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STATUT 

SIATKARSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO W KOSZALINIE 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 

§1 
Stowarzyszenie nosi nazwę "Siatkarskie Towarzystwo Sportowe" i zwane jest dalej 
Towarzystwem. Używa skrótu STS. 

§2 
Terenem działania STS jest obszar województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą władz 
jest miasto Koszalin. 

§3 
1. STS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
2. Klub działa zgodnie z Ustawami: Prawo o Stowarzyszeniach, O sporcie, O działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem. 
3. Klub realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
4. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników. 
5. Klub prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie kultury 

fizycznej. 
6. Klub jest organizacją o celach niezarobkowych a wszystkie dochody przeznacza na 

realizację celów statutowych. 

§4 
STS może być członkiem organizacji i zrzeszeń. Decyzję o wstąpieniu lub wystąpieniu z tych 
organizacji podejmuje Zarząd STS. 

§5 
STS może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

§6 
Barwami STS są kolory ustalone przez jego Sponsorów i Zarząd Klubu. 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

§7 
Celem STS jest popularyzacja i rozwój p i łk i  siatkowej wśród dzieci, młodzieży i całego 
społeczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

§8 
Dla osiągnięcia zamierzonych celów, STS podejmuje następujące środki i działania: 
1. Organizuje szkolenia i obozy sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne 

warunki dla rozwoju tej dyscypliny sportu. 
2. Organizuje i startuje w rozgrywkach sportowych oraz uczestniczy w innych imprezach 

i zawodach masowych w kraju i za granicą. 
3. Organizuje kursy, treningi i zgrupowania dla zawodników, szkoleniowców i ogółu 

członków STS. 
4. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi. 
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5. Współdziała w zakresie rozwoju dyscypliny z właściwymi instytucjami, organizacjami, 
władzami szkolnymi oraz rodzicami członków uczestników. 

6. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów 
i działaczy. 

7. Popularyzuje "piłkę siatkową" w środkach masowego przekazu. 
8. Podejmuje inne działania w celu realizacji założeń statutowych. 
9. Udziela wszechstronnej pomocy organizacyjnej i ewentualnie - w miarę możliwości - 

materialnej członkom STS. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§9 
Członkowie STS dzielą się na: 
1. Zwyczajnych. 
2. Uczestników. 
3. Wspierających. 

§10 
1. Członkiem zwyczajnym STS, może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację 

członkowską oraz uiści roczną opłatę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd STS. 
2. Członkiem uczestnikiem STS, może być osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemną 

zgodę swych opiekunów prawnych, złoży pisemną deklarację członkowską oraz uiści 
roczną opłatę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd STS. 

3. Członkiem wspierającym STS, może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc 
organizacyjną, materialną lub finansową na rzecz STS, złoży pisemną deklarację 
członkowską oraz uiści roczną opłatę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd STS. 

§11 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym, 
b) oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, 
c) zgłaszania postulatów i wniosków do władz STS, 
d) brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności STS, 
e) korzystania z urządzeń STS i innych uprawnień nadanych przez władze STS. 

§12 
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz STS, 
b) brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych, 
c) dbania o wysoki poziom sportowy i moralny zawodników, trenerów, instruktorów 

i działaczy poprzez własne zachowanie oraz prowadzenie odpowiedniej pracy 
wychowawczej, 

d) regularnego opłacania rocznych składek członkowskich. 

§13 
Członkom uczestnikom i wspierającym STS przysługują te same prawa i obowiązki co 
członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu 
Członków STS. 

§14 
1. Członkowstwo STS ustaje w następujących przypadkach: 



3 
 

a) wystąpienia na piśmie do Zarządu STS, po uprzednim uregulowaniu wszelkich 
zobowiązań, 

b) skreślenia z listy członków z powodu nieuczestniczenia w realizacji zadań statutowych 
lub terminowego nieopłacenia rocznej składki członkowskiej, 

c) wykluczenia na skutek istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów, 
uchwał i decyzji władz STS, 

d) utraty osobowości prawnej lub śmierci osoby fizycznej, 
e) rozwiązaniu STS. 

2. Skreślenie lub wykluczenie, następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu STS. 
3. Od uchwał Zarządu STS, określonych w ust.2, przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania STS w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały z uzasadnieniem. 

Rozdział IV 
Władze STS 

§15 
1. Władzami STS są: 

a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 

3. Władze STS mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy 
ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może 
przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

Walne Zebranie STS 

§16 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą STS. 
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata w 

terminie wyznaczonym przez Zarząd STS. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest z inicjatywy Zarządu STS, 

Komisji Rewizyjnej STS, wniosku 1/3 ogólnej liczby członków lub władzy rejestracyjnej. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS zwoływane jest przez Zarząd STS 

w terminie miesięcznym od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

§17 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków STS należy: 
1. Uchwalanie generalnych kierunków i programu działalności STS. 
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
4. .Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym. 
5. Uchwalanie zmian w statucie i regulaminach. 
6. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków i władze STS. 
7. Zatwierdzanie regulaminów pracy władz i członków STS. 
8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu działalności statutowej STS. 
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STS. 
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§18 
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I-szym terminie, a w II-gim terminie bez 
względu na liczbę obecnych. 

§19 
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków STS 
co najmniej na 14 dni przed datą zebrania. 

§20 
W Walnym Zebraniu Członków STS biorą udział: 
1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni stowarzyszenia. 
2. Z głosem doradczym - osoby zaproszone. 

Zarząd STS 

§22 
1. Zarząd STS składa się z 3 członków - tj. prezesa, wiceprezesa i sekretarza. 
2. Zarząd STS może dokooptować do swego składu na brakujące miejsce po członkach 

wybieranych przez Walne Zebranie Członków, członków w liczbie nie przekraczającej 
1/3 składu z wyboru. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§23 
Do kompetencji Zarządu STS należy: 
1. Reprezentowanie STS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.  
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków STS. 
3. Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz ustalanie wysokości 

rocznych składek członkowskich. 
4. Przyjmowania sprawozdań finansowych stowarzyszenia. 
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami STS. 
6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczenia członków. 
7. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, zespołów, komisji i innych organów doradczych 

i opiniodawczych oraz zatwierdzanie ich regulaminów. 
8. Rozpatrywanie sporów w obrębie STS, oraz udzielenie członkom kar i wyróżnień. 
9. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej oraz członków STS. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz STS. 
11. Opracowywanie instrukcji wewnętrznych i regulaminów. 

§24 
1. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych STS wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu STS. 
2. Instrukcje wewnętrzne i regulaminy w imieniu Zarządu STS podpisuje: prezes lub 

wiceprezes oraz upoważniona przez Zarząd STS osoba. 

§25 
1. Posiedzenia Zarządu STS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

6 miesięcy. 
2. Uchwały Zarządu STS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby 
głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
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Komisja Rewizyjna 

§26 
1. Komisja Rewizyjna STS składa się z 2 członków - tj. przewodniczącego i sekretarza. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§27 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej STS należy: 
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności STS, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, 
rzetelności i gospodarności. 

2. Występowanie do Zarządu STS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków STS sprawozdania ze swojej działalności oraz 
stawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi STS. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej STS bierze udział w posiedzeniach Zarządu STS 
z głosem doradczym. 

Rozdział V 
Majątek i fundusze STS 

§28 
1. Majątek STS stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i darowizny. 
2. Na fundusze STS składają się: 

a) wpływy z rocznych składek członkowskich, 
b) dochody uzyskane z działalności statutowej, 
c) dotacje, subwencje z realizacji zadań zleconych przez państwo i inne organizacje 

i instytucje, 
d) darowizny, spadki i zapisy, 
e) wpływy z imprez sportowych. 

3. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 
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3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

§29 
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań 

majątkowych upoważniony jest Zarząd STS. 
2. Do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu 

uprawniony jest Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz. 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie STS 

§30 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania STS podejmuje Walne Zebranie 
Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

§31 
Uchwała o rozwiązaniu się STS określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie 
majątek STS. 
 
 
Koszalin, dnia 27.02.2021 r.    Przewodniczący Zebrania 
 
 
       Jerzy Żalejko 


