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Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Siatkarskie Towarzystwo Sportowe SANDECJA w Nowy Sączu. W 

skrócie STS Sandecja w Nowym Sączu zwanym w dalszej części Klubem. 

§ 2 

Klub jest samorządnym stowarzyszeniem kultury fizycznej i zarejestrowanym na czas 

nieokreślony, posiada osobowość prawną i działa zgodnie z: 

- ustawą o kulturze fizycznej 

- prawem o stowarzyszeniach 

- oraz niniejszym statutem. 

§ 3 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Nowego Sącz oraz całego kraju. 

2. Siedziba Klubu mieści się w Nowym Sączu. 

§ 4 

Klubu może być członkiem organizacji stowarzyszeń sportowych o podobnym profilu działania 

§ 5 

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji określonych celów 

statutowych Klubu  może zatrudniać pracowników. 

§ 6 

Klub używa godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych według obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 7 

Klubu  ma na celu: 

1. Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród 

dzieci i młodzieży na terenie działania Klubu  

2. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia 

3. Kształtowanie u członków Klubu  patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia 

godności osobistej. 
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§ 8 

Klub  realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie i prowadzenie działalności kultury fizycznej różnych dyscyplin sportu 

poprzez sekcje sportowe. 

2. Utrzymywanie i rozbudowę obiektów i urządzeń sportowych oraz zaplecza 

technicznego. 

3. Organizowanie zawodów i imprez  sportowych oraz  imprez  turystycznych dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji i turystyki, w tym 

obozów sportowych. 

4. Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami 

Klubu . 

5. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami 

prawnymi w zakresie realizacji zadań statutowych. 

6. Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w zakresie i zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach. 

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

§ 9 

1. Członkiem Klubu  może być osoba fizyczna i prawna, która: 

a) zgłosiła swe przystąpienie do Klubu  na podstawie pisemnej deklaracji 

b) zobowiązała się realizować cele i zadania Klubu  

c) zobowiązała się przestrzegać postanowień i uchwał władz Klubu  

d) zobowiązała się regularnie opłacać składki członkowskie określone przez Walne 

Zgromadzenie Klubu. 

2. Na członków Klubu  osoby fizyczne i prawne przyjmuje Zarząd Klubu . 

§ 10 

Członkowie Klubu  dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków honorowych 

3. Członków wspierających 
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§ 11 

Członkiem zwyczajnym Klubu  może być: 

1. Osoba pełnoletnia 

2. Osoba niepełnoletnia w wieku do 18-stu lat posiadająca pisemną zgodę rodziców lub 

ustawowych przedstawicieli, uczniowie szkół również zezwolenia władz szkolnych 

3. Osoba niepełnoletnia poniżej 18-stu lat, nie posiada czynnego i biernego prawa 

wyborczego. 

4. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności członkowie wymienieni w pkt 2 nabierają pełnej 

zgodności prawnej. 

§ 12 

Członek wspierający może być osobą fizyczną lub prawną i działa poprzez swojego 

przedstawiciela. 

§ 13 

1. Godność członka honorowego Klubu może być nadana członkowi, który położył 

szczególne zasługi dla Klubu . 

2. Godność członka honorowego Klubu nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie 

Klubu . 

3. Członek zwyczajny, któremu nadano godność Honorowego Członka Klubu  zachowuje 

dotychczasowe uprawnienia. Ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składki 

członkowskiej. 

4. Członkostwo honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu  

w wypadku działania na szkodę Klubu  lub jego mienia. 

§ 14 

Członek zwyczajny Klubu  ma prawo: 

1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Klubu  pod warunkiem ukończenia 

18-tego roku życia. 

2. Brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu  

3. Korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu  na zasadach 

określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu   

4. Noszenie odznaki Klubu  i reprezentowanie jego barw 

§ 15 

Członek wspierający Klubu  ma prawo: 

1. Brania udziału za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela w Walnym 

Zgromadzeniu bez czynnego i biernego prawa wyborczego. 
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2. Korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu  na zasadach 

określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu . 

3. Sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami Klubu . 

§ 16 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu , stosowanie się do postanowień statutu, 

regulaminów i uchwał Władz Klubu . 

2. Dbanie o dobro i rozwój Klubu. Chronienie własności Klubu  jako wspólnego dobra. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 17 

Do obowiązków członków wspierających należy terminowe wpłacanie zadeklarowanych 

składek i innych świadczeń 

§ 18 

Członkostwo w Klubie  ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu. 

2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu  z listy członków z powodu nie opłacenia składek 

przez okres dłuższy niż 6-miesięcy. 

3. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu  lub uchwały Walnego 

Zgromadzenia za działanie na szkodę Klubu. 

4. Śmierci członka. 

§ 19 

Członkostwo w Klubie  członka wspierającego ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu  

2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu  z powodu nie opłacenia składek członkowskich lub 

wykluczenia za działanie na szkodę Klubu  czy brak aktywności w deklarowanej 

działalności. 

§ 20 

Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia. 

Odwołanie w tej sprawie należy złożyć na piśmie w ciągu 14-stu dni od otrzymania decyzji o 

skreśleniu lub wykluczeniu. 

§21 

W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu  lub uchwał jego władz, na członka mogą 

być nakładane kary porządkowe określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Klubu  
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§ 22 

1. Członkowie Klubu  za aktywny udział w realizacji statutowych zadań mogą otrzymać 

wyróżnienia i nagrody. 

2. Rodzaj wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu  z zachowaniem obowiązujących 

przepisów. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

§ 23 

1. Władzami Klubu  są: 

a) Walne Zgromadzenia 

b) Zarząd Klubu  

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz Klubu  trwa 4 lata, a wybór ich odbywa się w głosowaniu jawnym lub 

tajnym w zależności od każdorazowej decyzji Walnego Zgromadzenia. 

3. Członkowie władz swoje funkcje w Klubie pełnią społecznie 

4. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

§ 24 

Walne Zgromadzenia. 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Klubu , biorą w nim udział członkowie 

zwyczajni i honorowi. 

2. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie 

wspierający i przedstawiciele władz sportowych oraz zaproszeni goście. 

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku, zaś Sprawozdawczo-

Wyborcze raz na 4 lata. 

5. Członkowie Klubu  biorą udział w Walnym Zgromadzeniu bezpośrednio. 

6. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale co najmniej 50% ogółu członków 

w pierwszym terminie, a w drugim terminie (30 minut później) bez względu na ilość 

obecnych, lecz nie mniej niż 15 członków. 

7. Władze Klubu  biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnoprawni członkowie. 
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§ 25 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu. 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 

3. Wybór, odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 

4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz preliminarza budżetowego. 

6. Uchwalanie wysokości składek. 

7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego. 

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu, odnośnie skreślenia lub o 

wykluczeniu z Klubu.  

9. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd Klubu  zaleceń 

pokontrolnych. 

10. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu . 

§ 26 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany 

zawiadomić członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 27 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu : 

a) Z własnej inicjatywy podjęte uchwałą 2/3 głosów. 

b) Na wniosek komisji rewizyjnej. 

c) Na pisemny wniosek co najmniej ½ liczy członków klubu  uprawnionych do głosowania. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest w terminie 30-stu dni 

od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla który zostało powołane.  

§ 28 

1. Zarząd Klubu  składa się z 5-ciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie. 

3. Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej 7 dni od daty wyborów. 

4. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd dokooptuje 

na jego miejsce nowego członka, z tym że liczba członków pochodzących z wyboru nie 

może być mniejsza niż 2/3 składu całego Zarządu. 

5. Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu Klubu  

szczegółowo określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
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6. Uchwały Zarządu Klubu  podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym lub tajnym przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu, w tym prezesa 

lub jednego z v-ce prezesów. 

§ 29 

Do zakresu działania Zarządu Klubu  należy: 

1. Reprezentowanie Klubu  na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

2. Kierowanie działalnością Klubu  zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu . 

4. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków oraz nakładanie kar 

dyscyplinarnych na członków Klubu . 

5. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności sekcji sportowych, komisji 

problemowych i zespołów doradczych. 

6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

7. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych 

organów Klubu. 

§ 30 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch osób. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu . 

3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

uchwalony przez Komisję Rewizyjna. 

4. Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem 

§ 31 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu  ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem 

celowości, gospodarności i rzetelności. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu  żądanie wyjaśnień 

oraz wydawanie poleceń. 

3. Zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi oraz składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym 

Zgromadzeniu. 

4. Upoważnieni przedstawicieli Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
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Rozdział V 

Sekcje sportowe. Samorząd zawodniczy 

§ 32 

1. Sekcja sportowa stanowi komórkę organizacyjną Klubu  grupującą członków Klubu . 

2. Sekcje sportowe powołuje Zarząd w zależności od potrzeb oraz możliwości pokrycia 

kosztów utrzymania. 

§ 33 

Władzami sekcji Są: 

1. Walne zebranie członków sekcji 

2. Zarząd sekcji 

§ 34 

1. Zwyczajne Walne Zebranie członków sekcji zwoływane jest co roku 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków sekcji może być zwołane na życzenie: 

a) Zarządu Klubu  

b) Z inicjatywy Zarządu Sekcji 

c) 1/3 liczby członków sekcji 

§ 35 

Do kompetencji Walnego Zebrania członków sekcji należy: 

1. Uchwalenie planów działalności sekcji 

2. Wybór Zarządu Sekcji 

3. Wysuwanie postulatów pod adresem Zarządu Klubu  w sprawach dotyczących 

działalności sekcji. 

§ 36 

1. Zarząd sekcji sportowych składa się z 3-ch członków w tym kierownictwa sekcji. 

2. Zarząd sekcji wybierany jest na okres 4-ch lat. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu Sekcji określa regulamin opracowany przez Zarząd 

Klubu 

§ 37 

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy: 

1. Kierowanie działalnością sekcji. 

2. Realizacja planów pracy sekcji uchwalonych przez Walne Zebranie sekcji 

zatwierdzonych przez Zarząd Klubu  
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3. Podejmowanie decyzji w sprawach sekcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów Klubu . 

§ 38 

Samorząd zawodniczy 

1. Samorząd zawodniczy składa się z 3-5 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu na 4 

lata. 

2. Samorząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona 

Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza. 

3. Przewodniczący Samorządu Zawodniczego reprezentuje zawodników przed Zarządem 

Klubu  i może być zapraszany na posiedzenia Zarządu. 

4. Samorząd zawodniczy działa w oparciu o regulamin wewnętrzny opracowany i 

uchwalony przez Zarząd Klubu . 

§ 39    

Majątek Klubu  składa się z ruchomości, nieruchomości i funduszy. 

§ 40   

Na fundusze składają się: 

1. wpływy ze składek członkowskich 

2. wpływy z imprez sportowych, wynajmu obiektów, innej działalności statutowej i 

gospodarczej 

3. dotacje, darowizny, zapisy. 

§ 41    

Klubu  gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

§ 42   

1. Dla ważności oświadczeń woli i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy 

upoważnionych co najmniej dwóch członków Zarządu Klubu . 

2. Wszelkie uchwały zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu  podejmowane są przez 

Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej 

§ 43    

Zmiana statutu Klubu  i rozwiązanie Klubu  wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do 

głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący. 

§ 44    
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Rozwiązanie się Klubu  następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne 

Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½  liczby 

członków Walnego Zgromadzenia. Uchwała o rozwiązaniu Klubu  winna określać sposób 

likwidacji i cel na jaki przeznaczony ostanie majątek Klubu . 


