CZŁONKOWIE ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
śOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Członkiem zwyczajnym Związku moŜe być Ŝołnierz Armii Krajowej lub innej
organizacji wymienionej w § 9 ust. 1 Statutu ŚZśAK, tj.:
•
•
•

SłuŜby Zwycięstwu Polski /S.Z.P./,
Związku Walki Zbrojnej /Z.W.Z/ ,
oraz innej organizacji niepodległościowej scalonej z Armią Krajową lub
podporządkowanej jej kierownictwu jak równieŜ organizacji kontynuującej
działalność niepodległościową Armii Krajowej takŜe po zakończeniu II
Wojny Światowej.

niezaleŜnie od miejsca zamieszkania, posiadanego obywatelstwa i
przynaleŜności organizacyjnej do innych związków Ŝołnierzy Armii Krajowej.
Członkami nadzwyczajnymi mogą być:
• Wdowy, wdowcy i zstępni po Ŝołnierzach Armii Krajowej.
• Osoby fizyczne, które nie były Ŝołnierzami Armii Krajowej w rozumieniu §
9 ust. 1 Statutu ŚZśAK, a chcą współdziałać w realizacji celów Związku w
formie określonej pracy społecznej lub pomocy materialnej.
• Osoby fizyczne będące przedstawicielami stowarzyszeń lub jednostek
terenowych stowarzyszeń, które podpisały porozumienie o współpracy ze
Związkiem.
Członkiem honorowym Związku moŜe być osoba fizyczna szczególnie
zasłuŜona dla Narodu, Państwa Polskiego lub Związku.
Godność członka honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów na wniosek
Zarządu Głównego.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które finansowo,
materialnie lub organizacyjnie wspierają realizację celów statutowych Związku.






W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Związku.
Członkom wspierającym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze
ani teŜ głos stanowiący na Zjeździe Delegatów.
Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania postulatów i wniosków
wobec władz Związku.
Do członków wspierających stosuje się odpowiednio § 17 pkt 1-3 niniejszego
statutu a ponadto mają oni obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
na rzecz Związku świadczeń.

Nie mogą być członkami Związku osoby, które:
 zniesławiały Armię Krajową lub Polskie Państwo Podziemne, szkalowały lub
prześladowały jej Ŝołnierzy lub ich rodziny,
 postępowały w sposób nie licujący z godnością i honorem Ŝołnierza Armii
Krajowej i członka (działacza) struktur cywilnych Polskiego Państwa
Podziemnego,
 były tajnymi współpracownikami (TW) lub funkcjonariuszami SłuŜby
Bezpieczeństwa, MBP, MSW, Informacji Wojskowej (WSI), Prokuratur
Wojskowych i Sądów Wojskowych
 były etatowymi funkcjonariuszami aparatu PZPR lub były członkami
naczelnych i wojewódzkich władz ZBoWiD,
 są członkami organizacji, których zadania i ideologia są obce i sprzeczne
z ideologią i celami Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych będących osobami fizycznymi,
przyjmuje Zarząd Okręgu na wniosek Koła, po przeprowadzeniu postępowania
przewidzianego regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
Od negatywnej decyzji Zarządu Okręgu słuŜy zainteresowanemu odwołanie do
Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem
Zarządu Okręgu.
Osoby prawne, członków nadzwyczajnych, przyjmuje Zarząd Główny.
Członek zwyczajny posiada prawa:
• Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku
• Korzystania ze świadczeń socjalnych dla kombatantów i współmałŜonków
udzielanych przez Związek lub
przez administrację państwową lub
samorządową za pośrednictwem Związku.
• Zgłaszania postulatów i wniosków.
• czynnego udziału w pracach Związku.
Członek nadzwyczajny będący osobą fizyczną ma czynne prawo wyborcze
oraz głos stanowiący na Zjeździe Delegatów.
2

Członkowi nadzwyczajnemu będącemu osobą fizyczną Zarząd Okręgu lub
Zarząd Główny, moŜe przyznać członkostwo zwyczajne za szczególne
osiągnięcia w realizacji celów statutowych.
KaŜdy członek Związku ma obowiązek:
• Udziału w realizacji celów i zadań Związku.
• Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
• Dbałości o dobro Związku.
• Regulowania w ustalonym terminie swych zobowiązań finansowych wobec
Związku.
Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne wygasa wskutek:
Śmierci.
• Wystąpienia ze Związku.
• Skreślenia przez Zarząd Okręgu w razie powaŜnego naruszenia przez
członka obowiązków wymienionych w § 17 pkt 4 Statutu.
• Usunięcia przez Zarząd Okręgu/Główny z powodu ujawnienia okoliczności
stanowiących podstawę do odmowy przyjęcia do Związku.
• Usunięcia ze Związku przez Sąd KoleŜeński :
 za czyn lub działalność nie dającą się pogodzić z honorem i godnością
Ŝołnierza Armii Krajowej,
 za działalność na szkodę Związku,
 w przypadku powaŜnego naruszenia przepisów określonych w § 17
pkt 1 do 3 Statutu /m.in. nieusprawiedliwionego opłacania składek
przez określony okres czasu.
•

Od uchwały Zarządu Okręgu o skreśleniu z listy członków Związku przysługuje
skreślonemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały.
Członkostwo honorowe wygasa wskutek zrzeczenia się lub przez pozbawienie
członkostwa uchwałą Zjazdu Delegatów.

/S.K/
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