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REGULAMIN KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU 
 „JASTRZĄB” Swarzędz 

 

ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Jastrząb” Swarzędz, działa  
w strukturach LOK w oparciu o Statut LOK i Regulamin Klubu uchwalony przez 
Walne Zebranie Członków Klubu.  
 Klub skupia w swoich szeregach osoby dążące do umacniania obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. 
 Współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej  

w szczególności resortu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, a także 
organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania patriotycznego 
i przygotowania obronnego społeczeństwa.  

2. Klub Żołnierzy Rezerwy „Jastrząb” jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia 
LOK realizującą jego program oraz zapewniającą realizację. celów statutowych.  

3. KŻR „Jastrząb” jest klubem strzeleckim i opiera swoją działalność na pracy 
społecznej członków.  

4. Działalność statutowa KŻR Jastrząb Swarzędz opiera się na potencjale 
stowarzyszenia LOK, korzysta z jej bazy szkoleniowej, kadry instruktorskiej oraz 
infrastruktury logistycznej, adekwatnie do potrzeb swojej działalności statutowej.  

 

ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA  

 

1. Cele.  
 Kształtowanie i umacniane w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec  

spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  
 Podnoszenie na wyższy poziom umiejętności zdobytych w służbie wojskowej  

z zakresu posługiwania się bronią strzelecką będącą na wyposażeniu Sił  
Zbrojnych RP.  

 Opanowywanie nowości technicznych w zakresie broni strzeleckiej będącej  
na wyposażeniu armii państw Europy i Świata.  

 Kształtowanie i popularyzowanie postaw obywatelskich oraz stosunku do Sił 
Zbrojnych RP a także służby wojskowej.  

 Rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat współczesnych  
problemów obronności RP.   

 

2. Sposoby działania. 
 Uczestnictwo w imprezach sportowo - obronnych organizowanych przez  

stowarzyszenie LOK. 
 Udział w przedsięwzięciach sportowo - obronnych oraz paramilitarnych  

organizowanych przez stowarzyszenia rezerwistów innych państw  
w szczególności NATO. 

 Organizowanie oraz współorganizowanie imprez o charakterze sportowo  
obronnym szczebla lokalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego. 

 Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego  
uprawiania sportów obronnych oraz strzelectwa sportowego. 

 Szkolenie ubiegających się o zdobycie licencji strzeleckiej, szczególnie  
w zakresie budowy i użytkowania broni strzeleckiej sportowej i bojowej. 

 Prowadzenie systematycznych treningów strzeleckich. 
 Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki obronności państwa, szczególnie 

dotyczących powinności obronnych osób fizycznych i podmiotów prawnych, 
zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP.  
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ROZDZIAŁ III  

CZŁONKOWIE KŻR - PRAWA I OBOWIĄZKI  
 

1. Członkostwo w KŻR jest dobrowolne. Nabywa się je z rekomendacji osoby  
polecającej na podstawie złożonej pisemnej deklaracji w dniu podjęcia uchwały 
przez Zarząd Klubu.  

2. Członkowie dzielą się na:  
 Członków Zwyczajnych  

Osoby pełnoletnie będące przeniesione do rezerwy (w myśl ustawy o służbie  
wojskowej w Siłach Zbrojnych RP) nie pozbawione praw publicznych, nie 
karane i w pełni zdrowia psychicznego (zgodnie z ustawą o broni i amunicji).  

 Członków Honorowych  
Osoba fizyczna zasłużona dla KŻR (Stowarzyszenia LOK). Godność "Członka  
Honorowego", nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. Członek 
honorowy nie płaci składek.  

 Członków Wspierających  
Osoby fizyczne i prawne udzielające pomocy finansowej lub rzeczowej, lub   
innej, służącej realizacji celów regulaminowych Klubu.· Członek wspierający nie 
posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.  

 

Prawa członków  zwyczajnych i honorowych 
1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu i Stowarzyszenia.  
2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu, oraz posiedzeniach  

Zarządu.  
3. Zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu.  
4. Nosić ubiór i odznaki organizacyjne LOK. Żołnierze rezerwy - ubiór  

wojskowy (zgodnie z przepisami umundurowania Sił Zbrojnych RP), po uzyskaniu  
zgody organu wojskowego w czasie trwania imprez i zawodów zgodnych  
z działalnością statutową.  

5. Korzystać ze sprzętu i urządzeń stowarzyszenia LOK i Klubu na zasadach  
określonych przez Zarząd.  
 

   Obowiązki - członkowie zwyczajni 
1. Godnie reprezentować KŻR i LOK.  
2. Przestrzegać postanowień Statutu LOK, Regulaminu Klubu  i Uchwał Zarządu Klubu.  
3. Brać czynny udział w pracach Klubu.  
4. Opłacać regularnie składkę członkowską.  
5. Występując w mundurze WP przestrzegać zasad regulaminów dyscypliny  

wojskowej  (oddawanie honorów, przepisy umundurowania). 
6. Członkowie wspierający - wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań  

na rzecz właściwych jednostek organizacyjnych.  
7. Członek KŻR - LOK nie przestrzegający postanowień regulaminu oraz uchwał  

i zarządzeń, naruszający zasady współżycia społecznego, działający na szkodę  
Klubu, popełnia przewinienia członkowskie.  

8. Wobec popełniających przewinienia mogą być zastosowane przez zarząd  
następujące kary organizacyjne:  
 upomnienie,  
 nagana,  
 zawieszenie w prawach członka Klubu (na określony czas),  
 pozbawienie członkostwa w następujących wypadkach:  

 skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty 
praw publicznych, obywatelskich i honorowych;  

 nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz;  
 niepłacenie składek przez okres 6 miesięcy;  
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 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa z bronią lub nielegalne jej 

posiadanie (zgodnie z ustawą);  
 działanie na szkodę Klubu lub LOK.  

 

Ukarany członek Klubu ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od daty ukarania do  
władz stowarzyszenia (dalszy tryb działania zgodnie ze statutem LOK). 

 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE KLUBU I ICH KOMPETENCJE  

  
Władzami Klubu są:  

 Walne Zebranie Członków Klubu 
 Zarząd Klubu 
 Komisja Rewizyjna 

 

1. Walne Zebrania Członków Klubu 
 Zwyczajne - zwoływane co 5 lat.  
 Nadzwyczajne - mogą się odbywać w zależności od potrzeb na podstawie 

uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 
połowy członków Klubu.  
 Walne Zebranie zwołuje się w przeciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały  

przez Zarząd. 
 Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala i podaje do wiadomości Zarząd  

Klubu na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.  
 Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności  

w pierwszym terminie minimum połowy ogólnej liczby członków. W razie 
braku kworum, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie podanym 
przez Zarząd. Uchwały podejmowane są większością głosów i są wiążące bez 
względu na liczbę uczestników zebrania.  

 

2. Zarząd Klubu  
Jest najwyższą władzą w okresie między walnymi zebraniami. Zarząd Klubu, 
występuje w składzie minimum 3 osobowym (liczebność Zarządu ustala Walne 
Zebranie Członków) w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.  
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:  
 realizacja uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał władz wyższego  

szczebla, 
 popularyzowanie celów i zadań KŻR - LOK wśród społeczeństwa, 
 planowanie przedsięwzięć, opracowywanie rocznego planu działalności, planu 

finansowego oraz zapewnianie ich realizacji, 
 prowadzenie szkoleń dla członków Klubu oraz szkoleń komercyjnych, 
 przydzielanie członkom Klubu zadań indywidualnych wynikających z zadań  

i programu działania, 
 gospodarowanie przydzielonym majątkiem i funduszami Klubu zgodnie  

z uchwałami w granicach planu finansowego, 
 wykonywanie zadań zleconych przez władze LOK i władze samorządowe, 
 utrzymywanie ścisłego kontaktu z władzami wojskowymi na terenie garnizonu  

(kraju) w celu koordynowania działalności statutowe, 
 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków, karania 

wyróżniania członków oraz zwoływania Walnego Zebrania Członków, 
 posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż  

raz w miesiącu.  
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3. Komisja Rewizyjna  

 Komisja Rewizyjna Klubu składa się z minimum 3 członków. Wybiera ze 
swojego grona przewodniczącego i sekretarza.  

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  
 kontrolowania co najmniej raz w roku działalności klubu w zakresie planu  

finansowego;  
 zwoływanie zebrania członków klubu w razie niezwołania go przez Zarząd;  

kontrola opłaty składki członkowskiej. i -zasadności gospodarowania  
funduszami pochodzącymi ze składek, darowizn itp.;  

 kontrola rozliczania finansowego. Imprez - sportowo obronnych 
organizowanych przez Klub;  

 składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swojej 
działalności oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium władzom 
ustępującym.  

 

ROZDZIAŁ V  
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU  

 

1. Klub Żołnierzy Rezerwy w swojej działalności statutowej adekwatnej do charakteru 
działania opiera się o majątek (nieruchomości, ruchomości, fundusze) LOK.  

2. Majątek ruchomy zdobyty przez członków Klubu jest użytkowany przez Klub  
a przekazanie go przez LOK innym użytkownikom może nastąpić tylko na podstawie 
zgody Walnego Zebrania Członków Klubu.  

3. Środki pieniężne pochodzące ze składek i darowizn członków Klubu pozostają  
w dyspozycji Klubu.  

 
 

     ZARZĄD KŻR LOK JASTRZĄB SWARZĘDZ 

             29 listopada 2022 r. 

 
 


