STATUT
KLUBU GENERAŁÓW i ADMIRAŁÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej
(KGiARP), w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem.
2. Klub jest dobrowolnym stowarzyszeniem skupiającym generałów i admirałów Wojska
Polskiego pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną.
3. Członkami Klubu mogą być również generałowie i admirałowie innych resortów poza
MON, mianowani na ten stopień przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach(Dz.U. z 2017r. poz.210, z 2018r.poz.723 oraz DZ.U. z
2019r.poz.713) i niniejszego Statutu.
§2
1. Klub obejmuje swoim działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej i posiada osobowość
prawną.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Warszawa.
§3
Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej może tworzyćterenowe
jednostki organizacyjne (Oddziały Terenowe), opierające swą działalność na zasadach
określonych w niniejszym Statucie i Regulaminie Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Klubu.
§4
1. Klub posługuje się własną pieczęcią z napisem: Klub Generałów i Admirałów
Rzeczypospolitej Polskiej, może używać tłumaczeń nazwy w językach obcych oraz
wyróżniającego go znaku graficznego.
2. Oddział Terenowy posługuje się pieczęcią z nazwą Klubu, z dodaną nazwą
miejscowości –siedziby Oddziału.
3. Wzory odznak Klubu (honorowych i organizacyjnych) ustanawia Walne Zebranie
określając także zasady i tryb ich nadawania i noszenia.
§5
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich Członków i może do
prowadzenia spraw Stowarzyszenia zatrudniać pracowników.
2. Klub może prowadzić działalność charytatywną lub gospodarczą oraz w sferze zadań
publicznych, ukierunkowaną na realizację celów statutowych.
3. Wszelkie wpływy finansowe, w tym darowizny, Klub oraz Oddziały Terenowe
przeznaczają na cele statutowe oraz związane z bieżącą działalnością i kosztami
utrzymania Klubu i Oddziału.
4. Klub w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji
światopoglądowej.
5. Przynależność do Klubu nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do
działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych, organizacjach
społecznych, lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu,
Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego.
6. Klub i jego Członkowie mają prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.
7. Klub, na mocy Uchwały Zarządu może należeć do organizacji międzynarodowych oraz
być Członkiem stowarzyszeń (federacji) działających w kraju, jeżeli cele i metody
działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem
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Rzeczypospolitej Polskiej i Statutem Klubu oraz nie naruszają zobowiązań.
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
8. Klub oraz Oddziały Terenowe mogą nawiązywać współpracę, lub zawierać
porozumienia z organami władzy publicznej, instytucjami i jednostkami wojskowymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.
§6
1. Głównymi celami działalności Klubu są:
1. Popularyzowanie patriotycznych tradycji Polskich Sił Zbrojnych.
2. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych
Państwa Polskiego oraz tradycji walki Narodu Polskiego o wolność,
niepodległość i suwerenność.
3. Prowadzenie działalności publicznej, w szczególności w zakresie:
a)
pomocyspołecznej,wtympomocyrodzinomiosobomwtrudnejsytuacjiżyc
iowejorazwyrównywaniaszanstychrodziniosób;
b)działalnościcharytatywnej;
c)ochronyipromocjizdrowia;
d)
podtrzymywaniatradycjinarodowej,pielęgnowaniapolskości;orazrozwoj
u świadomości:narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e)działania na rzecz osóbniepełnosprawnych;
h)nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
i)wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
j)ochrony dóbr kultury i sztuki;
k)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społecznościami.
4. Działania na rzecz koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego szacunku w
środowisku wojskowym.
5. Przejawianie troski o Członków Klubu oraz ich rodziny w przypadku trudnych
sytuacji losowych i zdrowotnych.
6. Występowanie w obronie żołnierzy w przypadku naruszenia ich honoru i
godności;
2. Sposoby realizacji powyższych celów są następujące:
1. Organizowanie w różnej postaci spotkań Członków Klubu.
2. Organizowanie opieki i koleżeńskiej pomocy dla osób chorych i niedołężnych, a
także pomocy socjalnej dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami
żywiołowymi.
3. Organizowanie podróży wojsko-historycznych i krajoznawczych oraz
uroczystości rocznicowych i rodzinnych.
4. Pogłębianie żołnierskiej wspólnoty środowiska generalskiego z kadrą oficerską i
innymi grupami żołnierzy zawodowych pozostających w szeregach czynnej
służby oraz w rezerwie.
5. Utrzymywanie więzi i współdziałanie z Ministerstwem Obrony Narodowej, w tym
ze Sztabem Generalnym oraz instytucjami i jednostkami Wojska Polskiego oraz
kombatanckimi paramilitarnymi i społecznymi organizacjami zajmującymi się
problematyką obronną.
6. Kultywowanie w środowisku Członków Klubu i wśród społeczeństwa , zwłaszcza
młodego pokolenia, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu
zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej, w
ruchu oporu.
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7. Promowanie pokojowej żołnierskiej służby w ramach misji ONZ, UE oraz
sojuszniczych koalicji państw NATO.
8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych żołnierzy.
Rozdział III
Członkowie Klubu oraz ich prawa i obowiązki
§7
1. Klubzrzesza Członków Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.
2. Członkiem Zwyczajnym Klubu/Oddziału może być każda osoba spełniająca warunki
zapisów §1ust. 2,3.
3. Prezesem Honorowym i Członkiem Honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4. Członkostwo Honorowe nadaje na wniosek Zarządu Klubu/Oddziału Walne Zebranie.
5. Członkiem Wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
6. Członkiem Wspierającym Klubu staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu.
7. Decyzję o przyjęciu na Członków Zwyczajnych podejmuje Zarząd Klubu/Oddziału w
formie uchwały i przedstawia o tym informację na najbliższym zebraniu Członków
Klubu/Oddziału.
8. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Klubu/Oddziału zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Klubu/Oddziału.
9. Negatywna decyzja Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
§8
1. Członkowie Zwyczajni Klubu mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do wszystkich władz Klubu.
2. Uczestniczyć w zebraniach Klubu, Walnych Zebraniach Członków oraz w
uroczystościach i imprezach organizowanych przez Klub.
3. Brać udział w posiedzeniach Zarządu, na których są podejmowane decyzje ich
dotyczące.
4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu.
5. Uzyskiwać bieżące informacje o uchwałach i działalności wszystkich instancji
Klubu.
6. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać i poddawaćkrytyce
zarówno działalność władz jak i poszczególnych jego członków.
7. Odwoływać się do Władz Klubu na zasadach określonych w Statucie.
8. Być wyróżniani za działalność klubową.
9. Nosić odznakę organizacyjną Klubu.
10. Reprezentować Klub na zewnątrz z upoważnienia Zarządu.
11. Zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.
12. Do pogrzebu zgodnie z ceremoniałem wojskowym i asystą honorową.
2. Generałowie, Admirałowie i osoby nie będące Członkami Klubu,którzy wnieśli
znaczący wkład w umacnianie bezpieczeństwa RP mogą być honorowani podczas
pogrzebu przez Klub.Decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd.
§9
1. Członkowie ZwyczajniKlubu są zobowiązani:
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
2. Realizować cele Klubu, brać aktywny udział w jego działalności i propagować go
na zewnątrz.
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3. Przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów Żołnierzy Wojska
Polskiego.
4. Dbać o dobre imię Klubu.
5. Opłacać składki członkowskie.
2. Prezesi Honorowi i CzłonkowieHonorowi Klubu/Oddziału :
a) Prezesem Honorowym i Członkiem Honorowym Klubu/Oddziału może być osoba
szczególnie zasłużona dla Klubu, którejWalne Zebranie, na wniosek Zarządu w
drodze uchwały nadało ten tytuł.
b) Mogą braćudział z głosem doradczym w statutowychwładzach Klubu/Oddziału.
c) Mają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych, w tym także do pogrzebu zgodnie
z ceremoniałem wojskowym i asystą honorową.
d) Nie mogą byćwybierani do władz Klubu.
e) Są zwalniani z obowiązku płacenia wpisowego i składek członkowskich.
3. Członkowie Wspierający:
1. CzłonkiemWspierającymiKlubu/Oddziałumoże
być
osoba
prawnalub
fizycznahonorującacele Statutowe Klubu i udzielająca mu, lub jego członkom
pomocy w każdej formie.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet CzłonkówWspierających podejmuje Zarząd Klubu.
3. Członkowie Wspierający mają głos doradczy i mogą brać udział w pracach
zespołów problemowych oraz konsultacyjnych. Nie posiadają natomiast praw
wyborczych oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.
4. Członkowie Wspierający – osoby prawne, działają w Klubie za pośrednictwem
swych przedstawicieli legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.
5. Ustanie członkostwa Wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu z
powodu:
a)
Pisemnej rezygnacji.
b)
Nieprzestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu.
c)
Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.
§ 10
1. Członkowie Klubu za szczególną aktywność mogą być wyróżnieni przez Zarząd Klubu:
1. Dyplomem lub pismem gratulacyjnym.
2. Nagrodą rzeczową .
3. Pisemnym podziękowaniem odczytanym na Walnym Zebraniu.
§ 11
1. Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:
1. Rezygnacji pisemnejzłożonej doZarząduKlubu.
2. Skreślenia z ewidencji dokonanej uchwałąZarząduKlubu z powodu:
a)
Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu zainteresowanego dopodjęcia decyzji o
dalszej przynależności do Klubu/Oddziału oraz uregulowanie opłaty
członkowskiej.
b)
Nie uczestniczeniaw pracach i zebraniach Klubu przez okres 12 miesięcy bez
uzasadnionej przyczyny.
c)
Prawomocnego skazaniawyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
d)
Pozbawienia praw publicznych.
e)
Działania niezgodnego ze Statutem i uchwałami władz Klubu.
f)
Działania na szkodę Klubu.
3. W przypadku skreślenia, osoba zainteresowana ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Członków Klubu/Oddziałuw terminie 30 dni od daty powiadomienia o
skreśleniu.
4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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§ 12
W działalności Klubu, za zezwoleniem lub na zaproszenie władz Klubu, mogą brać udział
sympatycy Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu, ich tryb wyboru oraz kompetencje
§ 13
1. Władzami Klubu są:
1. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.
2. Władze Klubu są zobowiązane:
1. Rozpatrywać wnioski, prośbyi zażalenia Członków Klubu oraz informować
zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
2. Systematycznie informować Członków Klubu o podjętych uchwałach oraz
dokumentach normatywno-prawnych dotyczących klubu i jego członków;
3. Władze Klubu i organizacje terenowe opracują regulaminy organizacyjne, w
których określą zakres działania władz oraz obowiązki osób pełniących
kierownicze funkcje.
§ 14
1. Członek Klubu powinien brać udział w Walnym Zebraniu osobiście, a wuzasadnionych
przypadkach, poprzez przekazanie pełnomocnictwa osobie upoważnionej.Członek
Klubu może także oddać swój głos na indywidualnej karcie do głosowania (w trybie
zbierania głosów), którą przesyław kopercie, lub elektronicznie z zeskanowanym
podpisem do Walnego Zebrania.
2. W
Walnym
Zebraniu
mogą
uczestniczyć
gościezaproszeni
przez
ZarządKlubu/Oddziału.
3. WalneZebranie Członków zwołuje ZarządKlubu/Oddziałuraz na trzy lata.
4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu/Oddziału należy:
1. Określenie siedziby Klubu.
2. Zmiana nazwy Klubu/Oddziału.
3. Wybór i odwoływanie Zarządu Klubu/Oddziału i jego poszczególnych Członków
oraz określanie liczby Członków Zarządu/Oddziału oraz sposobu wyboru
Zarządu.
4. Wybór i odwoływanie Członków komisji Rewizyjnej oraz określanie liczby
Członków Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,lub Komisji
Rewizyjnej Klubu/Oddziału Walne Zebranie stwierdza zaprzestanie pełnienia
funkcji przez Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwaleniebudżetu
oraz
planu
działalnościKlubu
nanastępny
rok
kalendarzowy.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdańz działalności ZarząduKlubu/Oddziału i
wykonania budżetu.
8. Nadawanie na wniosek Zarządu tytułu Honorowego Prezesai Honorowego
Członka Klubu/Oddziału.
9. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarząduna wniosek Komisji
Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej Klubu/Oddziału.
12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez
Członków Klubu/Oddziału na rzecz koła oraz sposobu i terminu ich uiszczania.
13. Zwalnianie poszczególnych Członków Klubu/Oddziału ze składek.
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14. Uchwalanie własnych odznaczeń Klubu.
15. Zatwierdzenie Regulaminu Prac Zarządui Komisji Rewizyjnej.
16. ZmianaStatutu.
17. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarząduw sprawach członkowskich.
18. Rozwiązanie Klubu.
§ 15
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu/Oddziałuzwoływane jest:
1. Na podstawie uchwały ZarząduKlubu/Oddziału.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu/Oddziału.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu/Oddziału.
4. W przypadku określonym w ustępie 2 i 3 Zarząd Klubu/Oddziałuzwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania
wniosku lub żądania.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu/Oddziałusą prawomocne przy obecności
co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym i drugim
terminie.
2. Wyznaczenie II terminu nie wcześniej niż 30 minut później od pierwszego.
3. Uchwały zapadają większością głosów z wyjątkiem w § 40 ust. 3.
§ 17
1. Wybory władz Klubu/Oddziału są tajne, bezpośrednie i następują spośród zgłoszonej
liczby kandydatów większością głosów.
2. Wybory odbywają się na kartach głosowania oznaczonych pieczęcią Klubu/Oddziału.
3. Kandydatów do władz Klubu/Oddziału mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie
Klubu/Oddziału, spośród obecnych na zebraniu.
4. Kandydat wyraża ustną zgodę na udział we władzach Klubu/Oddziału.
5. Zarząd składa się z pięciu członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza
Skarbnika i Członka. Zarząd Oddziału może występować w mniejszym składzie. O
ilości Członków Zarządu Klubu/Oddziału decyduje Walne Zebranie.
6. Walne Zebranie Członków Klubu/Oddziałuw pierwszej kolejnościdokonuje wyboru
Prezesa Zarządu. Na karcie wyborczej spośród kandydatówpozostawia się jedno nie
skreślone nazwisko.
7. W drugiej kolejności Walne Zebranie CzłonkówKlubu dokonuje wyboru pozostałych
Członków Zarządu. Na karcie wyborczejpozostawia się minimum jedno, a maksimum
cztery nieskreślone nazwiska.
8. Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu/Oddziału powinno nastąpić przed zakończeniem
obrad Walnego Zebrania dokonującego wyboru.
§ 18
1. Zarządkieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
Na zewnątrz jest reprezentowany przez Prezesa,lub wyznaczonego przez niego
Członka Zarządu. Każdy wyjazd Członka Zarządu, KR i Członka Klubu w celu
wykonywania zadań służbowych poza stałym miejscem siedziby Klubu/Oddziału jest
podróżą służbową, za którą przysługuje zwrot poniesionych kosztów zgodnie z aktami
prawnymi obowiązującymi w tej kwestii w RP.
2. W przypadku zmniejszenia się składu ZarząduKlubu/Oddziału w trakcie trwania
kadencji Zarząd ma prawo dokooptować do swego składu członków Klubu, z tym, że
liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków Zarządu
pochodzących z wyboru.
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3. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, Zarząd może dokonać zmian w
pełnieniu przez poszczególnych Członków Zarządu swoich funkcji, o których
niezwłocznie informuje Członków Klubu/Oddziału.
4. Do kompetencji ZarząduKlubu/Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Klubu/Oddziału.
2. Realizowanie celów i zadań Klubu/Oddziału.
3. Uchwalanie planu działalności oraz projektu budżetu oraz przedstawianie
Walnemu Zebraniu.
4. Zarządzanie majątkiem, dysponowanie funduszem w ramach budżetu.
5. Prowadzenie administracji Klubu.
6. Kierowanie przedsięwzięciami w ramach współdziałania i współpracy z
instytucjami i jednostkami wojskowymi resortu Obrony Narodowej,
organizacjami byłych żołnierzy zawodowych, kombatanckimi, paramilitarnymi
oraz społecznymi.
7. Sporządzanie rocznychsprawozdań o stanie realizacji planów pracy i stanie
finansów.
8. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych i Wspierających.
9. Przygotowanie wniosku o nadanietytułu Honorowego Prezesa i godności
Członka Honorowego oraz przedstawienie do akceptacji Walnemu Zebraniu.
10. Zezwalanie na udział w działalności Klubu/Oddziałusympatyków oraz
zapraszanie do takiego udziału innych osób.
11. Przyjmowanie rezygnacji z członkostwa oraz skreślanie z listyCzłonków.
Informowanie o tym członków Klubu/Oddziału.
12. Przyjmowanie rezygnacji z funkcji Członka Zarząduoraz przedstawianie w tym
zakresie wniosku na Walne Zebranie.
13. Zwoływanie zebrań Klubu/Oddziałuw miarę potrzeby iWalnych Zebrań
Członków.
14. Wnioskowanie o nadawanie odznaczeń i wyróżnień państwowych, resortowych
i honorowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
15. Ustalanie wysokości składek członkowskich,w tym wpisowego i przedstawianie
tej propozycji Walnemu Zebraniu (WZ).
16. Przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków dotyczących zwalniania
Członków Klubu/Oddziałuze składek i innych opłat.
§ 19
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak,
jak raz na dwa miesiące.
§ 20
Uchwały Zarząduzapadają większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
Członków.W przypadku równości głosów decyduje Prezes.
§ 21
1. Korespondencję Klubu podpisuje Prezes, lub Wiceprezes i Sekretarz.
2. Do podpisywania dokumentów finansowych i majątkowych upoważnieni są
samodzielniePrezes, lub Wiceprezes i Skarbnik Zarządu.
3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy związane z
przeniesieniem własności, lub nieruchomości będących w posiadaniu Klubu.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna Klubu/Oddziałuskłada się z trzech osób, w tym Przewodniczącego,
Sekretarza i Członka wybranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
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3. Walne Zebranie Członków Klubu/Oddziału w pierwszej kolejnościdokonuje wyboru
PrzewodniczącegoKomisji
Rewizyjnej.
Na
karcie
wyborczej
spośród
kandydatówpozostawia się jedno nie skreślone nazwisko.
4. W drugiej kolejności Walne Zebranie Członków Klubu/Oddziału dokonuje wyboru
pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej. Na karcie wyborczejpozostawia siędwa
nieskreślone nazwiska.
5. Ukonstytuowanie się Komisji RewizyjnejKlubu/Oddziału powinno nastąpić przed
zakończeniem obrad Walnego Zebrania dokonującego wyboru.
6. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Klubu/Oddziału w trakcie trwania
kadencji Komisja ma prawo dokooptować do swego składu członków Klubu, z tym, że
liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków Komisji
pochodzących z wyboru.
§ 23
1. Do kompetencji Komisji RewizyjnejKlubu/Oddziałunależy:
1. Przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej, finansoweji majątku
Klubu/Oddziałuco najmniej raz w roku oraz jej ocena.
2. Sprawdzanie okresowych sprawozdań rachunków i bilansów.
3. Kierowanie do Zarządu wniosków wynikających z kontroli.
4. Przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie
Zarządowiabsolutorium.
5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. Podejmowanieuchwał. Warunkiem ich ważności jest obecność przynajmniej
połowy CzłonkówKomisji.
7. Przyjmowanie rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz
przedstawianie w tym zakresie wniosku na Walne Zebranie.
Rozdział V
Struktury terenowe (Oddziały Terenowe)
§ 24
1. W terenie (garnizonie), gdzie mieszka lub pracuje co najmniej siedmiu generałów
mogą być tworzone struktury terenowe Klubu (art.42apkt 1 Dz.U 2018r.poz.723
Ustawy o Stowarzyszeniach).
2. Oddziały Terenowe (OT) zachowują wewnętrzną samodzielność w działaniu, realizują
cele i zadania zgodnie ze Statutem i Regulaminem pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Klubu G i A RP.
3. W terminie 14 dni od powołania Oddziału,Zarząd powiadamia organ nadzorujący,
właściwy ze względu na siedzibę OT,podając skład Zarządu i adres siedziby Oddziału
oraz doręcza Statut Klubu G i A RP.
4. Dokumenty: lista założycieli, protokół z zebrania założycielskiego oraz przyjęte
uchwały: o powołaniu OT, o przyjęciu Statutu, o wyborze Zarządu i Komisji rewizyjnej
powinny być opracowane zgodnie z wzorami zawartymi w Regulaminie pracy Zarządu
i Komisji Rewizyjnej Klubu G iA RP.
§ 25
1. Walne Zebranie Członków Oddziałuzwołuje jego Zarządraz na trzy lata po Walnym
Zebraniu Klubu w oparciu o § 14 Statutu
2. W Walnym Zebraniu Klubu uczestniczą przedstawicieleOddziałów Terenowych.
§ 26
Wybory władz Oddziału są przeprowadzanezgodnie z treścią§ 17 Statutu.
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§ 27
1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziałuokreśla § 14 ust. 4.
2. Prawomocność uchwał Walnego Zebraniana szczeblu Oddziałuwynika z § 16 ust. 1,2
§28
1.
2.
3.
4.

Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
ZarządOddziału składa się z 3osób, wybranych przez Walne Zebranie Oddziału.
Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Zarząd kieruje działalnością Oddziałuw okresie między Walnymi Zebraniami
Członków, a na zewnątrz jest reprezentowany przez Prezesa, lub wyznaczoną przez
niego osobę.
5. Tryb kooptacji – uzupełnienia składu Zarządu Oddziału jest analogiczny jak w §
18ust.2, 3.
6. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
§ 29
KompetencjeZarząduOddziału określa§ 18.
§ 30
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzebw dogodnych terminach
i miejscach, nie mniej, jak raz na dwa miesiące.
§ 31
Korespondencję Oddziału Klubu podpisuje Prezes Zarządu Oddziału,
lub upoważniona przez niego osoba.
§ 32
Zarządy Oddziałów współpracują z Zarządem Klubu Generałów i Admirałów
RzeczypospolitejPolskiej.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna Oddziału:
1. Komisja Rewizyjna Oddziału Klubu składa się z Przewodniczącego idwóch
Członków wybranych przez Walne Zebraniu Oddziału na okres trzech lat.
2. Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się na analogicznych zasadach jak Komisji
Rewizyjnej KGiARPzgodnie z § 22 Statutu.
3. Tryb kooptacji – uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału jest
analogiczny jak w § 22 ust. 1 pkt 6.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu
Oddziału.
5. Warunki ważności podejmowanych uchwał Komisji Rewizyjnej Oddziału są
analogiczne jak w § 23.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 34
1. Majątek Klubu/Oddziału powstaje ze składek członkowskichoraz wolnych datków i
darowizn.
2. Wysokość składki może ulegać zmianom na wniosek Zarządu Klubu po przyjęciu
przez Walne Zebranie.
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3. Składki członkowskie na rok następny powinny być uregulowane w terminie do
31stycznia.
§ 35
Klub/Oddział może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności
publicznej i społecznej zachowując obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
§ 36
1. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej Klub/Oddziałdziaławedług zasad
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji zadań statutowych oraz
utrzymaniu Klubu.
3. Dochód nie może być dzielony między członków Klubu.
§ 37
Klub/Oddział może otrzymywać dotacje według zasadokreślonych w odrębnych przepisach.
§ 38
Majątek Klubu/Oddziałustanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§ 39
Podstawą gospodarki finansowej jest budżet uchwalony przez
Walne Zebranie Członków Klubu/Oddziału.
Rozdział VII
Rozwiązanie Klubu/Oddziału
§ 40
1. Rozwiązanie Klubu/Oddziałumoże nastąpić na podstawie uchwały Walnego
ZebraniaCzłonków.
2. Likwidatorami Klubu są Członkowie jego Zarządu, o ile uchwała nie stanowi inaczej.
3. Uchwałę w sprawiezmiany Statutu, rozwiązania Klubu/Oddziału oraz określenie
przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
§ 41
1. Rozwiązanie Klubu/Oddziału może określić sąd, wyznaczając jednocześnie jego
likwidatora i podając warunki likwidacji.
2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający
przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
§ 42
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu/Oddziału.
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