
STATUT
Klubu Historycznego im' Armii Krajowej

przy Miejskim Zespole Szk6l nr 6 im. Bohater6w Ziemi Gorlickiej
w Gorlicach

l. Postanowienia 096lne
s l

Klub Historyczny im. Armii Kraiowej jest .iednostka organizacyjnq.powotanq w
oo"r"i, o "Porozimienie o wspotpracf zawarte w dniu 4 10 2007 roku pomiedzy
zloiJ"t bkteg, Malopolska Swiatowego zwiq.zku Zolnierzy Armii Kraiowej' a
MaloDolskim Kuratorium OSwiatY.

Klub wsp6lpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Ins\ utu Pamieci Narodowej
na.iblizszym teMorialnie w stosunku do siedziby Klubu'

s 2
Siedziba wladz naczelnych Swiatowego Zwiqzku Zolnietzy- Armii Krajowei jest

ri""to itoe".n" Warszawa, Zazqdu Okregu Tam6w SZZ AK miasto Tam6w' a
Malopolskiego Kuratorium Oswiaty miasto Krak6w'

s 3
Siedziba Klubu Historycznego im. Armii Kraiowej miesci sie w Mieiskim zespole
Szkol nr 6 im. Bohater6w Ziemi Gorlickiei w Gorlicach

s 4
Klub postuguie sie chronionym prawnie Znakiem pzedstawiajAcym kotwice Polski
Walciacei 

- 
na bialo-czerwonym tle, zamknietq w otoku z napisem: KLUB

nriioitVcznv . lM. ARMII KRAJoWEJ .. Autonomie Klubu potwierdza
umieszczony pod otokiem napis z nazwq szkoly bedqcej siedzibA Klubu

ll. Cele
s 5

Celami dzia+ania Klubu se:

l) upowszechnianie w6r6d mlodzie2y wi€d,4, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
historii lokalnej, w zakresie:
1. dzialafno€Jci.S'luzby ZwyciSstwu Polski (SZP), Zwiazku W€lki Zbrcinef GV'IZ)'

Armii Krajowei (An or; innych organizacji niepodleglosciowych walczqcych z

okupantami 6oOc.as tt Wojny Swiatowej iw okresie zniewolenia komu-
nistycznego;

z. azieiow e-oStiego Patistwa Podziemnego iwladz polskich na.uchodzstwie:
3. zbrodni dokonywanych z pr4czyn politycznych, narodowosciowych lub

religiinych na obywatelach polskich;
+. rep-risji, kt6rych Polacy dqzacy do pr4wt6cfJnia niepodleglosci, doznawali od

okuoant6w oraz wtadz PRL.



il)
i lD

krzewienie w6r6d mlodziezy Swiadomoeci narodowej i patriotyczner,
i"z"Gni" po"t"" oUywat6tskictr, opartych na znajomoSci historii, tradycii i po-

winno6ci wobec Parlstwa
s 6

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:

l) orqanizacie sesii klubowych'
ifi ;;ilHJ"i"ttt" *it"i""t' i spotkaniach organizowanvch pzez Swiatowy
' 

Zwiazek Zolnierzv Armii Krajowej,
fff) wspieranie dziatalnosci Swiatowego Zwiqzku aolnierq Armii Krajowej popzez

podejmowanie wlasnych iniqatyw'
tV) iozwianie wspolpraiy z iraiowymi i zagranicznymi ins$ucjami i stowa-

zvszeniami historycznYmi'
V) prowadzenie dzialalnosci badawczej i informacyjnej'

s 7
Klub Historyczny im. Amii Krajowej realizuie swoie cele w zgodzie ze statutem
Swiatowego Zwiazku zotnierzy Armii Krajowej.

lll.?llrz4rd Klubu Hbtorycznego im' Amii Kraiowej

s 8
1. zarzad Klubu Historycznego im. Armii Krajowej sk+ada sie z co najmniej czterech

os6b: prezesa Klubu, dw6ch wiceprezes6w i sekretarza'
2. Jednvm wiceprezesow zostaje czlonek ZaE$u Kolatoddziafu Swiatowego- 

iia2ri. Zotnierzy Amii Kiajowej najblizszego terytorialnie w stosunku do

siedziby Klubu.
3. Pie"vts4 Zarz+d stanot\ri4 zalozyciele Klubu.

s e
Do podstawowych obowiqzk6w ZarzEdu Klubu Historycznego im' Armii Krajowej
nalezy:.
l) kierowanie dzialalnoscia Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu oraz w

zoodzie ze Statutem Swiatowego Zwi4zku Zolnierzy Armii Kraiowej'
tlt oioanizowanie sesii klubowych z prelegentami realizujqcymi cele okreglone w''' 

stZtu"it ffuUu orai Statucie'Swiatoweg o Zwiqz1l.uZolnier4 Armii Krajowei'
lll) przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw czlonk6w Klubu, a w przypadku

zaakceptowania inicjatywy, iej realizowanie'
lV) dopelnianie fomalnd6ci zwiez;nych ze wsp6lprace z innymi organizaciami oraz

stowarzyszen iami,
V) organizowanie akcji w porozumieniu ze Swiatowym Zwiqzkiem Zotnierzy Armii

Kraio\/ej,
Vl) pod6imowanie oecy4i o przyjeciu oraz wydaleniu czlonk6w Klubu

s10
1. Zmiana w skladzie Zatzqdu odbYwa sie na podstawie uchwaly wiekszosci

kwalifikowanej 2/3 czlonk6w Klubu Historycznego im' Amii Kraiowej
2. Czynne jak i bieme prawo wyborcze przystuguje wszystkim czlonkom Klubu'

f . WyOory Oo wladz odbywaiq siQ w glosowaniu tajnym'
i. zi wyiranvcn do wddz u;aza sig tych kandydat6w, kt6rzy otrzymali kolejno

najwieksz4 liczbQ glos6w.



5. W razie uzyskania pzez kilku kandydat6w takiej samej liczby gbs6w'
przeprowadzi sie gloso\,vanie uzupelniajqce z udzialem tych kandydat6w' w
K6rym o wyboze decyduie zwykla wiekszosc g'lros6w.

lV. Cztonkowie Klubu Historycznego im, Armii Krajorvej

s 1 1
'l. Czlonkiem Klubu Historycznego im. Armii Kraiowei moze bye osoba

zainteresowana tematykE historycznq i wyraZaiaca che6 czynnego uczestnictwa
w pzedsiewzieciach Klubu.
Decyzje o przyieciu w poczet czlonk6w podejmuie Zazqd Klubu.
Cztoni6str,ro oraz wszelkie wynikaiace z niego przryileie ustaiq na skutek:

a) pisemnej deklaracji zrzeczenia sie czlonkostwa,
U1 wyOatenia z Klubu decyzjqZazedu przy jednoczesnym poparciu zwyklej

wigkszosci glos6w czlonk6w z powodu niepzestzegania -Statutu, nie
wylaniania obowi4zk6w lub naduzywania praw wynikajAcych z
przynaleznosci do Klubu.

s  l 2
Obowiqzkiem czlonka Klubu Historycznego im. fumii Krajowej jest
przyczynianie sie do rozwoju Klubu oraz aktwny udzial w realizacji.jego cel6w
iaiutowyctr. bd czlonka wymaga sie w+asnej inicjatywy i poczucia
odpowiedzialno6ci za wykonanie powierzonego zadania. Kazdy ,est
zobowiqzany do pzestzegania postanowiei Statutu Klubu. ObowiAzkiem
czlonk6w Klubu jest godne reprezentowanie Klubu.
Czlonek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ma prawo do korzystania ze
wszelkich form aktywnosci Klubu, udziafu w nich oraz zglaszania do Zatzdu
rvlasnych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi i ich realizacii, po akceptacji
ptzezZatzqd, przy wsparciu czlonk6w Klubu.

V. Przepisy koticowe
sr3

Zmiany Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, w zgodzie ze Slatulem
Swiatowego Zwiqzku Zolnier4 Amii Krajowej mogq by6 uchwalane
wigkszosciq kwalifikowan4 2/3 g,los6w wszystkich czlonk6w Klubu.
ProjeK zmian mo2e by6 zgloszony pzez kazdego cztonka Klubu.
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