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ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA  OGÓLNE  
  

  

§ 1  

  

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy, w myśl postanowień Statutu Ligi Obrony Kraju (§ 10 

ust. 2) jest podstawową jednostką organizacyjną LOK, urzeczywistniającą program 

Stowarzyszenia oraz zapewniającą realizację celów statutowych.  

  

§ 2  

  

1. Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy jest podporządkowany Zarządowi Powiatowemu 

LOK w Starogardzie Gdańskim. W uzasadnionych przypadkach może być 

podporządkowany bezpośrednio Zarządowi Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej 

LOK w Gdańsku.  

2. Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy stanowi główne źródło społecznej kadry 

instruktorskiej Ligi Obrony Kraju oraz spełnia rolę inspiratorsko-organizatorską w 

realizacji zadań statutowych i programowych LOK.  

3. W celu realizacji postanowień Statutu LOK dotyczącego zapewnienia warunków 

sprzyjających wielokierunkowej działalności Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy 

Zarząd Powiatowy LOK w Starogardzie Gdańskim i Zarząd Pomorskiej Organizacji 

Wojewódzkiej LOK w Gdańsku zobowiązane są do udzielania wszechstronnej 

pomocy w wykonywaniu zaplanowanych przedsięwzięć.  

  

§ 3  

  

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy zrzesza oficerów, podchorążych, podoficerów i 

szeregowych Wojska Polskiego pozostających w rezerwie, lub w stanie spoczynku, którzy 

pragną aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Ligi Obrony Kraju oraz 

sympatyków wojskowości i strzelectwa (kobiety i osoby bez stopnia wojskowego przeniesieni 

do rezerwy).  

  

§ 4  

  

Zasadniczym celem działalności Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy jest:  

  

1. Przygotowanie członków KKŻR do wykonywania zadań w systemie obrony militarnej    

i obrony cywilnej RP poprzez podtrzymywanie i rozwijanie wiedzy i praktycznych 

umiejętności fachowo-wojskowych swoich członków;  

2. Mobilizowanie członków KKŻR do aktywnego udziału w procesie patriotycznego 

wychowania i przysposobienia obronnego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży 

szkolnej i harcerzy.  
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§ 5  

  

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy dąży do osiągania statutowych celów LOK poprzez:  

 

1) Umacnianie więzi koleżeńskiej wśród członków klubu oraz między członkami klubu   

a kadrą zawodową Wojska Polskiego;  

2) Kształtowanie i umacnianie więzi społeczeństwa z Wojskiem Polskim oraz szacunku 

dla symboli narodowych i wojskowych;  

3) Uczestnictwo członków klubu w wychowaniu patriotycznym oraz w szkoleniu 

obronnym społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży;  

4) Udzielanie, w miarę posiadanych możliwości, wszelkiej pomocy członkom klubu;   

5) Wykonywanie innych zadań, zwłaszcza uchwalonych przez walne zebranie członków 

klubu, zebrania delegatów organizacji gminnych, miejskich, rejonowych 

(powiatowych) i wojewódzkich LOK;  

6) Wykonywanie teoretycznych i praktycznych szkoleń z zakresu obrony militarnej          

i cywilnej RP.  

  

§ 6  

  

W celu właściwego wykonania zadań statutowych i programowych LOK i Kociewski Klub 

Żołnierzy Rezerwy współpracują z polskimi jednostkami wojskowymi, WSzW i WKU oraz 

innymi organami wojskowymi, realizując postanowienia „POROZUMIENIA O 

WSPÓŁPRACY LIGI OBRONY KRAJU Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

RESORTU OBRONY NARODOWEJ” zawarte w dniu 26 lipca 1995 r.  

  

§ 7  

  

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy powinien także współdziałać z innymi organizacjami                        

i stowarzyszeniami społecznymi, zwłaszcza paramilitarnymi, kombatanckimi, w realizacji 

celów i zadań statutowych LOK.  

  

  

§ 8  

  

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy może posiadać swój sztandar. Wzór sztandaru powinien 

być zgodny z wytycznymi Zarządu Głównego LOK w tej sprawie.  

  

  

§ 9  

  

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy LOK może współpracować z organizacjami innych 

państw o podobnym charakterze i zbliżonych założeniach programowych za zgodą Zarządu 

Wojewódzkiego LOK.  
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ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

  

§ 10  

  

Członkostwo w Kociewskim Klubie Żołnierzy Rezerwy jest dobrowolne. Nabywa się je na 

podstawie pisemnej deklaracji (wzór załącznik Nr 1) z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie 

przez zarząd klubu.  

  

§ 11  

  

Członkowie Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych,  

2. Członków honorowych,  

3. Członków wspierających.  

   

§ 12  

  

1. Członkami zwyczajnymi Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy mogą być żołnierze 

rezerwy posiadający stopnie wojskowe określone w § 3 niniejszego regulaminu, 

podporządkowujący się postanowieniom Statutu LOK.  

2. Członkostwo w Kociewskim Klubie Żołnierzy Rezerwy jest równoznaczne z 

przynależnością do Ligi Obrony Kraju.  

  

§ 13 

  

1. Członkiem honorowym Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy może być osoba 

fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji zadań programowych klubów żołnierzy 

rezerwy.  

2. Godność Honorowego Członka KKŻR LOK może nadawać walne zebranie członków 

na wniosek zarządu klubu (Statut LOK - § 25 ust. 4).  

   

§ 14  

  

Członkom zwyczajnym i honorowym wręczane są legitymacje. Wzory legitymacji – 

załączniki nr 2 i nr 3.  

  

§ 15  

  

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:  

1. Wybierać i być wybierani do zarządu klubu oraz innych władz stowarzyszenia, m.in. 

do zarządu gminnego, miejskiego, rejonowego;   

2. Uczestniczyć w zebraniach i szkoleniu członków klubu oraz imprezach patriotyczno-

wychowawczych, zawodach sportowych i innych przedsięwzięciach organizowanych 

przez Ligię Obrony Kraju;  

3. Zgłaszać wnioski i propozycje do  władz Ligi Obrony Kraju dotyczące doskonalenia 

działalności LOK, KKŻR i w innych sprawach;  
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4. Odwoływać się do władz LOK wyższego stopnia – zarządu rejonowego 

(powiatowego) wojewódzkiego od decyzji podjętych przez zarząd klubu dotyczących 

jego osoby, w terminie do 14 dni;  

5. Reprezentować macierzysty Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy na zawodach 

sportowych LOK, imprezach patriotyczno-wychowawczych i innych;  

6. Korzystać ze sprzętu, urządzeń broni sportowej stanowiącej własność Ligi Obrony 

Kraju na zasadach obowiązujących w LOK.  

   

§ 16  

  

Członkowie klubu najbardziej aktywni w działalności szkoleniowej, społeczno-

wychowawczej, patriotyczno-obronnej, sportowej i politechnicznej KKŻR mogą być 

wyróżniani:  

1. Nadaniem odznaczeń resortowych (medali i odznak) wg określonych zasad;  

2. Mianowaniem w rezerwie na kolejne wyższe stopnia wojskowe wg zasad określonych 

w Rozporządzeniu MON;  

3. Wpisem do „Honorowej Księgi Ligi Obrony Kraju” ZG, ZW LOK;  

4. Nadaniem odznaczenia organizacyjnego LOK, odznaki „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ  

KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU” (wzór legitymacji 

załącznik nr 4) oraz innych wyróżnień i godności LOK;;  

5. Nagrodą rzeczową;  

6. Dyplomem, podziękowaniem na piśmie;  

7. W inny sposób, wg decyzji zarządu klubu.  

   

§ 17  

  

Członkowie Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy mają obowiązek:  

1. Przestrzegać zasad dobrych obyczajów, etyki, dbać o honor i godność żołnierza 

Wojska Polskiego;  

2. Przestrzegać postanowień Statutu LOK i niniejszego regulaminu;  

3. Brać aktywny udział w realizacji przedsięwzięć statutowych i programowych Ligi  

Obrony Kraju, Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy;  

4. Opłacać terminowo składkę członkowską w wysokości ustalonej przez walne zebranie 

członków Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy; 

5. Wykonywać sumiennie zadania organizacyjne określone przez zarząd Kociewskiego 

Klubu Żołnierzy Rezerwy.  

  

§ 18  

  

1. Wobec członków KKŻR naruszających postanowienia Statutu LOK i niniejszego 

regulaminu mogą być stosowane następujące kary organizacyjne:  

1) upomnienie,  

2) nagana,  

3) zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy,  

4) pozbawienie członkostwa jako środek ostateczny w przypadkach wykazanych 

w Statucie LOK (§ 31 ust. 1).  
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2. Uchwałę w sprawie ukarania członka podejmuje zarząd klubu, który rozpatruje ją       

w obecności obwinionego;  

3. Ukaranemu członkowi KKŻR przysługuje prawo odwołania się do władz wyższych – 

zarządu gminnego, miejskiego, powiatowego/rejonowego (wojewódzkiego) 

okręgowego w terminie 14 dni, licząc od daty powiadomienia.  

4. Władze LOK, do których zwrócono się z odwołaniem, są zobowiązane rozpatrzyć 

sprawę na najbliższym swoim posiedzeniu.  

5. W okresie odwołania następuje zawieszenie wykonania kary.  

   

§ 19  

  

Przynależność członka do klubu ustaje na skutek:  

 

1. Dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji);  

2. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składki 

członkowskiej za okres przekraczający 6  miesięcy lub innych świadczeń;  

3. Wykluczenia w przypadkach określonych w Statucie LOK (§ 31 ust. 1 poz. 4), oraz     

w przypadku pozbawienia stopnia wojskowego, który był podstawą przyjęcia              

w poczet członków KKŻR LOK;  

4. Pozbawienia członkostwa przez zarząd klubu w przypadku naruszenia zasad 

statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz, działania na szkodę KKŻR LOK, a 

także pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu; 

5. Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Zarządu Głównego 

lub walnego zebrania członków klubu.  

 

 

ROZDZIAŁ  III  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOCIEWKSIEGO KLUBU ŻOŁNIERZY 

REZERWY  

 

§ 20  

  

1. W Kociewskim Klubie Żołnierzy Rezerwy mogą być powoływane sekcje 

specjalistyczne np. sekcje pracy z młodzieżą, wychowania patriotyczno-obronnego, 

sekcja szkolenia, sekcja strzelecka etc.  

2. Decyzję w sprawie powołania sekcji podejmuje zarząd Kociewskiego Klub Żołnierzy 

Rezerwy.  

3. Kierowników sekcji wyznacza zarząd Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy i 

określa im stosowne zadania.  

4. Plany pracy sekcji zatwierdza prezes lub zarząd Kociewskiego Klub Żołnierzy 

Rezerwy.  

5. Zarząd Kociewskiego Klub Żołnierzy Rezerwy ma obowiązek udzielania sekcjom 

pomocy w realizacji ich zadań.  
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ROZDZIAŁ IV WŁADZE KLUBU  

  

§ 21  

Władzami klubu są: 

1. Walne zebranie członków Kociewskiego Klub Żołnierzy Rezerwy;  

2. Zarząd klubu.  

  

§ 22  

  

1. Walne zebranie członków Kociewskiego Klub Żołnierzy Rezerwy są zwyczajne i 

nadzwyczajne. Zebrania zwyczajne odbywają się co 5 lat.  

2. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania ustala zarząd klubu i podaje do 

wiadomości członkom najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.  

  

§ 23  

  

1. Zebranie nadzwyczajne klubu może być zwołane:  

a) na podstawie uchwały zarządu LOK wyższego stopnia;  

b) z inicjatywy zarządu klubu;  

c) na wniosek co najmniej połowy członków klubu.  

2. Zebranie nadzwyczajne zwołuje zarząd klubu w ciągu 1 miesiąca od podjęcia 

uchwały.   

   

§ 24  

  

1. Uchwały władz Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy podejmowane są zwykłą 

większością głosów, przy czym w pierwszym, zwykłym terminie wymagane jest 

obecność co najmniej połowy członków klubu.  

2. W razie braku kworum, zebrania odbywają się w drugim terminie określonym z góry 

przez zarząd klubu. Podejmowane uchwały w tym przypadku są prawomocne bez 

względu na liczbę uczestniczących w zebraniu osób uprawnionych do głosowania.  

  

§ 25  

  

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy.  

 

Do kompetencji walnego zebrania należy:  

1. Zatwierdzanie sprawozdania ustępującego zarządu z działalności klubu w okresie 

kadencji;  

2. Udzielenie lub odmówienia udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi klubu.  

3. Uchwalanie programu działania na następną kadencję. 

4. Określenie liczby członków zarządu klubu.  

5. Wybór prezesa klubu.  

6. Wybór członków zarządu klubu.  

7. Wybór członków komisji rewizyjnej. 

8. Wybór delegatów na zjazdy LOK wyższego szczebla.  
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9. Podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i podziału 

funduszy na cele statutowe klubu. 

10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady zebrania, nie 

zastrzeżonych dla władz LOK wyższego stopnia.  

  

§ 26  

  

1. Działalnością klubu między zebraniami kieruje zarząd klubu w składzie 3-7 członków, 

w tym prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.  

2. Jeżeli jest uzasadniona potrzeba liczba członków zarządu klubu może być większa.  

Decyzję w tej sprawie może podjąć walne zebranie członków klubu.  

3. Do kompetencji i obowiązków zarządu klubu należy w szczególności:  

1) Planowanie rocznej działalności.  

2) Przydzielanie indywidualnych zadań członkom klubu w celu realizacji, 

zaplanowanych zamierzeń m.in.:  

a) wyznaczanie kierowników sekcji;  

b) organizowanie imprez patriotyczno-wychowawczych, szkolenia 

programowego, zawodów strzeleckich, w sportach obronnych i 

politechnicznych, wycieczek itp.; 

c) sprawowanie przez KKŻR patronatu nad szkołami (SK LOK),   

3) Popularyzowanie w miejscu działania klubu celów, zadań i osiągnięć Ligi  

Obrony Kraju w tym także klubów żołnierzy rezerwy. 

4) gospodarowanie majątkiem i funduszami klubu.  

5) Utrzymywanie współpracy i współdziałania z jednostką wojskową, 

organizacjami kombatanckimi, sportowymi, uczelniami wyższymi i szkołami,  

6) Organizowanie szkolenia programowego dla członków klubu.  

7) Przyjmowanie nowych członków.  

8) Wyróżnienie i występowanie do odpowiednich władz z wnioskiem                   

o wyróżnienie najaktywniejszych członków klubu.  

9) Nadawanie godności „Członka Honorowego Kociewskiego Klubu Żołnierzy 

Rezerwy Ligi Obrony Kraju”.  

10) Reprezentowanie klubu na zewnątrz,  

11) Podejmowanie uchwał w sprawach:  

a) wyróżniania i karania członków klubu,  

b) innych nie zastrzeżonych Statutem LOK dla władz Ligi Obrony Kraju 

wyższego stopnia.  

   

§ 27  

  

1. Posiedzenia zarządu klubu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 

raz na kwartał.  

2. Uchwały zarządu klubu są podejmowane zwykłą większością głosów.  
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§ 30  

  

1. Zarząd klubu prowadzi niezbędną dokumentację m.in. ewidencję członków, książkę 

pracy klubu, a w nich protokoły z posiedzeń zarządu, zebrań, plany pracy, ewidencję 

szkolenia oraz ewidencję majątku klubu i dokumentację finansową.  

2. Zarząd klubu może prowadzić dodatkowo inną dokumentację np.: „Kronikę 

patriotyczno-obronnej działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK”.  

  

  

ROZDZIAŁ   V MAJĄTEK  KLUBU  

  

§ 31  

  

1. Na majątek klubu składają (§ 71 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 Statutu LOK) się:  

a) sprzęt, materiały zakupione z własnych funduszy lub przekazane na stałe klubowi 

przez zarządy LOK i sponsorów,  

b) wpływy finansowe ze:  

 składki członkowskiej;  

 dotacji (refundacji) przekazanej KKŻR przez jednostki nadrzędne LOK, 

członka wspierającego;  

 darowizn;  

 działalności szkoleniowej prowadzonej przez KKŻR na zasadach 

określonych    w odrębnych przepisach.  

  

  

2. Klub użytkuje majątek zgodnie z zasadami określonymi w Statucie LOK, przez ZG 

LOK i obowiązującymi przepisami o gospodarce majątkowej i finansowej w Lidze 

Obrony Kraju.  

   

§ 32 

  

W przypadku rozwiązania klubu majątek stanowiący własność LOK i akta (dokumenty) 

powinny być przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zarządowi 

wojewódzkiemu, powiatowemu LOK.   

  

  

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 33  

  

Zarząd Główny, wojewódzki, powiatowy LOK, na wniosek komisji ds. żołnierzy rezerwy 

(ZG, ZW, ZP LOK) zawiesza lub uchyla uchwałę klubu sprzeczną z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu LOK, niniejszego regulaminu i uchwałami władz wyższego 

szczebla.   

  

 



  10  

§ 34  

  

Rozwiązanie klubu może nastąpić na podstawie uchwały:  

1. Walnego zebrania członków klubu. 

2. Zarządu Głównego, wojewódzkiego, powiatowego LOK wg kompetencji.   

  

ZAŁĄCZNIKI  

  

  

Nr  

1. Wzór deklaracji członkowskiej  

2. Wzór legitymacji członkowskiej KKŻR  

3. Wzór legitymacji odznaki „Zasłużony Działacz KKŻR LOK”  Załącznik nr 3.       

 LIGA OBRONY KRAJU KOCIEWSKI KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY  
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

LIGA OBRONY KRAJU 

KOCIEWSKI KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY 

 

 

 

 

 

 

D E K L A R A C J A 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy 

LOK w Starogardzie Gdańskim. Oświadczam, że Statut LOK oraz regulamin, cele i 

zadania Klubu są mi znane i będę je realizował. Tytułem wpisowego wpłacam kwotę 

100,00 złotych i zobowiązuję się do regularnego uiszczania bieżących rocznych 

składek członkowskich w wysokości 50,00 zł. 

Jednocześnie zgłaszam chęć uczestnictwa w pracach klubu 

Dane personalne: 

1. Nazwisko i imiona, imię ojca……………………………………………………. 

2. Stopień wojskowy ……………………………………………………………….. 

nr wojskowego dokumentu osobistego ……………………………………………. 

3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………............ 

4. Adres zamieszkania, telefon domowy, adres mailowy: ………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

5. Miejsce pracy zawodowej  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

telefon w miejscu pracy             ……………………………………………………... 

 

 

 

………………………… dnia …………………… 

 

…………………………………… 

        podpis kandydata 

 
Na podstawie art.25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zostałem/am poinformowany/a że Administratorem 

moich danych osobowych,  jest Prezes Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK z siedzibą 

Starogard Gdański ul. Zielona 18, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawiania ich, 

żądania zaprzestania przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację. 

Jednocześnie  wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu  zapewnienia 

statutowej działalności Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK. 
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Starogard  Gd. dnia ..................                                                       Podpis...............................   

 

D E C Y Z J A   Z A R Z Ą D U   K L U B U 

 

Przyjęto na członka Klubu w dniu …………………… Uchwałą nr ………. z dn. 

........................................  

po opłaceniu wpisowego w kwocie ……… zł – KP nr ……………… i składki rocznej w 

kwocie …….… zł  

– KP nr …………………….. 

 

 

 

Wydano (posiada) legitymację członkowską nr ……………………… . 

 

 

 

 

………………………   …………………….            

……………………………. 

(sekretarz)                    (skarbnik)      (prezes) 

 

 

 

 

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Starogardzie Gdańskim 

 

Nazwisko i imię 

……………………………….…………………………………………………………….. 

Skreślony – przeniesiony w dniu ……….……………….. Uchwałą nr 

………/…………..…………...…….  

 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………...…... 

 

 

 

 

……………………………      

 …………………………… 

 (sekretarz)    (pieczęć Klubu)        (prezes) 
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ZAŁĄCZNIK  2  

  

   

L I G A O B R O N Y K R A J U  

KOCIEWSKI KLUB ŻOŁNIERZY 

REZERWY  

  

  

  

  
  

  
L E G I T Y M A C J A  

C Z Ł O N K O W S K A  

    
P RAWA I OBOWIĄZKI CZŁONK A K ŻR  

1. wybierać i być wybierani do zarządu klubu oraz innych 

władz stowarzyszenia, m.in. do zarządu rejonowego 

(wojewódzkiego), okręgowego, a także do komisji 

społecznych LOK;  
2. uczestniczyć w zebraniach i szkoleniu członków klubu 

oraz imprezach patriotyczno-wychowawczych, 
zawodach sportowych i innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez kluby Ligi Obrony Kraju;  
3. zgłaszać wnioski i propozycje do  władz Ligi Obrony 

Kraju dotyczące doskonalenia działalności LOK, KKŻR 
i w innych sprawach;  

4. odwoływać się do władz LOK wyższego stopnia – 
zarządu rejonowego (powiatowego) wojewódzkiego od 

decyzji podjętych przez zarząd klubu dotyczących jego 
osoby, w terminie do 14 dni;  

5. reprezentować macierzysty Kociewski Klub Żołnierzy 

Rezerwy na zawodach sportowych LOK, imprezach 
patriotycznowychowawczych i innych;  

korzystać ze sprzętu, urządzeń broni sportowej stanowiącej 

własność Ligi Obrony Kraju na zasadach obowiązujących w 

LOK.  

      

  

LEGITYMACJA Nr ...…..  
  

Nazwisko ………………………………… 

Imię  ……………………………………...  

Data urodzenia …………………………..  

  

JEST CZŁONKIEM KKŻR  
  

………………………………………….  
(nazwa klubu)  

w ………………………………………..  

  

   Legitymacja wydana przez Zarząd   

……………………. w…………………  

  

Data …………….. mp. ……………………   
                                                            (podpis)  

  

  

    

FUNKCJE PEŁNIONE  

W KLUBIE ŻOŁNIERZY REZERWY  

F u n k c j a  O d - d o  P o t w i e r d z e n i e  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

       

  

 

 



  14  

ZAŁĄCZNIK  3  

   

  
  
  
  

  

  

L I G A O B R O N Y K R A J U  

  

  

    
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

L I G A O B R O N Y K R A J U  

  

  

  

  

  

  

  

L E G I T Y M A C J A  

N r ……………  

  

  

  

  

  

  

  

Warszawa, dnia …………………  

  

    

Z A R Z Ą D G Ł Ó W N Y  

LIGI OBRONY KRAJU  

  

  

Uchwałą nr ………….. z dnia ……………...  

  

n a d a j e  

  

Panu/i ………………………………...…….  

………………………………………………  

  

odznakę  

  

ZASŁUŻONY DZIAŁACZ  

  

KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY  L I G 

I O B R O N Y K R A J U  

  
               Mp.                                ……………….                                                        

(prezes)  

  


