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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej, zwany dalej Związkiem, jest
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zrzeszającym byłych Ŝołnierzy
Armii Krajowej oraz cywilnych działaczy i współpracowników Polskiego Państwa
Podziemnego.
2. Do Związku mogą naleŜeć równieŜ osoby nie będące kombatantami, członkowie
rodzin weteranów walki o niepodległość, osoby uznające wartości Polskiego
Państwa Podziemnego utoŜsamiający się z jego etosem i przesłaniem ideowym,
a takŜe działacze opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989.
3. Ilekroć jest mowa w Statucie o Armii Krajowej, naleŜy przez to rozumieć takŜe
SłuŜbę Zwycięstwu Polski /S.Z.P./, Związek Walki Zbrojnej /Z.W.Z/ oraz pozostałe
organizacje niepodległościowe scalone z Armią Krajową bądź podporządkowane jej
kierownictwu, jak równieŜ organizacje niepodległościowe kontynuujące walkę
z ustrojem komunistycznym po II Wojnie Światowej.
§2
1. Terenem działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego, a siedzibą władz
naczelnych - miasto Warszawa.
2. Związek moŜe prowadzić działalność oraz mieć jednostki organizacyjne w innych
państwach, jeŜeli zezwalają na to przepisy prawne tych państw.
§3
1. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi i równorzędne z nimi Środowiska
Ogólnokrajowe i Zagraniczne oraz działające w ramach tych jednostek Koła.
2. Sposób powoływania jednostek organizacyjnych oraz ich strukturę i skład określają
postanowienia Rozdziału III Statutu.
3. Jednostka organizacyjna moŜe uzyskać osobowość prawną w trybie obowiązujących
przepisów, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.
4. Jednostki organizacyjne Związku na poszczególnych szczeblach mają swoje władze.
5. Wszystkie władze uprawnione do dokonywania wyboru w ramach struktury
organizacyjnej upowaŜnione są takŜe do odwoływania wybranych członków władz.
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§4
1. Związek uŜywa własnych znaków, w tym sztandarów, odznak i pieczęci oraz
wydaje swym członkom legitymacje potwierdzające przynaleŜność i prawo do
noszenia odznak.
2. Odznaką Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej jest skrót AK, w którego
środkowej części poziomo ułoŜone są barwy narodowe.
§5
Związek moŜe być członkiem związku stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych.
§6
Celem Związku jest:
1) dobro Rzeczypospolitej Polskiej, umacnianie jej suwerenności i integralności
oraz demokratycznego ustroju,
2) obrona pamięci, prawdy historycznej i godności Armii Krajowej i Polskiego
Państwa Podziemnego oraz innych formacji funkcjonujących w strukturze
Polskiego Państwa Podziemnego, walczących o niepodległość w okresie
wojennym i powojennym,
3) badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa
ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
4) utrzymywanie koleŜeńskiej więzi między Ŝołnierzami Armii Krajowej
i działaczami Polskiego Państwa Podziemnego na całym świecie oraz ich
rodzinami,
5) inicjowanie organizowania opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy
koleŜeńskiej dla byłych Ŝołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.
§7
Związek realizuje swoje cele przez:
1) prezentowanie stanowiska Związku w kluczowych problemach państwa,
społeczeństwa i środowiska weteranów walki o niepodległość,
2) udział w wychowaniu obywatelskim i patriotycznym młodzieŜy, krzewienie
w społeczeństwie tradycji, historii i wartości ideowych Armii Krajowej
i Polskiego Państwa Podziemnego,
3) prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, popularnonaukowej
i publicystycznej oraz wydawniczej i artystycznej dotyczącej Armii Krajowej
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i Polskiego Państwa Podziemnego, a takŜe dziejów
i komunistycznego zniewolenia w okresie powojennym,

obu

okupacji

4) inicjowanie i udział w upamiętnieniu miejsc i osób związanych z Armią
Krajową i Polskim Państwem Podziemnym oraz walką o niepodległość
i martyrologią narodu polskiego w okresie wojennym i powojennym,
5) organizowanie spotkań koleŜeńskich i środowiskowych.
§8
1. Związek realizuje cele wymienione w § 7 we współpracy z administracją rządową
i samorządową, szkołami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi
oraz ze stowarzyszeniami pozarządowymi i fundacjami, a takŜe osobami fizycznymi
i prawnymi.
2. Do realizacji swych celów Związek moŜe powołać fundacje lub prowadzić
działalność gospodarczą we własnym zakresie.

Rozdział II
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Członkiem zwyczajnym Związku moŜe zostać:
1)

pełnoletnia osoba fizyczna, o której mowa w rozdziale I §1 ust. 1 Statutu.

2) członek nadzwyczajny, o którym mowa w ust. 2, jeŜeli wykaŜe się szczególnymi
osiągnięciami w realizacji celów statutowych Związku, najwcześniej po roku
przynaleŜności związkowej.
2. Członkiem nadzwyczajnym Związku moŜe zostać pełnoletnia osoba fizyczna
o której mowa w Rozdziale I §1 ust. 2. Przyjęcie członka nadzwyczajnego do
Związku wymaga rekomendacji 2 członków zwyczajnych.
3. Członkiem Honorowym Związku moŜe zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłuŜona
dla Rzeczypospolitej Polskiej lub dla Związku. Osobie nie będącej członkiem
Związku, wyróŜnionej tym tytułem, nie przysługuje bierne ani czynne prawo
wyborcze, nie opłaca równieŜ składek członkowskich.
§ 10
1. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba prawna lub fizyczna, która materialnie,
organizacyjnie lub w inny sposób wspiera cele statutowe Związku.
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2. Członkiem wspierającym nie moŜe zostać osoba, której działalność jest sprzeczna
z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i ze Statutem Związku lub która
prowadzi działalność polityczną o charakterze partyjnym.
3. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze ani głos
stanowiący na Zjeździe Delegatów.
4. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania wniosków i postulatów do
Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów.
§ 11
1. Przyjęcia do Związku członków zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz zmiany statusu
z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego dokonuje Zarząd Okręgu na wniosek
Koła, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego regulaminem uchwalonym
przez Zarząd Główny.
2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów na wniosek
Zarządu Głównego. Wnioski w tej sprawie mogą składać do Zarządu Głównego
Okręgi Związku, a do Okręgów Koła.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny i Zarządy Okręgów.
§ 12
Do Związku nie mogą naleŜeć:
1. osoby, które dopuściły się zniesławienia Ŝołnierzy AK lub działaczy Polskiego
Państwa Podziemnego albo całych tych formacji lub innych organizacji, o których
mowa w Rozdziale I §1 ust 3. Przez zniesławienie naleŜy rozumieć m.in.
informację nieprawdziwą, szkalującą, niezgodną z aktualnym stanem wiedzy
historycznej.
2. osoby, które będąc Ŝołnierzami AK lub innych formacji o których mowa
w Rozdziale I §1 ust 3 lub Ŝołnierzami Wojska Polskiego w okresie wojny,
kiedykolwiek dopuściły się czynów nie licujących z godnością i honorem
Ŝołnierza Rzeczypospolitej Polskiej.
3. osoby, które były tajnymi współpracownikami (TW) lub funkcjonariuszami
aparatu represji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) w tym Urzędu
Bezpieczeństwa
(UB),
SłuŜby Bezpieczeństwa
(SB),
Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW),
Wojskowych SłuŜb Informacyjnych (WSI) prokuratur i sądów wojskowych oraz
sędziami wydziałów karnych sądów powszechnych wydającymi wyroki za
działalność niepodległościową,
4. osoby, które pełniły wysokie funkcje w PZPR, w tym sekretarze wszystkich
szczebli.
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5. członkowie organizacji, których zadania i ideologia są obce i sprzeczne
z ideologią i celami Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:
1) śmierci,
2) wystąpienia ze Związku,
3) na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego,
2. Zjazd Delegatów moŜe pozbawić członkostwa honorowego na podstawie
uzasadnionego wniosku Zarządu Głównego.
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) korzystania ze świadczeń socjalnych udzielanych przez Związek,
3) udziału w działalności Związku, w tym do zgłaszania postulatów, wniosków
i pytań.
2. Członek nadzwyczajny ma prawo do:
1) czynnego prawa wyborczego,
2) udziału w działalności Związku, w tym do zgłaszania postulatów, wniosków
i pytań.
§ 15
Obowiązki członków Związku:
1) udział w realizacji celów i bieŜących zadań Związku,
2) przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3) dbałość o dobro Związku oraz zachowanie koleŜeńskiej postawy w stosunku do
innych członków Związku,
4) opłacanie w terminie składek członkowskich oraz regulowanie innych
zobowiązań finansowych wobec Związku.
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§ 16
Za szczególne zasługi dla Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej mogą być
nadawane tytuły:
1) Honorowego Prezesa Zarządu Głównego przez Zjazd Delegatów Związku,
2) Honorowego Prezesa Zarządu Okręgu przez Okręgowy Zjazd Delegatów Kół,
3) Honorowego Prezesa jednostki organizacyjnej wymienionej w § 17 ust. 1, przez
Walne Zebranie tej jednostki organizacyjnej, na wniosek zaopiniowany przez
Zarząd Okręgu.

Rozdział III
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku są powoływane przez Zarząd Okręgu
lub Zarząd Środowiska Ogólnokrajowego, Koła Terenowe lub Środowiskowe.
1) Koła Terenowe zrzeszają Ŝołnierzy Armii Krajowej z róŜnych struktur
organizacyjnych ich działalności podziemnej, oraz inne osoby, o których mowa w
§ 1 Statutu zamieszkałych w zasadzie na terenie jednego powiatu, miasta,
względnie jednej lub kilku gmin,
2) Koła Środowiskowe zrzeszają Ŝołnierzy Armii Krajowej z tej samej struktury
organizacyjnej ich działalności podziemnej,
3) Koła Terenowe i Środowiskowe, mogą uŜywać dodatkowo innych nazw, po
uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Głównym.
2. Pośrednią jednostką organizacyjną Związku jest Okręg powoływany przez Zarząd
Główny, w granicach jednego województwa, lub równorzędne z nim Środowisko
Ogólnokrajowe, a poza granicami kraju Środowisko Zagraniczne. Zarząd Główny w
uzasadnionych przypadkach moŜe powołać na obszarze jednego województwa
więcej niŜ jeden Okręg. Zasięg terytorialny działania Okręgu, oraz jego nazwę
określa Zarząd Główny.
1) Okręg zrzesza Ŝołnierzy Armii Krajowej z róŜnych struktur organizacyjnych ich
działalności podziemnej oraz inne osoby, o których mowa w § 1 Statutu,
2) Środowisko Ogólnokrajowe zrzesza Ŝołnierzy Armii Krajowej z tej samej
struktury organizacyjnej ich działalności podziemnej,
3) Środowisko Zagraniczne zrzesza Ŝołnierzy Armii Krajowej zamieszkałych na
terenie danego miasta lub kraju.
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3. Ilekroć jest mowa w Statucie:
1) o Kołach, naleŜy przez to rozumieć Koła Terenowe lub Środowiskowe,
2) o Okręgach, naleŜy przez to rozumieć równieŜ Środowiska Ogólnokrajowe
i Zagraniczne oraz Okręgi bez ziemi.
§ 18
Władzami naczelnymi Związku są:
1) Zjazd Delegatów Związku,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd KoleŜeński.
§ 19
Władzami Okręgu są:
1) Okręgowy Zjazd Delegatów Kół,
2)

Zarząd Okręgu,

3) Komisja Rewizyjna Okręgu,
4) Sąd KoleŜeński Okręgu.
§ 20
Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła,
W przypadku braku moŜliwości wyboru władz statutowych przez Walne Zebranie
członków Koła Zarząd Okręgu moŜe powołać Pełnomocnika do spraw likwidacji lub
reaktywacji działalności Koła, do którego stosuje się odpowiednio zapisy Statutu
określające obowiązki Zarządu Koła.
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§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa trzy lata.
2. W razie wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu członka władz Związku,
jego funkcję obejmuje wybrany zastępca w kolejności według liczby otrzymanych
głosów.
3. Mandat członka władz Związku trwa do czasu wyboru nowych władz przez
następny Zjazd Delegatów, Okręgowy Zjazd lub Walne Zebranie Członków Koła.
§ 22
1. Władze Związku mogą obradować w dwóch terminach. Dla waŜności
podejmowanych uchwał w pierwszym terminie wymagana jest obecność co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały
podejmowane są bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do
głosowania, jeŜeli wszyscy byli skutecznie zawiadomieni o terminie, miejscu
i porządku zebrania.
2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie
stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
obrad.
3. Sposób podejmowania uchwał oraz wyboru władz określają odpowiednie
regulaminy tych władz.
§ 23
Członkowie władz pełnią funkcje społecznie. Władze Związku mogą zatrudniać
pracowników do wykonywania określonych zadań.

Rozdział IV
ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU
§ 24
1.

Zjazd Delegatów Związku, zwany dalej Zjazdem, jest najwyŜszą władzą Związku.
Stanowią go delegaci wybrani w Okręgach w proporcji do liczby członków
kaŜdego Okręgu, ustalonej przez Zarząd Główny.

2.

W obradach Zjazdu mogą takŜe uczestniczyć z czynnym i biernym prawem
wyborczym członkowie władz naczelnych Związku, niebędący delegatami oraz bez prawa głosowania - zaproszeni przez Zarząd Główny goście i doradcy.
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§ 25
1. Zjazd Delegatów Związku odbywa się co trzy lata jako Zjazd SprawozdawczoWyborczy i jest zwoływany przez Zarząd Główny. O terminie Zjazdu Okręgi
powiadamiane są co najmniej na 60 dni przed planowaną datą Zjazdu. Zarządy
Okręgów najpóźniej na 40 dni przed tą datą przekazują do Zarządu Głównego
zaktualizowane wykazy delegatów wybranych na Okręgowych Zjazdach.
2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy albo na Ŝądanie
Głównej Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek co najmniej pięciu Zarządów
Okręgów. Zjazd Nadzwyczajny powinien się odbyć w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia Ŝądania lub wniosku. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany być moŜe dla
rozstrzygnięcia ściśle określonej sprawy.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani w Okręgach na ostatni
Zjazd oraz osoby wymienione w § 24 ust. 2 Statutu.
4. Termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad Zjazdu powinien być podany do
wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed dniem Zjazdu.
§ 26
1.

Do zakresu działania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego naleŜy w szczególności:
1) wybór Prezesa Zarządu Głównego,
2) wybór członków Prezydium Zarządu Głównego i ich zastępców, w liczbie
ustalonej uchwałą Zjazdu nie więcej jednak niŜ 16 członków i do 4 zastępców,
3) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców, w liczbie
ustalonej uchwałą Zjazdu od 7 do 9 członków i do 5 zastępców,
4) wybór członków Głównego Sądu KoleŜeńskiego i ich zastępców, w liczbie od
9 do 12 członków i do 4 zastępców,
5) uchwalanie form kontynuowania przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego
Państwa Podziemnego,
6) uchwalanie Statutu i jego zmian,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu KoleŜeńskiego oraz działalności
organizacyjnej i finansowej Zarządu Głównego i po wysłuchaniu wniosków
Głównej Komisji Rewizyjnej podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Głównego.
8) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) Zjazdów,
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b) Komisji Rewizyjnych,
c) Sądów KoleŜeńskich,
d) innych regulaminów o charakterze ogólnozwiązkowym, jeśli zajdzie taka
potrzeba,
9) ocena działalności władz naczelnych i uchwalanie stosownych wytycznych
dalszej działalności,
10) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i podejmowanie uchwał
w sprawie wniosków,
11) nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie jej oraz nadawanie
i pozbawianie godności Honorowego Prezesa Zarządu Głównego,
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do stowarzyszeń,
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i sposobie likwidacji jego majątku,
14) rozpatrywanie odwołań od uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej uchylających
uchwały Okręgowych Zjazdów.

Rozdział V
ZARZĄD GŁÓWNY
§ 27
1. Zarząd Główny tworzą:
1) Prezes Zarządu Głównego,
2) do 16 członków Prezydium Zarządu Głównego,
3) prezesi Zarządów Okręgów.
2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące.
W zebraniach biorą udział takŜe przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu KoleŜeńskiego, bez prawa głosowania.
3. W zebraniach Zarządu Głównego, w przypadku niemoŜności uczestniczenia
Prezesów Zarządów Okręgów lub Środowisk Ogólnokrajowych biorą udział na
równych prawach upowaŜnieni przez nich członkowie Prezydium Zarządu tych
jednostek organizacyjnych.
§ 28
Do zakresu działania Zarządu Głównego naleŜy:
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1)

kierowanie całością działalności Związku,

2)

nabywanie, zbywanie i obciąŜanie nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz nadzorowanie działalności gospodarczej
Związku,

3)

wykonywanie uchwał Zjazdu,

4)

uchwalanie rocznych planów pracy Zarządu Głównego
budŜetowych oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją,

5)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z rocznej działalności organizacyjnej,
merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego,

6)

zwoływanie Zjazdów,

7)

powoływanie i rozwiązywanie Okręgów, określanie zasięgu terytorialnego
Okręgów oraz nadzorowanie działalności jednostek terenowych Związku,

8)

uchwalanie regulaminów i rozpatrywanie wniosków nie zastrzeŜonych Statutem do
kompetencji Zjazdu,

9)

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego i nadzór
nad tą działalnością,

i

preliminarzy

10) rozpatrywanie stopnia realizacji przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego
Państwa Podziemnego,
11) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządów Okręgów,
12) uchylanie uchwał Zarządów Okręgów, jeśli są sprzeczne
postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych Związku,

z

prawem,

13) rozpoznawanie i orzekanie w sprawach dotyczących Okręgów, zawieszanie
w czynnościach członków Zarządów Okręgów, jeśli ich działalność narusza prawo,
przepisy Statutu lub uchwały władz naczelnych, albo przynosi szkodę interesom
Związku. Przyczyna zawieszenia powinna być indywidualnie określona i nie moŜe
stanowić takiej przyczyny rzeczowa krytyka. Zawieszenie trwa do czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy członka Zarządu Okręgu przez Sąd
KoleŜeński, który rozpoznaje sprawę na podstawie złoŜonego wniosku.
14) powoływanie komisji, zespołów i sekcji specjalistycznych Zarządu Głównego,
15) powoływanie Fundacji dla realizacji zadań statutowych,
16) ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania od obowiązku
zapłaty składki oraz podziału składek na rzecz Zarządu Głównego i Okręgów po
uzyskaniu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej,
17) dokonywanie w przypadku śmierci lub rezygnacji Prezesa Zarządu Głównego,
wyboru spośród członków Prezydium Zarządu Głównego, osoby pełniącej
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obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu dokonania przez Zjazd wyboru nowego
Prezesa.
§ 29
1.

Prezes Zarządu Głównego:
1) reprezentuje Związek na zewnątrz,
2) kieruje bieŜącą działalnością Związku, nadzoruje wykonanie uchwał Zjazdu
i Zarządu Głównego oraz składa Zjazdowi sprawozdanie z działalności
Zarządu
3) kieruje Prezydium Zarządu Głównego

2.

Prezydium Zarządu Głównego:
1) wybiera ze swego grona do 3-ch wiceprezesów Zarządu Głównego, Sekretarza
i Skarbnika,
2) działa jako organ Związku przy dokonywaniu czynności prawnych,
3) współdziała w zakresie realizacji celów i zadań Związku,
4) opiniuje preliminarze, sprawozdania budŜetowe, merytoryczne i finansowe
Zarządu Głównego, rekomenduje Zjazdowi do zatwierdzenia sprawozdania
Związku
5) zarządza majątkiem Związku i dysponuje funduszami Zarządu Głównego,
6) składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności,
7) podejmuje czynności organizacyjne związane z prawidłowym zwołaniem
i przebiegiem Zjazdów,
8) decyduje w sprawach przekazanych Prezydium do załatwienia przez Zarząd
Główny z wyjątkiem spraw wymienionych w § 28 pkt. 2, 5, 6, 9, 12,13,
9) opiniuje wnioski Zarządów Okręgów w przedmiocie nadania stopni
wojskowych, orderów i odznaczeń i przedstawia je właściwym władzom
państwowym oraz czuwa nad ich załatwieniem,
10) przedstawia właściwym władzom wnioski Zarządów Okręgów dotyczące
świadczeń socjalnych dla członków.
11) uchwala regulaminy nie zastrzeŜone Statutem do kompetencji Zarządu
Głównego i Zjazdu,
12) powołuje i odwołuje pełnomocników lub doradców spośród członków
Związku, dysponujących specjalną wiedzą czy umiejętnościami potrzebnymi
do wykonania określonych zadań,
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3.

Uprawnienia wymienione w punktach 9 i 10 mogą być przekazane przez
Prezydium Zarządu Głównego Zarządom Okręgów, jeŜeli przepisy na to
zezwalają.

Rozdział VI
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 30
1.

Główną Komisję Rewizyjną tworzy od 7 do 9 członków, którzy wybierają ze
swego grona Przewodniczącego, 2-ch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Jest ona
organem kontroli wszystkich władz Związku z wyjątkiem orzecznictwa sądów
koleŜeńskich.

2.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej naleŜy w szczególności:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Zarządu Głównego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i majątkowej,
2) Ŝądanie wyjaśnień od kontrolowanych władz naczelnych Związku, opracowanie
opinii oraz składanie wniosków dotyczących działalności tych władz,
3) składanie sprawozdań podczas Zjazdu ze swej działalności oraz oceny pracy
Zarządu Głównego. Występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium
dla ustępującego Zarządu Głównego,
4) przygotowywanie projektu regulaminu dotyczącego organizacji pracy Komisji
Rewizyjnych oraz zmian tego regulaminu oraz przedkładanie regulaminu lub
jego zmian Zjazdowi celem podjęcia odpowiedniej uchwały,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Okręgów,
6) uczestniczenie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego
zastępcy w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego,
7) uchylanie uchwał Okręgowych Zjazdów Delegatów Kół, jeŜeli uchwały te są
sprzeczne z prawem, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz
naczelnych. Uchwała uchylająca powinna zawierać uzasadnienie i doręcza się
ją zainteresowanemu Okręgowi w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.
Od uchwały opisanej wyŜej przysługuje odwołanie do Zjazdu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach
przewidzianych w § 28 pkt 7 i pkt 12 Statutu i podejmowanie stosownych
decyzji.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić Ŝadnych funkcji we
władzach naczelnych i okręgowych Związku.
strona 15

Rozdział VII
GŁÓWNY SĄD KOLEśEŃSKI
ORAZ POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA SĄDÓW OBU INSTANCJI
§ 31
1. Sądy KoleŜeńskie rozpoznają i orzekają w sprawach dotyczących:
1) popełnienia przez członków Związku czynów niegodnych, nie dających się
pogodzić z honorem Ŝołnierza Armii Krajowej lub członka (działacza) struktur
cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego i przynaleŜnością do Związku,
2) sporów między członkami o obrazę, zniesławienie i naruszenie nietykalności
cielesnej,
3) członków władz Związku, obwinionych o naruszenie w swej działalności
związkowej prawa, przepisów Statutu lub uchwał władz naczelnych oraz
członków zawieszonych w czynnościach uchwałą właściwego organu Związku.
2. Sądy KoleŜeńskie orzekają następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat, co skutkuje
pozbawieniem praw wymienionych w § 14 ust.1 i 2 w okresie zawieszenia,
4) usuniecie ze Związku.
3. Główny Sąd KoleŜeński składa się od 9 do 12 członków, którzy wybierają ze swego
grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Główny Sąd KoleŜeński:
1) rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz naczelnych,
2) jest sądem odwoławczym i rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądów
KoleŜeńskich Głównego i Okręgów oraz wnioski o wznowienie postępowania,
3) nadzoruje działalność
organizacyjnym,

Sądów

KoleŜeńskich

Okręgów

w

zakresie

4) sporządza projekt regulaminu dotyczącego organizacji wewnętrznej i trybu
postępowania w Sądach KoleŜeńskich, który przedkłada do zatwierdzenia
Zjazdowi,
5) Od orzeczeń Głównego Sądu KoleŜeńskiego stronom przysługuje odwołanie do
Zjazdu Delegatów, zgodnie z regulaminem Sądów KoleŜeńskich Związku, nie
później niŜ 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
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Rozdział VIII
WŁADZE JEDNOSTEK TERENOWYCH
§ 32
Władzami Okręgu są: Okręgowy Zjazd Delegatów Kół,
Rewizyjna Okręgu, Sąd KoleŜeński Okręgu.

Zarząd Okręgu, Komisja

§ 33
1. Okręgowy Zjazd Delegatów Kół, zwany Okręgowym Zjazdem, jest najwyŜszą
władzą Okręgu. Okręgowy Zjazd stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby
członków kaŜdego Koła, ustalonej przez Zarząd Okręgu oraz członkowie władz
Okręgu.
2. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą nie będący delegatami przedstawiciele władz
naczelnych bez prawa głosowania.
§ 34
1. Okręgowy Zjazd odbywa się w kaŜdym roku, jako Zjazd Sprawozdawczy, zaś co
trzy lata jako Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, dokonujący wyborów władz
Okręgu oraz delegatów na Zjazd.
2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd zwołuje Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, albo
na Ŝądanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4
ogólnej liczby Zarządów Kół w Okręgu. Zjazd Nadzwyczajny powinien się odbyć
w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Ŝądania lub wniosku, który powinien określać cel
jego zwołania.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd są delegaci wybrani w Kołach na
ostatni Okręgowy Zjazd oraz inne osoby wymienione w § 33 ust. 1 Statutu.
4. Termin i szczegółowy porządek obrad Okręgowego Zjazdu powinien być podany do
wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed datą Okręgowego Zjazdu.
§ 35
Do zakresu działania Okręgowego Zjazdu naleŜy w szczególności:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu
Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu i Sądu KoleŜeńskiego Okręgu,
przyjmowanie ich, a po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej podjęcia
uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu,
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2) ocena działalności władz Okręgu oraz działalności Kół i uchwalanie dyrektyw
wynikających z tej oceny,
3) wybór prezesa Zarządu Okręgu,
4) wybór do 7 członków i do 4 zastępców członków Prezydium Zarządu Okręgu,
do 5 członków i do 3 zastępców członków Komisji Rewizyjnej, do 6 członków
i do 2 zastępców członków Sądu KoleŜeńskiego,
5) wybór delegatów Okręgu i ich zastępców na Zjazd w liczbie ustalonej przez
Zarząd Główny (§ 24 ust. 1 Statutu),
6) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez delegatów oraz podejmowanie
stosownych uchwał,
7) uchwalanie programu działania Okręgu oraz wytycznych określających zadania
Okręgu,
8) uchylanie uchwał Walnych Zebrań Kół, jeŜeli te uchwały są sprzeczne
z prawem, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych
Związku,
9) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Okręgu,
10) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Okręgowego Zjazdu,
§ 36
1. Zarząd Okręgu tworzą Prezes Zarządu Okręgu i członkowie Prezydium Zarządu
Okręgu wybrani przez Okręgowy Zjazd zgodnie z zapisami § 35 pkt 4 Statutu oraz
Prezesi Kół.
2. Członkowie Prezydium Zarządu Okręgu wybierają ze swego grona Wiceprezesów
Zarządu Okręgu, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zebrania plenarne zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące.
4. W zebraniach Zarządu Okręgu, w przypadkach niemoŜności uczestniczenia
Prezesów Kół biorą udział na równych prawach upowaŜnieni przez nich członkowie
Zarządów tych Kół.
§ 37
Do zakresu działania Zarządu Okręgu naleŜy:
1) kierowanie całością działalności Okręgu,
2) podejmowanie inicjatyw organizacyjnych w zakresie kontynuacji przekazu Etosu
Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
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3) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz ich łączenie,
4) zwoływanie Okręgowych Zjazdów,
5) wykonywanie uchwał Okręgowych Zjazdów i władz naczelnych Związku,
6) powoływanie w razie potrzeby inspektorów dla usprawnienia pracy Kół,
7) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy budŜetowych,
8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu i nadzór nad jego
działalnością,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół,
10) uchylanie uchwał Zarządów Kół, jeŜeli są sprzeczne z prawem, postanowieniami
Statutu lub uchwałami władz naczelnych i władz Okręgu,
11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządów Kół, jeŜeli ich działalność
narusza prawo, przepisy Statutu, uchwały władz Związku albo przynosi szkodę
Związkowi. Przyczyna zawieszenia powinna być indywidualnie określona; nie
moŜe stanowić takiej przyczyny rzeczowa krytyka. Zawieszenie trwa do czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy członka Zarządu Koła przez Sąd
KoleŜeński,
12) przyjmowanie i skreślanie członków Związku na wniosek Koła, zmiana statusu
członka nadzwyczajnego na zwyczajnego zgodnie z regulaminem uchwalonym
przez Zarząd Główny,
13) składanie wniosków o przyznanie członkom stopni wojskowych, orderów
i odznaczeń do właściwych władz,
14) pomoc w zapewnieniu świadczeń socjalnych dla członków i ich rodzin,
15) powoływanie specjalistycznych komisji wykonujących zadania Związku
(historyczna, socjalna, weryfikacyjna itp.),
16) nadzorowanie działalności podległych jednostek,
17) dokonywanie w przypadku śmierci czy rezygnacji Prezesa Zarządu Okręgu,
wyboru spośród członków Prezydium Zarządu Okręgu osoby, pełniącej
obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu dokonania przez Okręgowy Zjazd, wyboru
nowego Prezesa,
18) uprawnienia określone w punktach 11 do 16 mogą być przekazane Prezydium
Zarządu.
§ 38
Okręg moŜe prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji zadań statutowych lub
współpracować z powołaną w tym celu Fundacją.
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§ 39
1. Prezes Zarządu Okręgu:
1) reprezentuje Okręg na zewnątrz,
2) kieruje bieŜącą działalnością Okręgu, nadzoruje wykonanie uchwał Okręgowego
Zjazdu i Zarządu Okręgu oraz składa sprawozdanie z działalności Zarządu
Okręgowemu Zjazdowi,
3) przesyła uchwały Okręgowego Zjazdu i uchwały Zarządu Okręgu do Zarządu
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od ich podjęcia.
2. Prezydium Zarządu Okręgu:
1) wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
2) współdziała w realizacji celów Związku i zadań Okręgu,
3) działa jako organ Okręgu przy dokonywaniu czynności prawnych,
4) opracowuje roczne preliminarze i sprawozdania budŜetowe Zarządu,
5) zarządza majątkiem Okręgu i dysponuje jego funduszami,
6) składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Okręgu oraz przedstawia je
Okręgowemu Zjazdowi,
7) prowadzi bieŜące sprawy wymienione w § 37 pkt 5, 13, 14, 15 i 16 Statutu oraz
sprawy zlecone Prezydium przez Zarząd Okręgu.
§ 40
1. Komisja Rewizyjna Okręgu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza
Jest ona organem kontroli działalności władz Okręgu z wyjątkiem orzecznictwa
Sądów KoleŜeńskich. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić Ŝadnych
funkcji w innych władzach Okręgu.
2. Komisja Rewizyjna Okręgu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Zjazd.
§ 41
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Okręgu naleŜy:
1) prowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu
Okręgu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz działalności
merytorycznej Okręgu,
2) przeprowadzanie kontroli wpływów składek członkowskich z poszczególnych Kół,
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3) składanie sprawozdań Okręgowemu Zjazdowi ze swojej działalności
i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Okręgu,
4) składanie do Zarządu Okręgu wniosków wynikających z kontroli oraz Ŝądanie
wyjaśnień,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół.
§ 42
1. W skład Sądu KoleŜeńskiego Okręgu wchodzi do 6 członków, którzy ze swego
grona wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Sąd KoleŜeński Okręgu rozpoznaje sprawy w składzie 3 osobowym, stosując
odpowiednio przepisy § 31 Statutu ust. 1 i ust. 2.
§ 43
Władzami Koła są: Walne Zebranie Członków Koła, Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna
Koła. W przypadku braku moŜliwości wyboru władz statutowych przez Walne Zebranie
członków Koła, Zarząd Okręgu moŜe powołać Pełnomocnika do spraw likwidacji lub
reaktywacji działalności Koła, do którego stosuje się odpowiednio zapisy Statutu
określające obowiązki Zarządu Koła.
§ 44
1. Walne Zebranie Członków Koła, zwane Walnym Zebraniem jest najwyŜszą władzą
Koła. Stanowią je wszyscy członkowie Koła. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła.
2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć takŜe nie będący członkami Koła
przedstawiciele władz Związku i zaproszeni goście - bez prawa głosowania.

§ 45
1. Walne Zebranie odbywa się w kaŜdym roku jako Zebranie Sprawozdawcze, zaś co
trzy lata jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, dokonujące wyborów Zarządu
Koła, Komisji Rewizyjnej Koła w Kołach liczących powyŜej 30 członków oraz
delegatów na Okręgowy Zjazd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu Okręgu lub Komisji Rewizyjnej Koła lub Okręgu a takŜe na
wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Koła, z podaniem celu jego zwołania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w okresie 30 dni od daty
zgłoszenia Ŝądania lub wniosku określającego cel jego zwołania.
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3. Termin i porządek obrad winien być podany do wiadomości członków na co
najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
§ 46
Do zakresu działania Walnego Zebrania naleŜy:
1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła oraz
wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla ustępującego
Zarządu Koła,
2) ocena działalności Zarządu Koła, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań
w zakresie przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
3) wybór Prezesa Zarządu Koła,
4) wybór do 6 członków Zarządu Koła i 1-2 zastępców,
5) wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej Koła i 1-2 zastępców,
6) wybór delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd, w liczbie ustalonej
przez Zarząd Okręgu w proporcji do liczby członków Koła,
7) uchwalanie programu działania Koła i wytycznych określających zadania
Zarządu,
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Koła i podejmowanie
stosownych uchwał,
9) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa
zaopiniowany przez Zarząd Okręgu,

Zarządu

Koła,

na

wniosek

10) podejmowanie innych uchwał naleŜących do kompetencji Walnego Zebrania,
11) podjęcie uchwały, po uzyskaniu opinii Zarządu Koła o połączeniu Kół, lub
rozwiązaniu Koła i sposobie likwidacji jego majątku.
§ 47
Zarząd Koła tworzy Prezes i do 6 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie,
którzy ze swego grona wybierają Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 48
1.

Do zakresu działania Zarządu Koła naleŜy:
1) kierowanie całością działalności Koła,
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2) wykonywanie zadań Związku z własnej inicjatywy lub zleconych przez Walne
Zebranie, władze okręgowe i naczelne, w tym uczestnictwo w realizacji
przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
3) pozyskiwanie nowych członków w tym osób nie będących kombatantami,
4) powoływanie komisji specjalistycznych niezbędnych do stałego wykonywania
zadań,
5) zwoływanie Walnych Zebrań,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu
Koła,
7) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu o przyjęcie członków lub ich
skreślenie,
8) przygotowywanie materiałów słuŜących do weryfikacji wniosków o nabycie
uprawnień dla wdów i wdowców po kombatantach.
9) przygotowywanie wniosków o świadczenia socjalne dla członków Koła,
10) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu o zawieszenie w czynnościach
członka zwyczajnego Koła w przypadku stwierdzenia, Ŝe członek ten naruszył
przepisy Statutu lub uchwały władz Związku albo działał na szkodę Związku.
11) składanie wniosków o nadanie członkom stopni wojskowych, orderów
i odznaczeń do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Okręgu.
2.

Prezes Zarządu Koła:
1) reprezentuje Koło na zewnątrz
2) kieruje bieŜącą działalnością Koła, nadzoruje wykonanie uchwał Walnego
Zebrania i Zarządu Koła oraz składa sprawozdania z działalności Zarządu,
Walnemu Zebraniu
3) przesyła uchwały Walnego zebrania i uchwały Zarządu Koła do Zarządu
Okręgu i Komisji Rewizyjnej Okręgu w terminie 30 dni od ich uchwalenia.
§ 49

Koło dla realizacji statutowych celów moŜe prowadzić działalność gospodarczą lub
współpracować z powołaną w tym celu Fundacją wyłącznie za zgodą Zarządu Okręgu.
§ 50
1.

Komisję Rewizyjną Koła tworzy 3 członków wybranych przez Walne Zebranie,
którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
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2.

Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontrolnym Koła, odpowiedzialnym jedynie
przed Walnym Zebraniem i Komisją Rewizyjną Okręgu za swoją działalność.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić Ŝadnych funkcji w innych
organach Koła.
§ 51

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła naleŜy:
1) kontrola całokształtu działalności Zarządu Koła, a w szczególności w dziele
pozyskiwania nowych członków oraz udziału w przekazywaniu Etosu Armii
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz działalności finansowej
i gospodarczej,
2) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących
działalności Zarządu Koła, w tym wniosku w przedmiocie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Koła,
3) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu o zawieszenie w czynnościach
członka Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia, Ŝe członek ten naruszył
przepisy Statutu lub uchwały władz Związku albo działał na szkodę Związku,
4) przedstawianie Zarządowi Koła wniosków wynikających z bieŜących kontroli
oraz Ŝądanie wyjaśnień.
Rozdział IX
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 52
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze składają
się ze składek członkowskich i wpisowego, spadków i darowizn, dochodów
z działalności statutowej, dochodów z działalności gospodarczej oraz z dotacji
i ofiarności publicznej.
§ 53
Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania
majątkiem z zachowaniem warunków określonych przepisami Statutu, jak równieŜ
dokumenty finansowe, obrotu pienięŜnego, rozliczeniowe i inne, podpisują pod
pieczątką Związku:
1/ w Zarządzie Głównym

- Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik,

2/ w Zarządzie Okręgu

- Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik,

3/ w Zarządzie Koła

- Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
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§ 54
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala regulamin sporządzony przez Zarząd
Główny wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną a zatwierdzony przez Zjazd.
Regulamin ten obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Związku.
Rozdział X
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 55
Zmiany Statutu mogą być dokonane na wniosek Komisji Statutowej Zjazdu na
podstawie propozycji organów Związku oraz delegatów na Zjazd. Uchwałę tę Zjazd
podejmuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby
biorących udział w Zjeździe delegatów oraz uprawnionych do głosowania na podstawie
§ 24 ust. 2.
§ 56
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zjazd kwalifikowaną większością
dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Związku Zjazd określi na jaki cel ma być przekazany
majątek Związku i powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
zgodnie z wytycznymi Zjazdu.
§ 57
Zarząd Główny podaje do wiadomości delegatom na Zjazd projekt zmian Statutu lub
projekt uchwały dotyczącej rozwiązania Związku co najmniej na 30 dni przed terminem
Zjazdu.
§ 58
W razie wątpliwości interpretacyjnych postanowień Statutu rozstrzyga je wykładnia
Głównej Komisji Rewizyjnej.
SEKRETARZ
Zarządu Głównego ŚZśAK

PREZES
Zarządu Głównego ŚZśAK

Ryszard Dorf

prof. dr hab. Leszek śukowski

Statut obejmuje tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów
ŚZśAK w dniu 15.03.2016 r. i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w dniu 12.07.2016 r. sygn. akt. WA.XII NS-REJ.KRS/026836/16/636
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