
STATUT 
 

STOWARZYSZENIA SAPERÓW DĘBICKICH 
 
 

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową zrzeszającą wszystkich saperów, 
byłych Ŝołnierzy i  pracowników cywilnych garnizonu Dębica oraz osoby, dla których bliskie 
są tradycje Wojsk InŜynieryjnych i Wojska Polskiego. 

 
 
 

Rozdział 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

 Stowarzyszenie Saperów Dębickich, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr 20, poz. 104 z 
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 
 Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, 
uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania. 
 

§ 3 
 

 Stowarzyszenie działa na terenie kraju i poza jego granicami, a siedzibą władz jest 
miasto Dębica. 
 

§ 4 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona. 

 
§ 5 

 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  
2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych. 

 
 

§ 6 
 

 Stowarzyszenie moŜe ustanawiać i uŜywać własnych odznak organizacyjnych oraz 
uŜywać pieczęci i druków firmowych, a takŜe wydawać własne wydawnictwa. 
 
 



§ 7 
 

 Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
tym samym lub podobnym profilu działania. 
 

§ 8 
 

 W przypadkach szczególnych nie ujętych w niniejszym statucie decyzje dotyczącą 
przyznania uprawnień członkowskich podejmuje Walne Zebranie. 
 
 
 

Rozdział 2 
 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§ 9 
 

Celami Stowarzyszenia są: 
 

1) integracja środowisk saperskich i Ŝołnierzy, byłych Ŝołnierzy i pracowników 
cywilnych garnizonu Dębica oraz innych osób dla których bliskie są tradycje Wojsk 
InŜynieryjnych i Wojska Polskiego,  

2) kultywowanie i upowszechnianie tradycji saperskiej i wojskowej, 
3) utrwalanie w pamięci narodowej, zwłaszcza wśród młodzieŜy, ogólnie pojętej 

działalności saperskiej z lat wojen i pokoju, 
4) popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki inŜynieryjnej, 
5) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej związanymi z działalnością 

saperów, 
6) prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, pomocy i propagowania zasad 

bezpieczeństwa przy pracach inŜynieryjnych, a szczególnie z materiałami 
wybuchowymi i innymi środkami niebezpiecznymi, 

7) troska o sprawy bytowe członków Stowarzyszenia i ich rodzin, 
 
Cele te Stowarzyszenie osiąga przez: 
 

1) organizowanie zebrań i spotkań członków; 
2) uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi, rocznicami 

upamiętniającymi działalność saperów i Ŝołnierzy Wojsk InŜynieryjnych oraz 
uroczystościach DNIA SAPERA - Święta Wojsk InŜynieryjnych; 

3) upowszechnianie w środkach masowego przekazu i we własnych wydawnictwach 
historii jednostek wojskowych, saperów i Ŝołnierzy Wojsk InŜynieryjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem garnizonu Dębica, promowanie ich dokonań w kraju i 
zagranicą w czasie wojen i pokoju, podczas operacji rozminowania kraju, 
oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, w akcjach 
zwalczania klęsk Ŝywiołowych i w misjach pokojowych ONZ; 

4) współdziałanie z innymi organizacjami, organami administracji państwowej, 
samorządowej, jednostkami wojskowymi zwłaszcza Wojsk InŜynieryjnych, szkołami i 
zakładami pracy; 



5) rozpoznawanie stanu materialnego członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz 
udzielanie potrzebującym odpowiedniego wsparcia; 

6) organizowanie imprez integrujących, uroczystych jubileuszy, podróŜy geograficzno-
historycznych, wyjazdów na pokazy działania wojsk i sprzętu wojskowego; 

7) występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia; 
8) prowadzenie działalności gospodarczej, udział w spółkach lub innych podmiotach 

gospodarczych.  
 

 
Rozdział 3 

 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 10 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 
§ 11 

 
 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych 
2) członków wspierających 
3) członków honorowych 

 
§ 12 

 
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych identyfikująca się ze statutowymi 
celami Stowarzyszenia. 

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w 
formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarŜenia tej uchwały do Walnego Zebrania 
Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

4. Członek zwyczajny obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. 
 

§ 13 
 

1. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, 
która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa 
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. 
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd na wniosek ubiegającej się o to 

osoby określonej w ust. 1 
 



§ 14 
 
 Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłuŜyła się dla Stowarzyszenia. 
Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

§ 15 
 

Członek zwyczajny ma prawo: 
 
 

1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, 
2) wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach 

Stowarzyszenia, dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i 
członków, 

3) zgłaszania opinii i wniosków organom Stowarzyszenia, 
4) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, 
5) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w 

podejmowaniu stosownych uchwał, 
6) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. 

 
§ 16 

 
Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
 

1) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i 
programu, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 
3) regularnego opłacania składek członkowskich, 
4) dbania o honor i godność Stowarzyszenia.  
 

§17 
 
1. Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji 

zadań Stowarzyszenia członkowie mogą otrzymać następujące wyróŜnienia: 
1) pochwalę na piśmie, 
2) nagrodę rzeczową, 
3) dyplom, 
4) odznakę honorową Stowarzyszenia, 
5) zdjęcie na tle historycznego sztandaru 13 bsap z wpisem do Kroniki 

Stowarzyszenia. 
2. WyróŜnienia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 18 
 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada 
prawa określone w § 15. 



2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia. 

 
§ 19 

 
1. Członkostwo ustaje na skutek: 

 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 

piśmie do Zarządu, 
2) śmierci członka, 
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą 

prawną, 
4) na wniosek Zarządu w razie nieusprawiedliwionego zalegania ze składką 

członkowską przez jeden rok, 
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Walnego Zebrania w 

wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i 
regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek pozbawienia 
praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

6) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego 
Zebrania. 

 
2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub 

wspierające na podstawie ust 1 pkt 3-5, następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania  po ustaniu przyczyn wykluczenia. 

 
 
 
 

Rozdział 4 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 

§ 20 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
 

1) Walne Zebranie, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
 

§ 21 
 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłuŜej 
niŜ przez dwie kolejne kadencje. 



3. Uchwały Walnego Zebrania, o ile zgromadzeni nie uchwalą inaczej, podejmowane są 
w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 
trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest spośród nie wybranych 
kandydatów wg kolejności liczby uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten 
sposób członków władz nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyborów. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się, jeŜeli do końca kadencji 
pozostało więcej niŜ sześć miesięcy. 

 
 

§ 22 
 

WALNE ZEBRANIE 
 

1. Walne Zebranie jest najwyŜsza władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Do Walnego Zebrania  członków Stowarzyszenia  naleŜy: 

1) uchwalanie statutu, jego zmian oraz programu działania Stowarzyszenia, 
2) wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia, 
3) określanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich, 
4) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz 

udzielanie absolutorium ustępującym władzom, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, 
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 
§ 23 

 
1. Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane w połowie i 

na koniec kadencji władz Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, 

proponowanym porządku i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

3. W Walnym Zebraniu udział biorą: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz 

zaproszeni goście. 
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy upowaŜnionych do głosowania 
członków, 

2) w drugim terminie – minimum 30 minut po pierwszym – bez względu na 
liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 
§ 24 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zarząd zwołuje: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

 



2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu trzech tygodni 
od daty złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 3 

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w terminie lub trybie 
określonym w statucie uprawnioną do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 
 

§ 25 
 

ZARZĄD 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. 
2. Zarząd składa się z Prezesa oraz 3 – 5 członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu 

Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na 

kwartał. 
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. 
 

§ 26 
 

1. Do zakresu działania Zarządu naleŜy: 
 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 
3) uchwalanie budŜetu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 
6) zbieranie składek członkowskich i opłat wpisowych, 
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, 
8) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami, 
9) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i 

samorządowej, 
10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,   
11) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności Członka 

Honorowego, 
12) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 

 
2. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd i zatwierdzony na Zebraniu. 
 
 

§ 27 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 
Zarządu i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 
wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. 



 
 

§ 28 
 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
 

1) kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, rzetelności, 
prawidłowości i zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz, 

2) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności 
merytorycznej i finansowej Zarządu, 

3) przedstawienie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych 
dotyczących działalności finansowej i statutowej, 

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz 
przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 
Zarządowi, 

 
§ 29 

 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

stowarzyszenia. 
 
 

Rozdział 5 
 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 30 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w uŜytkowaniu Stowarzyszenia, 
3) dotacje, 
4) darowizny, zapisy i spadki, 
5) wpływy z działalności statutowej, 
6) dochody z ofiarności publicznej, 
7) dywidendy naleŜne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach 

kapitałowych. 
 

3. Wszystkie środki pienięŜne w dyspozycji Stowarzyszenia muszą być przechowywane  
w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy 
uwzględnieniu bieŜących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. 
Skarbnik dysponuje zaliczką na finansowanie bieŜących potrzeb Stowarzyszenia w 
wysokości  ustalonej przez Zarząd. 

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału kaŜdego roku. 
Nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają wpisowe oraz składki 
członkowskie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na członka. 



5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
§ 31 

 
1. Wiarygodność pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia potwierdzana jest dwoma podpisami: prezesa, a w razie jego 
nieobecności wiceprezesa, przy kaŜdorazowej kontrasygnacie skarbnika.  

2. Wiarygodność innych pism i dokumentów potwierdza jeden podpis spośród członków 
Zarządu. 

 
§ 32 

 
1. Stowarzyszenie moŜe tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do juŜ istniejących 

i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe. 
2. Uprawnienia do decydowania w tym przedmiocie posiada Walne Zebranie.  
3. Walne Zebranie moŜe upowaŜnić Zarząd do wykonywania postanowień uchwały w tej 

kwestii. 
 
 

Rozdział 6 
 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 33 
 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały 
umieszczone w porządku obrad. 

3. Uchwalenie statutu lub jego zmian wywiera skutki prawne zgodnie z § 33 
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
5. W sprawach dotyczących rozwiązania, likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych 

w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U N20 poz 104 z późniejszymi zmianami) 

 
Rozdział 7 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 34 

 
 Statut oraz jego zmiany wchodzą w Ŝycie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu 
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. 


