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STATUT STOWARZYSZENIA 

KIBICÓW SANDECJI 

NOWY SĄCZ 
      

 

 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: 

1) rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających integracji sympatyków sportowego Klubu Sandecja Nowy Sącz; 

2) wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do Klubu, jego sympatyków oraz 

upowszechniania jej w Polsce i za granicą; 

3) poprawę bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy 

atmosfery na trybunach; 

4) dbanie o dobry wizerunek kibiców i sympatyków drużyny Sandecji Nowy Sącz; 

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

6) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, konferencji oraz 

szkoleń; 

7) wspieranie Klubu Sportowego Sandecja Nowy Sącz; 

8) działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

9) aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności 

lokalnych,  

w szczególności grup zagrożonych: dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami; 

10) działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób 

potrzebujących; 

11) zwiększanie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób  

z niepełnosprawnościami; 

12) propagowanie zdrowego trybu życia, rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie 

odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami; 

13) upowszechnianie i wspieranie honorowego krwiodawstwa; 

14) podtrzymywanie i umacnianie tożsamości, kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

15) propagowanie kultury, historii, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

16) propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i ochrony 

środowiska; 
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17) readaptacja, wspieranie osób z niepełnosprawnościami w aktywności sportowej oraz 

życiowej. 

 

 
§ 2. 

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu 

posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej formy swojej nazwy w postaci: „SKS Nowy Sącz”. 

3. Stowarzyszenie, dla realizacji celów, o których mowa w §1 prowadzi działalność pożytku 

publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód  

z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego. 

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form, w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

 
§ 3. 

 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 

§ 4. 
 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i wyróżniającego go znaku 

graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wzór pieczęci, odznak oraz znaku graficznego określi Zarząd. 

3. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać 

legitymacje członkowskie. 

4. Wzór symboli, o których mowa w §4 ust. 3 określi Zarząd. 

5. Stowarzyszenie może przyznawać odznaki i medale honorowe oraz inne nagrody  

i wyróżnienia osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

 
§ 5. 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić  działalność 

poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo. 

 

§ 6. 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
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celu działania. 

 
Rozdział II 

ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 7. 

 

Środki działania Stowarzyszenia to: 

1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności  

sympatyków sportowych; 

2) doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie dla członków i innych   

podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia; 

3) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność  

kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską; 

4) rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej  

i   samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego; 

5) wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Stowarzyszenia; 

6) działalność w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i dorosłych; 

7) działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji; 

8) organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia; 

9) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach  działania; 

10) gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych  Stowarzyszenia; 

11) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej; 

12) udzielanie członkom Stowarzyszenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego; 

13) rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami  zagranicznymi; 

14) organizowanie transportu oraz dystrybucji biletów na imprezy sportowo – rekreacyjne; 

15) realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i 

organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także 

innych zadań publicznych, wpisujących się w cele statutowe Stowarzyszenia; 

16) wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania 

dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego; 

17) prowadzenie działań marketingowo – promocyjnych Stowarzyszenia; 

18) realizacja projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

bądź własnych w zakresie obszarów/celów działania; 

19) organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, kursów, stażów, praktyk, 

prelekcji, wystaw, turniejów, festynów oraz innych wydarzeń o charakterze integracyjnym, 

rozwojowym, informacyjnym, kulturalnym i historycznym; 

20) współpraca i konsultacje w sprawach dostosowania obiektów sportowych. 

 
§ 8. 

 

1. Stowarzyszenie może, po spełnieniu wszelkich wymogów określonych prawem, prowadzić  

w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność 

gospodarczą. 
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2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.). 

 
§ 9. 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele opierając się na społecznej pracy ogółu członków 

Stowarzyszenia, Zarządu oraz wolontariuszy. 

2. Bez uszczerbku dla postanowień §9 ust. 1, celem realizacji działań statutowych oraz dla 

zapewnienia ciągłości oraz prawidłowości działań, Stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników. 

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia, jak również osoby 

nienależące do Stowarzyszenia. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może zlecać 

zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie realizację swych celów podmiotom trzecim. 

 

Rozdział III 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 
§ 10. 

 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na 

podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

 
§ 11. 

 

Stowarzyszenie posiada członków: 

1) zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3) honorowych. 

 
§ 12. 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 
§ 13. 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej, małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 13-18 lat oraz cudzoziemiec, 

także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży 

deklarację członkowską oraz przedstawi opinie (rekomendacje), co najmniej 3 Członków 

Założycieli. 

2. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia. 
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§ 14. 

 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) wybierania i kandydowania na funkcję członków w organach Stowarzyszenia (czynne i 
bierne prawo wyborcze); 

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym z 
urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form działalności, które 
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków; 

3) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach oraz innych przedsięwzięciach 
organizowanych przez Stowarzyszenie i/lub w których Stowarzyszenie zgłosi swój 
czynny udział; 

4) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania  
Stowarzyszenia; 

5) uczestniczenia z głosem stanowiącym we wszelkich sprawach poddanych pod obrady 
Walnego Zgromadzenia Członków; 

6) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak; 

 

§ 15. 

 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,  

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

2. Członkami wspierającymi można zostać poprzez złożenie oświadczenie woli Zarządowi 
Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie 
ustaje członkostwo członka wspierającego. 

3. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem 
Stowarzyszenia. 

 
§ 16. 

 

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza 
tym posiadają takie  prawa jak członkowie zwyczajni. 

 
§ 17. 

 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny  

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej dziesięciu 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
§ 18. 

 
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
1) czynnie angażować się w działalność Stowarzyszenia i wspierać realizację Jego celów,  

a w szczególności brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz zebraniach i innych 
przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
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2) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i uchwał podejmowanych przez władze 
Stowarzyszenia; 

3) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 
5) dbać o mienie Stowarzyszenia; 
6) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia i regularnie 

opłacać składki (w przypadku uchwalenia przez odpowiednie władze Stowarzyszenia 
obowiązku ich uiszczania). 

 
§ 19. 

 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji członka, złożonej na ręce Zarządu; 
2) wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej przez 

Zarząd wskutek: 
a) działalności członka sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia; 
b) stwierdzenia działania członka na szkodę Stowarzyszenia; 
c) stwierdzenia opóźnienia w uiszczaniu przez członka składki/-ek członkowskiej/-ich, 

przekraczającego 6 miesięcy lub stwierdzenia nieuiszczenia przez członka co najmniej 
3 (słownie: trzech) składek członkowskich; 

d) śmierci członka lub utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej; 
e) niewywiązywania się przez członka wspierającego ze świadczeń (form wsparcia) 

ustalonych z Zarządem;  
f) utraty przez członka praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem 

właściwego sądu; 

2. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku: 
1) dobrowolnej rezygnacji członka honorowego, złożonej w formie pisemnej na ręce 

Zarządu; 

2) pozbawienia tytułu honorowego członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu. 

 

 
§ 20. 

 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, członkowi 
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 (słownie: 
dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia zainteresowanemu stosownej uchwały Zarządu. 
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała 
Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 21. 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków; 

2. Zarząd; 
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3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 22. 

 

1. Członków wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia powołuje Walne Zgromadzenie 
Członków, w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów, na czas 
nieoznaczony. 

2. Członkowie organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień §22 ust. 3 - 5 pełnią 
swoje funkcje nieodpłatnie. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może postanowić o tym, iż z tytułu pełnionych funkcji 
poszczególni członkowie Zarządu będą pobierali wynagrodzenie oraz otrzymywali zwrot 
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organie. W takim 
wypadku wymagane jest zawarcie pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu 
stosownej umowy. 

4. Do zawarciu w imieniu Stowarzyszenia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z członkiem 
Zarządu, na podstawie której członek ten pełni swoje funkcje właściwy jest członek Komisji 
Rewizyjnej wskazany w uchwale podjętej przez tę Komisję. 

5. Walne Zgromadzenie Członków, niezależnie od postanowień ust. 3, może również 
postanowić o tym, iż z tytułu realizowania przez poszczególnych członków Zarządu funkcji 
merytorycznych w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i przedsięwzięciach 
finansowanych lub współfinansowanych środkami zewnętrznymi (w tym m.in. środkami 
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych krajowych lub zagranicznych 
mechanizmów finansowych), będzie im z tego tytułu przysługiwało wynagrodzenie. W takim 
przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §22 ust. 3 zd. 2 oraz ust. 4. 

 
§ 23. 

 
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i głosowanie odbywa się 
jawnie, chyba że postanowienia niniejszego  Statutu stanowią inaczej.  

 
§ 24. 

 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez 

Niego osoba, będąca członkiem Zarządu. 
3. W Walnym Zgromadzenia Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym mogą wziąć udział 
również członkowie wspierający oraz członkowie honorowi, a także zaproszeni goście. 

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§ 25. 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz na   

rok przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia 
wszystkich członków zwyczajnych, co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia 
obrad. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w §25 ust. 1 zd. 2 odbywa się drogą elektroniczną na 
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adres poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia. Na pisemny wniosek członka 
zwyczajnego, zawiadomienie, o którym w §25 ust. 1 zd. 2 może zostać do niego skierowane 
drogą korespondencji listowej. 

3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w §25 ust. 1 zd. 2 Zarząd przedkłada również 
proponowany porządek obrad.  

 
§ 26. 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
3) na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są 
Prezesowi Zarządu na piśmie. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Członków powinien również zawierać proponowany porządek obrad. 

4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie nie późniejszym 
niż 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zawiadomienie o terminie, miejscu 
obrad oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi 
zostać przesłane wszystkim zwyczajnym członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną, na 
adresy ich poczty elektronicznej, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni, przed planowanym 
terminem zgromadzenia. Postanowienia §25 ust. 2 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 27. 

 
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych  do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony co 
najmniej na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu 
na liczbę obecnych członków. 

 
§ 28. 

 
1. Do właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia; 
2) uchwalanie zmian Statutu; 
3) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 
4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej; 
5) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych 

przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze; 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia; 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
8) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu; 
9) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

10) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu przez 
poszczególnych członków Zarządu, w tym również w sprawie przyznania 
poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji 
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merytorycznych  
w realizowanych/planowanych do realizacji przez Stowarzyszenie projektach  
i przedsięwzięciach finansowanych lub współfinansowanych środkami zewnętrznymi; 

11) ustalanie wysokości wynagrodzenia należnego poszczególnym członkom Zarządu z 
tytułu pełnienia funkcji, o których mowa w §28 ust. 1 pkt 10; 

12) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji 
Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

2. W razie niepodjęcia przez Walnego Zgromadzenie Członków uchwały dotyczącej 
powołania likwidatorów, likwidatorami Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może w drodze uchwały podjętej bezwzględną 
większością głosów upoważnić Komisję Rewizyjną do stanowienia w sprawach, o których 
mowa w §28 ust. 1 pkt 10 i 11. 

 
§ 29. 

 
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, jest jego organem wykonawczym  

i reprezentuje je na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, wybranych przez 

Walne Zgromadzenie Członków, w tym z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Sekretarza. 
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. 
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub Wiceprezes. 
6. Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka Zarządu; 
2) odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków; 
3) wydania przez właściwy sąd prawomocnego wyroku skazującego członka Zarządu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
4) śmierci członka Zarządu. 

7. Pisemna rezygnacja członka Zarządu z pełnienia funkcji winna być złożona na ręce Prezesa 
Zarządu. Prezes Zarządu pisemną rezygnację składa na ręce Wiceprezesa lub innego 
członka Zarządu. 

8. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie, Zarządowi 
przysługuje prawo kooptacji nowego członka Zarządu. Zarząd dokonuje wyboru nowego 
członka Zarządu jednogłośnie. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu prawo kooptacji 
jest wyłączone, a wybór nowego Prezesa Zarządu należy do Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia. 

9. O terminie posiedzenia Zarządu informuje Prezes Zarządu w drodze wiadomości 
elektronicznej (e-mail) przesłanej na adresy wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 3 
(słownie: trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych, gdy jest 
to uzasadnione pilną potrzebą, Prezes Zarządu informuje o terminie posiedzenia Zarządu 
jego członków w drodze telefonicznej bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

10. Zarząd jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą 
spraw należących do zadań Stowarzyszenia. 

 
§ 30. 

 



 
 

 

ul. Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz, email: stowarzyszenie@sandecja.org, www.sandecja.org 

KRS: 0000286876, REGON: 120575006, NIP: 734-327-73-02 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia; 

 

4) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu 
Stowarzyszenia, celem przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków; 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał  
w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia; 

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia; 
7) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 
8) ustalanie wzorów pieczęci, godła, logo, flagi, odznak, medali, legitymacji, deklaracji 

członkowskich, etc.; 

9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, wewnętrznej struktury i zasad pracy 
Stowarzyszenia; 

10) uchwalanie regulaminów dotyczących gospodarowaniem poszczególnymi funduszami 
Stowarzyszenia; 

11) uchwalanie zasad dotyczących udzielania członkom Stowarzyszenia zwolnień od obowiązku 
uiszczania składek członkowskich oraz zasad umarzania zaległych, nieuiszczonych składek; 

12) ustalanie wysokości zatrudnienia, wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
dla pracowników Stowarzyszenia, w tym decydowanie o wysokości płacy poszczególnych 
pracowników Stowarzyszenia; 

13) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, jego członków, pracowników oraz wolontariuszy; 

14) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami, podmiotami 
gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi, jak również organami administracji 
publicznej; 

15) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych 
organów Stowarzyszenia. 

 
§ 31. 

 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań 

o charakterze majątkowym uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch 
pozostałych członków Zarządu działających łącznie. 

2. Postanowienia §31 ust. 1 stosuje się odpowiednio do udzielania pełnomocnictw, o których 
mowa w §29 ust. 10. 
 

§ 32. 
 

1. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu ustalane są przez Zarząd w drodze 
stosownej uchwały. 

2. Zarząd, celem należytego prowadzenia spraw Stowarzyszenia, może: 
1) tworzyć biura; 
2) zatrudniać pracowników; 
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru 

powierzanych czynności/zadań. 
 

§ 33. 
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1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia, które wybiera spośród nich także Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
5. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej; 
2) odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków; 
3) wydania przez właściwy sąd prawomocnego wyroku skazującego członka Komisji 

Rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe; 

4) śmierci członka Komisji Rewizyjnej. 
6. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w tej Komisji, Komisji 

Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji nowego członka. Komisja Rewizyjna dokonuje 
wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej jednogłośnie. W przypadku rezygnacji 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prawo kooptacji jest wyłączone, a wybór nowego 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy do Walnego Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia. 

 
§ 34. 

 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

jeden raz w roku. 
2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Rewizyjnej członków Komisji Rewizyjnej zawiadamia 

Przewodniczący – a w razie jego nieobecności inny wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej 
–  
w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adresy członków Komisji Rewizyjnej, najpóźniej 
na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Do treści 
zawiadomienia,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej załącza 
niezbędne dokumenty, relewantne z punktu widzenia przedmiotu posiedzenia Komisji. 

3. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół. 
4. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do występowania do Zarządu z wnioskami 

wynikającymi  
z przeprowadzonej kontroli, zwłaszcza z żądaniem złożenia wyjaśnień co do stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia, a także z wnioskiem do Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o odwołanie członka Zarządu. 

5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

 
§ 35. 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola działalności Stowarzyszenia; 
2) składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium dla Zarządu (jego 

poszczególnych członków) na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia; 
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3) występowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz 
posiedzenia Zarządu; 

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 
Stowarzyszenia; 

5) występowanie do Zarządu z zaleceniami pokontrolnymi; 
6) w przypadku uzyskania stosownego upoważnienia od Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia: podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w §28 ust. 1 pkt 10 i 
pkt 11. 

Rozdział V 
MAJĄTEK I DOCHODY  

 
§ 36. 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz innych źródeł, o których mowa w 
§36 ust. 2. 

2. Źródła majątku Stowarzyszenia stanowią w szczególności: 
1) darowizny, spadki, zapisy; 

2) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, udziałów, lokat 
kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielanych pożyczek; 

3) dochody ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez 
organizowanych przez Stowarzyszenia lub na jego rzecz; 

4) dochody z majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych; 
 

5) dotacje, subwencje; 
6) środki pochodzące z funduszy publicznych, w tym funduszy europejskich (dotacje  

z programów pomocowych Unii Europejskiej); 

7) nawiązki zasądzane przez właściwe organy na cel społeczny; 
8) dochody z działalności odpłatnej, podejmowanej w ramach realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej jak i w walutach obcych. 
4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 37. 

 

1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd z uwzględnieniem kompetencji zastrzeżonych 
dla Komisji Rewizyjnej. 

2. Stowarzyszenie na realizację swoich celów statutowych oraz koszty działalności przeznacza 
cały swój majątek. 

3. Środki pochodzące ze spadków i darowizn, dotacji i zapisów mogą być przeznaczone na 
realizację dowolnego celu statutowego, o ile ofiarodawca/dotujący nie postanowił inaczej. 

 
§ 38. 

 
1. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane: 

1) na rachunkach bankowych; 
2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie instrumentów finansowych; 
3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub 
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przekraczającej równowartość 10 000 Euro – bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą 
powiązane. 

 

 
§ 39. 

 
Stowarzyszenie nie ma prawa: 
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać jakimkolwiek składnikiem majątku Stowarzyszenia 

zobowiązań członków Stowarzyszenia, w tym również członków (piastunów) organów 
Stowarzyszenia i/lub jego pracowników, a także osób z którymi pozostają oni w związku 
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, jak również z którymi są powiązani 
węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej części: „osobami bliskimi”; 

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, w tym członków (piastunów) 
organów Stowarzyszenia i/lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
aniżeli obowiązujące w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na innych preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywać w inny aniżeli opisany w §39 pkt 2 sposób majątku Stowarzyszenia na 
rzecz jego członków, w tym członków (piastunów) organów Stowarzyszenia i/lub jego 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych aniżeli obowiązujące w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli wykorzystywanie to następuje bezpłatnie lub na innych 
preferencyjnych warunkach, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego; 

4) nabywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, w tym członkowie (piastunowie) organów Stowarzyszenia i/lub jego 
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych aniżeli w stosunku do osób trzecich 
i/lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
 

 
 
 

§ 40. 
 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami  
o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sposób 
umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form 
działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 
gospodarczej. 

 
Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 41. 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 
Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 
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2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 


