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Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą 
KLUB GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
 
 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§ 1 
Stowarzyszenie Zwykłe „Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej”, zwane dalej „Klubem”, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem skupiającym 
generałów, admirałów i innych oficerów z najwyższego kierownictwa Straży Granicznej 
pozostających w rezerwie i stanie spoczynku lub pełniących służbę czynną.  

 
§ 2 

Podstawą prawną działania Klubu jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku –                      
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późń. zm.) oraz niniejszy 
Regulamin.  

 
§ 3 

Celem Klubu jest kultywowanie patriotyczno-historycznych tradycji Polskich Formacji 
Granicznych oraz integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. 

 
§ 4 

1. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 5 
Klub może zawierać porozumienia o współdziałaniu z organizacjami realizującymi podobne 
cele.  

 
§ 6 

Klub jest powołany w celach niezarobkowych a swoje cele realizuje poprzez pracę społeczną 
swoich członków.  

 
§ 7 

Klub może używać odznaki, emblematu – logo oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
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Rozdział II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI  
 

§ 8 
Główne cele Klubu:  

1) Uczestniczenie w upowszechnianiu tradycji Polskich Formacji Granicznych,                  
ich roli oraz osiągnięć w umacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej; 

2) Wspomaganie działalności na rzecz zachowania wysokiego prestiżu służby w ochronie 
granicy państwowej, inspirowanie do należytej troski o honor, godność i autorytet 
funkcjonariusza Straży Granicznej; 

3) Prowadzenie działalności na rzecz integracji środowiska funkcjonariuszy 
i pracowników Straży Granicznej;  

4) Budowanie międzypokoleniowych więzi między funkcjonariuszami Straży Granicznej 
pozostającymi w rezerwie i stanie spoczynku i pełniącymi służbę czynną; 

5) Współdziałanie z kierownictwem Straży Granicznej oraz komórkami Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych na rzecz rozwoju Straży Granicznej oraz realizacji celów Klubu; 

6) Współdziałanie z organizacjami społecznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb krajowych i zagranicznych          
a także środowiskami opiniotwórczymi, naukowymi i innymi instytucjami 
zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

7) Umacnianie koleżeńskich relacji wśród członków Klubu i udzielania sobie wzajemnej 
pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.  

 
§ 9 

Klub realizuje cele, o jakich mowa w § 8, z uwzględnieniem możliwości finansowo-
organizacyjnych, w szczególności poprzez: 

1) Organizowanie w różnej formie i w różnych miejscach zebrań i spotkań Klubu; 
2) Delegowanie członków Klubu do pracy w zespołach doradczych i konsultacyjnych 

z zakresu koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej; 
3) Przedstawianie stanowiska Klubu odnośnie projektów aktów prawnych dotyczących 

działalności Straży Granicznej, a także praw i obowiązków funkcjonariuszy, 
emerytów i rencistów Straży Granicznej oraz ich rodzin; 

4) Wspólne uczestniczenie lub delegowanie członków Klubu na uroczystości 
organizowane przez Straż Graniczną; 

5) Organizowanie towarzyskich spotkań z rodzinami; 
6) Wspólne uczestniczenie w imprezach kulturalnych i turystycznych; 
7) Inspirowanie i udział w okolicznościowych spotkaniach z funkcjonariuszami           

Straży Granicznej, przedstawicielami środowisk opiniotwórczych i naukowych            
a także rządowych i samorządowych; 

8) Organizowanie niesienia pomocy członkom Klubu i ich rodzinom w trudnych 
sytuacjach życiowych; 

9) Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwych 
warunków socjalno – bytowych emerytom i rencistom Straży Granicznej                        
i ich rodzinom we współdziałaniu z innymi organizacjami zrzeszającymi byłych             
i obecnych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej; 
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10) Uczestniczenie w działalności badawczej i publicystycznej prowadzonej                  
przez Straż Graniczną, w tym w szczególności przez ośrodki szkolenia                    
Straży Granicznej; 

 
Rozdział III 

CZŁONKOWIE KLUBU – PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 10 
Klub zrzesza, na zasadzie dobrowolności: członków zwyczajnych, honorowych 
i wspierających. 

 
§ 11 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są: Komendant Główny Straży Granicznej, byli Komendanci 

Główni Straży Granicznej, Generałowie i Admirałowie Straży Granicznej pełniący czynną 

służbę oraz będący w rezerwie i stanie spoczynku – po złożeniu deklaracji członkowskiej       

na piśmie oraz przyjęciu uchwałą Rady Klubu podjętej zwykłą większością głosów. 

2. Komendant Główny Straży Granicznej wyraża wolę bycia członkiem zwyczajnym Klubu 

oraz uczestnictwa w pracach Rady Klubu.  

3. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania 

oraz posiadają bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu. 

4. Członek zwyczajny Klubu może złożyć wniosek z uzasadnieniem o przyjęcie do Klubu 

innych funkcjonariuszy, o których mowa w § 1. 

5. Decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, podejmuje Walne Zebranie 

Członków.   

§ 12 
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba wybitnie zasłużona dla realizacji jego celów 
w kraju lub zagranicą.  

 
§ 13 

1. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne. 

2. Warunkami przyjęcia na członka wspierającego są: złożenie deklaracji członkowskiej 

i przyjęcie uchwałą Rady Klubu podjętej zwykłą większością głosów. 

3. Członek wspierający ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków tylko z głosem 
doradczym i nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego                         
do władz Klubu.  

 
 

§ 14 
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo: 

1) udziału w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Klub, 
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu,  
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3) reprezentować Klub lub uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych                  
we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej oraz jednostkami 
organizacyjnymi Straży Granicznej. 

 
    § 15 

Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek: 
1) brania udziału w działalności Klubu oraz realizacji jego celów, 
2) przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Rady Klubu,  
3) dbania o dobre imię Klubu, 
4) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich. 

 
§ 16 

1. Członkostwo w Klubie nabywa się po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz przyjęciu 
uchwałą Rady Klubu podjętej zwykłą większością głosów. 

2. Członek honorowy i członek wspierający są zwolnieni z obowiązku wniesienia składki 
członkowskiej.  

 
§ 17 

1. Członkostwo w Klubie ustaje w razie: 
1) zgonu członka, 
2) pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Klubu, 
3) wykluczenia przez Radę Klubu z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, 

niebrania udziału w pracach Klubu lub nieopłacania składek przez rok,  
4) rozwiązania (likwidacji) Klubu. 

2. Od uchwały Rady Klubu, w sprawie przyjęcia w poczet członków lub wykluczenia z Klubu, 
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.             
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

WŁADZE KLUBU 
 

                                                                  § 18 
1. Władzami Klubu są: 

1) Walne Zebranie Członków; 
2) Rada Klubu. 

2. Kadencja Władz Klubu trwa 3 lata. 
 

            § 19 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) określenie programu działania Klubu,  
2) uchwalanie Regulaminu i zmian w regulaminie, 
3) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Klubu za minioną trzyletnią kadencję, 
4) wyboru Władz Klubu na następną kadencję, 
5) wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Klubu,  
6) nadawanie godności członka honorowego Klubu,  
7) określenie zasad regulowania składek.  
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§ 20 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest: 

1) na podstawie uchwały Rady Klubu, 
2) na pisemny wniosek, co najmniej ½ członków Klubu. 

2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne, jeżeli w pierwszym terminie weźmie 
udział, co najmniej ½ ogólnej liczby członków a w drugim terminie (po upływie 30 minut) 
nie mniej niż ¼ ogólnej liczby członków. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Rada Klubu 
powiadamia nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zebrania. 
W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad.  

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane, co najmniej, raz na rok przez Radę 
Klubu.  

 
§ 21 

1. Rada Klubu kieruje działalnością Klubu i odpowiada za swoją pracę przed Walnym 
Zebraniem Członków.  

2. Rada Klubu składa się z: 
1) Komendanta Głównego Straży Granicznej,  
2) dziekana,  
3) sekretarza  
4) trzech członków, spośród których Rada Klubu wybiera skarbnika. 

3. W działalności Rady Klubu ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym członek 
honorowy. 

4. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa w Klubie którejś z osób ze składu Rady 
Klubu, o których mowa w ust 2. pkt 2), 3) i 4), dokonuje się wyborów uzupełniających na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

5. Wybór osób ze składy Klubu, o których mowa w ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) oraz zmiany w 
składzie Rady Klubu w czasie trwania kadencji, są dokonywane przez Walne Zebranie 
Członków    spośród członków zwyczajnych Klubu większością 2/3 głosów w obecności                        
co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.  

§ 22 
1. Pracą Rady Klubu kieruje Dziekan Klubu lub wyznaczona przez niego osoba z Rady Klubu. 
2. Do zakresu działalności Rady Klubu należy: 

1) kierowanie realizacją statutowych celów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 
Członków, 

2) planowanie działalności oraz zarządzanie majątkiem Klubu, 
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
4) współpraca z Komendą Główną Straży Granicznej, Ministerstwem Spraw 

Wewnętrznych oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz realizacji celów 
Klubu, 

5) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,  
6) zawieranie porozumień i umów w imieniu Klubu, 
7) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności, 
8) przyjmowanie do Klubu członków zwyczajnych,  
9) przyjmowanie do Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji, członków wspierających, 
10) zaproszenie lub wyrażanie zgody na udział sympatyków Klubu w jego pracach, 
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11) wnioskowanie o nadawanie odznaczeń i wyróżnień państwowych, resortowych 
i honorowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

12) podejmowanie uchwał związanych z wykluczeniem z Klubu, 
13) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 
14) uchwalanie własnego Regulaminu działania. 
 

§ 23 
1. Posiedzenia Rady Klubu odbywają się, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków,      

zaś w przypadku ich równości decydujący jest głos dziekana Klubu.   
 

 
Rozdział V 

FINANSE I MAJĄTEK KLUBU 
 

                                                               § 24 
1. Działalność Klubu jest finansowana wyłącznie z własnych, dobrowolnych składek, 

a fundusze uzyskiwane ze składek służyć mogą wyłącznie realizacji celów 
regulaminowych bez prawa podziału pomiędzy członków Klubu.  

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3. Dokumenty finansowe Klubu podpisuje dziekan Klubu i skarbnik.  
 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 25 
Niniejszy Regulamin powinien być udostępniany Członkom Klubu w celu zapoznania się            
z jego treścią i być wydawany do wglądu na każde żądanie. 

 

§ 26 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Klubu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu 

podejmuje Walne Zebranie Członków, kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku. 

3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Klubu. 
 

 


