zmian regulaminu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i 

bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 

§ 22.  

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia. 

§ 23.  

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Prawo o 

Stowarzyszeniach. 

 

 Za zgodność z oryginałem. Przedstawiciel 

Stowarzyszenia APNL- Adam Chochowski 


