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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest 

stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.  

2. Nazwa i znak (logo) Stowarzyszenia są zastrzeżone. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Świętem Stowarzyszenia jest dzień 21 maja. 

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

6. Stowarzyszenie, na mocy uchwały Zarządu, może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być 

członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w kraju, jeżeli cele i metody działania tych 

organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminem 

Stowarzyszenia. 

7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

8. Stowarzyszanie ma prawo posiadania sztandaru, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

1) wzór sztandaru ustanawia Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały; 

2) wzór odznak ustanawia Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, określając zasady i tryb ich 

nadawania i noszenia; 

3) wzory medali określa Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały; 

4) decyzję o nadaniu odznaczenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 2 

 

1. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia są : 

1) integracja absolwentów Liceów Wojskowych - szkół wojskowych dla małoletnich: 

 Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku, 

 Liceum Lotniczego w Dęblinie, 

 Liceum Lotniczego (Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego) w Zielonej Górze, 

 Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Częstochowie, 

 Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Lublinie, 

 Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Olsztynie, 

 Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Toruniu, 

 Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego we Wrocławiu, 

2) propagowanie idei szkolnictwa wojskowego dla małoletnich, w tym Liceów Wojskowych, a także 

prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej w tym zakresie; 

3) prowadzenie wszelkich działań zmierzających do oficjalnego uznania Liceów Wojskowych za szkoły 

wojskowe dla małoletnich i uznania wynikających z tego tytułu praw nabytych przez ich 

absolwentów; 

4) krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży, rozwijanie w niej świadomości narodowej i 

obywatelskiej, a także popularyzowanie wiedzy o aktualnych problemach bezpieczeństwa 

państwa; 

5) upamiętnianie absolwentów i wychowanków szkół wojskowych dla małoletnich oraz miejsc 

ważnych dla historii Polski; 

6) upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski; 

7) gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycją i historią szkolnictwa wojskowego dla 

małoletnich. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

1) organizowanie uroczystości rocznicowych, konferencji, seminariów, spotkań, konkursów, rajdów 

historycznych, podróży historyczno-wojskowych i zawodów sportowo-obronnych, poświęconych 

realizacji celów opisanych w § 2 ust. 1; 

2) nawiązywanie kontaktów i współpracy z organami państwowymi, władzami samorządowymi, 

instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami i 

organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa; 

3) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej związanej z tematyką zbieżną z celami 

Stowarzyszenia opisanymi w § 2 ust. 1; 

4) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i ich popularyzowanie; 

5) realizowanie innych działań, przewidzianych i dozwolonych przez prawo, skutkujących 

osiągnięciem założonych przez Stowarzyszenie celów. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 3 

 

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być dorosłe osoby fizyczne. 

2. Osoba prawna nie może zostać członkiem Stowarzyszenia. 

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na: 

1) członkostwo zwyczajne; 

2) członkostwo wspierające; 

3) członkostwo honorowe. 

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać absolwent/wychowanek/nauczyciel/żołnierz jednej 

ze szkół wojskowych dla małoletnich wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać niżej wymieniony podmiot popierający idee i cele 

Stowarzyszenia oraz akceptujący jego Regulamin: 

1) absolwent/wychowanek/uczeń/nauczyciel/żołnierz Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w 

Dęblinie; 

2) absolwent/wychowanek/uczeń/nauczyciel/żołnierz Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum 

Informatycznego w Warszawie; 

3) absolwent/wychowanek/uczeń/kadet/nauczyciel przedmiotu wiodącego szkoły, w której 

realizowano przedmiot Edukacja Wojskowa w ramach programu Wojskowe Certyfikowane Klasy 

Mundurowe (CWKM); 

4) absolwent/wychowanek/uczeń/kadet/nauczyciel przedmiotu wiodącego szkoły, w której 

utworzono Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW); 

5) absolwent/wychowanek/uczeń/kadet/nauczyciel przedmiotu wiodącego, klasy o profilu 

mundurowym. 

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego 

Zebrania Członków, na wniosek Zarządu lub trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która nie jest członkiem Stowarzyszenia, a 

która utrzymuje kontakt ze Stowarzyszeniem i popiera jego idee, cele oraz działania. 

8. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu można utracić w wyniku: 

1) dobrowolnej rezygnacji, o której zainteresowana osoba zobowiązana jest poinformować Zarząd 

Stowarzyszenia; 

2) śmierci członka; 

3) nieuczestniczenie w działalności i realizacji celów Stowarzyszenia; 

4) prowadzenia działalności sprzecznej z Regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia; 

5) czynu godzącego w dobry wizerunek Stowarzyszenia; 

6) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku. 

9. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2) uczestniczenia w zebraniach, sympozjach, konferencjach i wszelkich innych rodzajach aktywności 

organizowanych przez Stowarzyszenie; 

3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia; 

5) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 

członków. 

10. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zapisów Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
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2) aktywnego uczestniczenia we wszelkich formach działalności związanych z realizacją celów 

Stowarzyszenia; 

3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia; 

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

11. Członek wspierający ma prawo do: 

1) uczestniczenia w zebraniach, sympozjach, konferencjach i wszelkich innych rodzajach aktywności 

organizowanych przez Stowarzyszenie; 

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia; 

4) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 

członków. 

12. Członek wspierający zobowiązany jest do: 

5) przestrzegania zapisów Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

6) aktywnego uczestniczenia we wszelkich formach działalności związanych z realizacją celów 

Stowarzyszenia; 

7) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia; 

8) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

13. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka wspierającego. 

14. Członkostwo honorowe wygasa wskutek zrzeczenia się go lub pozbawienia uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia. 

15. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich. 
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ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 4 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów.  

3. Wybór władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby uprawnionych kandydatów. 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład 

osobowy tych władz jest uzupełniany w sposób określony w § 4 ust. 2. 

5. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uczestniczących w głosowaniu, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią 

inaczej.  

6. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

7. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie oraz zaproszeni goście. 

1) członkowie zwyczajni posiadają głos stanowiący; 

2) członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście posiadają głos doradczy. 

8. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed 

terminem Walnego Zebrania Członków. 

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności quorum określonego w § 4 ust. 5. 

10. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 

11. Sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na cztery lata. 

12. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad. 

13. W szczególnie ważnych przypadkach zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Może ono 

odbywać się w każdym czasie pod warunkiem, że jest ono uzasadnione. 

14. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych. 

15. W przypadkach określonych w ust. 12 pkt 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być 

zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi Stowarzyszenia. 

16. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian; 

2) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

3) uchwalanie budżetu; 

4) uchwalanie regulaminów i rozporządzeń władz Stowarzyszenia; 

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia; 

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 

7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu; 

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku; 

10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady. 

17. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

18. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:  

1) prezesa; 

2) wiceprezesa; 
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3) sekretarza; 

4) skarbnika.  

19. W sytuacji, gdy Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch lub trzech członków dopuszcza się łączenie 

funkcji określonych w pkt. 18. 

20. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku, 

przy czym dopuszcza się posiedzenia prowadzone w formie online. 

21. Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) realizowanie celów Stowarzyszenia; 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

3) ustalanie budżetu i preliminarzy; 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

5) uchwalanie regulaminów; 

6) ustalanie wysokości składek członkowskich 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

8) podejmowanie działalności w sprawach członkowskich, tj. przyjmowanie nowych członków lub 

skreślanie z listy członków; 

9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 

10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
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ROZDZIAŁ V 

ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA 

 

§ 5 

 

1. Źródłami środków finansowych Stowarzyszenia są składki członkowski, wpisowe, darowizny, spadki, 

zapisy, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń i podpisywania w jego imieniu wymagane 

jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu. 
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ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 6 

 

1. Uchwalenie Regulaminu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów (2/3), przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalanie Regulaminu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem 

Walnego Zebrania Członków. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Regulaminie, 

mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. 


