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       STATUT 

Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji 

              

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania. siedziba , charakter prawny. 

 

§ 1. 

 

1. „Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji” (w skrócie PSST), zwane w dalszym ciągu 

„Stowarzyszeniem Sportu” jest ogólnokrajowym, samorządnym Stowarzyszeniem Sportowym. 

2. W kontaktach międzynarodowych PSST obok nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim „Polish 

Transplant Sports Association” ( w skrócie PTSA ). 

 

§ 2. 

 

Terenem działania Stowarzyszenia Sportu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. 

 

Siedzibą Stowarzyszenia Sportu jest Iwonicz Zdrój. 

§ 4. 

 

1. Stowarzyszenie Sportu działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, z postanowieniami 

ustawy o Kulturze Fizycznej, z ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach”, z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem. 

2. Stowarzyszenie Sportu może wchodzić w organizacyjne struktury europejskie i światowe, reprezentujące sport 

i rehabilitację po transplantacji. 

3. Stowarzyszenie Sportu może posiadać odznaki organizacyjne, flagi oraz używać pieczęci zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Stowarzyszenie Sportu posiada logo. 

5. Stowarzyszenie Sportu używa dwóch form słownych w formułowaniu treści zawartych w statucie 

i przekazywaniu informacji: „ transplantacja” i „przeszczepienie narządu” w różnych odmianach. 

 

§ 5. 

 

1. Stowarzyszenie Sportu samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty prawne wewnętrzne określające jego działalność. 

2. Stowarzyszenie Sportu posiada osobowość prawną i jest reprezentantem w zakresie kultury fizycznej i sportu 

po transplantacji w kraju i za granicą. 

 

§ 6. 

 

1. Prowadzona przez Stowarzyszenie Sportu działalność społecznie użyteczna na rzecz upowszechniania kultury 

fizycznej, sportu i rehabilitacji jest działalnością pożytku publicznego określonego w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Działalność społecznie użyteczna prowadzona będzie dla dzieci i osób dorosłych po przeszczepieniu 

narządów. Działalność ma, także charakter integracyjny wymienionych grup z osobami zdrowymi. 

3. Przyjęte od organów administracji publicznej zadania zlecone w sferze zadań publicznych odbywają się 

w formie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz wzajemnego informowania się 

o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. 

4. Działalność statutowa na rzecz członków Stowarzyszenia Sportu jest formą działalności pożytku publicznego. 

5. Stowarzyszenie Sportu opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

6. Do prowadzenia swoich spraw statutowych Stowarzyszenie Sportu może zatrudnić pracowników i 

wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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§ 7. 

 

1. Stowarzyszeniu Sportu nie może: 

 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia Sportu w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia Sportu oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do II stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej „bliskimi osobami”. 

 

2) przekazywać 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. 

 

3) wykorzystywać 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia Sportu, 

 

4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Sportu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 

osoby bliskie. 

 

§ 8. 

 

Stowarzyszenie Sportu może powoływać Oddziały Terenowe. 

  

Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia Sportu jest: 

 

1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków 

poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny.  

2. Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych. 

3. Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

4. Popularyzacja idei transplantacyjnej. 

 

§ 10. 

 

Stowarzyszenie Sportu realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 

1. Organizację, popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych po transplantacji 

w Polsce. 

2. Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania: 

1) różnych dyscyplin sportowych,  

2) rekreacji ruchowej, 

3)  uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej 

3. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka 

i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpracę z mediami. 

4. Organizację zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych. 

5. Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych 

zajęciach. 

6. Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie 

powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.  

7. Dostosowywanie form aktywności ruchowej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po 

przeszczepieniu narządu.  

9. Organizację różnego rodzaju zawodów sportowych. 

10. Prowadzenie sekcji sportowej przygotowującej do Europejskich i Światowych Igrzysk dla Osób po 

Przeszczepieniu Narządów.  

11. Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dzieci i osób dorosłych po przeszczepieniu 

narządów. 

12. Organizację kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.  
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13. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

14. Zarządzanie posiadanymi dobrami materialnymi i dbałość o nie. 

15. Współpracę z Ośrodkami Transplantacyjnymi, organizacjami wspierającymi dzieci i osoby dorosłe przed i po 

przeszczepieniu narządów oraz ze szkołami. 

16. Współpracę z Akademiami Wychowania Fizycznego i uczelniami kształcącymi studentów wychowania 

fizycznego, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. 

17. Współpraca z Akademiami Medycznymi w zakresie popularyzacji celów Stowarzyszenia Sportu. 

18. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do realizacji swoich statutowych celów i zadań 

z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów prawnych. 

19. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych. 

 

§ 11. 

 

W zawodach  prawo startu mają członkowie po transplantacji narządów, osoby dializowane i pozostali członkowie 

stowarzyszenia.  

 

Rozdział III 

  

§ 12. 

 

Członkowie ich prawa i obowiązki. 

 

Stowarzyszenie Sportu zrzesza: 

 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających,  

3)  członków honorowych 

 

§ 13. 

 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby po transplantacji oraz każda osoba fizyczna zainteresowana 

uprawianiem bądź rozwojem kultury fizycznej i sportu, której kandydaturę przyjął Zarząd Główny 

Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu przez nią stosownej deklaracji. 

2. Osoby małoletnie do 18 roku życia mogą być przyjęte do Stowarzyszenia Sportu, po otrzymaniu pisemnej 

zgody rodziców lub ich przedstawicieli ustawowych. Nie mają prawa głosu stanowiącego na Walnym 

Zebraniu oraz prawa wyborczego czynnego i biernego. 

3. Członkami wspierającymi  mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele statutowe Stowarzyszenia 

Sportu i udzielają mu wsparcia materialnego. Osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

4. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia Sportu nadaje Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) na wniosek 

Zarządu Głównego. 

5. Członkowie honorowi są dożywotnio zwolnieni z płacenia składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia Sportu. 

§ 14. 

 

1. Prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia Sportu: 

 

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków – osobiście lub poprzez swoich delegatów, stosowanie 

do zasad wyborczych ustalonych przez Zarząd Główny 

2) czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia Sportu, 

3) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Sportu, 

4) korzystać z wszelkich form organizowanych przez Stowarzyszenie Sportu w zakresie wynikającym ze 

statutu i uchwał jego władz, 

5) przekładać władzom Stowarzyszenia Sportu wnioski, inicjatywy i postulaty w zakresie działalności 

Stowarzyszenia Sportu, 

6) nosić odznaki przynależności do Stowarzyszenia Sportu. 

 

§ 15. 

 

1. Obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia Sportu: 

 

1)  przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia Sportu, 

2) brać sportowy lub organizacyjny udział w aktywności i rywalizacji sportowej, 

3) w miarę indywidualnych możliwości świadczyć wzajemną pomoc organizacyjną, 

szkoleniową innym członkom Stowarzyszenia Sportu. 

4) Brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ), w pracach zespołów  
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roboczych i komisjach powołanych przez władze Stowarzyszenia Sportu,  

5) opłacać składki członkowskie 

 

 

 

§ 16. 

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

 

1) pisemnego zgłoszenia rezygnacji przez członka Stowarzyszenia Sportu, 

2) wykluczenia, skreślenia z listy członków lub zawieszenia przez Zarząd Główny w razie uporczywego 

uchylania się od udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia Sportu w tym uchylania się od 

opłacania składek przez okres dwóch lat 

3) czasowego zawieszenia członka 

4) rozwiązania Stowarzyszenia Sportu 

 

2. Czasowe zawieszenie polega na pozbawieniu członka Stowarzyszenia Sportu praw wynikających ze statutu 

i uchwał władz Stowarzyszenia Sportu oraz odsunięciu od pełnionych funkcji. 

 

Rozdział IV. 

Władze Stowarzyszenia Sportu  

 

§ 17. 

1. Władzami Stowarzyszenia Sportu są: 

 

1) Walne Zebranie Członków ( Delegatów ), 

2) Zarząd Główny Stowarzyszenia Sportu, 

3) Główna Komisja Rewizyjna. 

4) We wszystkich sprawach osobą reprezentującą Zarząd Główny  jest prezes stowarzyszenia lub osoba 

przez niego upoważniona. 

  

2. Władzami Stowarzyszenia Sportu w Terenie są: 

 

1) Walne Zebranie Oddziału Terenowego, 

2) Zarząd Oddziału Terenowego,  

3) Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego. 

4) We wszystkich sprawach osobą reprezentującą Zarząd Oddziału Terenowego  jest prezes stowarzyszenia 

lub osoba przez niego upoważniona 

 

3. Kadencja władz Stowarzyszenia Sportu trwa  5 lat a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym, 

o czym rozstrzyga Walne Zebranie Członków Delegatów . 

 

§ 18. 

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia Sportu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 

statutowego składu tych władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego danego 

organu lub osoby go zastępującej. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia Sportu, o ile właściwy organ nie postanowi inaczej, zapadają w głosowaniu 

jawnym, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia Sportu, który odbywa się zgodnie z § 17 ust.3. 

 

§ 19. 

 

1. Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Sportu. 

2. Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) może być: 

1) zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze 

2) zwyczajne sprawozdawcze 

3) nadzwyczajne 

3. W pierwszym Walnym Zebraniu biorą udział członkowie założyciele uczestnicy Zebrania Założycielskiego. 

 

§ 20. 

 

1. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia Sportu, po ukończeniu 18 roku 

życia, a w przypadku przekroczenia liczby 50 członków, wybrani delegaci z poszczególnych oddziałów wg 

zasad ustalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Sportu. 
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2. Do czasu powstania oddziałów w Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie wg zasad ustalonych przez 

Zarząd Główny. 

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym: 

1) zaproszeni członkowie organizacji wspierających dzieci i osoby dorosłe po przeszczepieniu narządów 

i dializowani. 

2) inne osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia Sportu. 

4. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów ustala Zarząd Główny. 

5. Delegatem może zostać każdy pełnoletni członek Stowarzyszenia Sportu. 

6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków ( Delegatów) Stowarzyszenia Sportu 

– członkowie, delegaci otrzymują pisemnie na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania członków 

(Delegatów ) poczta tradycyjną lub elektroniczną.  

7. Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50 % + 1, 

w I terminie, zaś w II terminie tj. po upływie ½ godz. bez względu na ilość obecnych członków ( delegatów ). 

8. Jeżeli z uwagi na nieobecność wymaganej liczby członków ( delegatów ) Walne Zebranie Członków 

(Delegatów) nie może odbyć się w wyznaczonym terminie, drugi termin wyznacza się nie wcześniej niż 5 dni 

po terminie pierwszym, ale nie później niż 14 dni od terminu pierwotnego. 

9. Interpretacja regulaminu wyborczego należy do Zarządu i Walnego Zebrania Członków ( Delegatów). 

 

 

§ 21. 

 

1. Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) otwiera prezes Zarządu Głównego a w razie jego nieobecności inny 

członek Zarządu, który przeprowadza wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Walnego Zebrania Członków 

( Delegatów ). 

2. Walne Zebranie Członków ( Delegatów )wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza 

Walnego zebrania Członków ( Delegatów ). 

 

 

§ 22. 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez 

Zarząd  raz  na  5 lat Zarząd zawiadamia  z 14 – dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku 

Walnego Zebrania pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz ogłoszenie na stronie internetowej: 

www.sportpotransplantacji.org.pl 

2. Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd  co najmniej raz do 

roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy a także na 

pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 ogółu członków zwyczajnych. 

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) powinien być złożony 

w formie pisemnej  ze wskazaniem celu zwołania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) zwoływane jest w terminie 21 dni ( 6 tygodni ) od 

dnia wniesienia właściwego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. 

6. Jeżeli Zarząd nie zwoła w odpowiednim terminie Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) wynikającym ze 

statutu, Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) jest zwoływane przez Główną Komisję Rewizyjną. 

 

 

§ 23. 

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) należy:  

 

1. Uchwalanie zmian w statutowych. 

2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia Sportu. 

3. Ustalanie liczebności oraz wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwalanie kierunków i programów działania. 

5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu.  

6. Wybór władz Stowarzyszenia Sportu następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z decyzją Walnego 

Zebrania. 

7. Zatwierdzanie Uchwał Zarządu o przyjęciu, skreśleniu, wykluczeniu lub czasowym zawieszeniu z listy 

członków Stowarzyszenia Sportu. 

8. Uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.  

9. Uchylanie uchwał Zarządu Głównego, sprzecznych ze statutem, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 

1/3 członków Stowarzyszenia Sportu. 

10. Podejmowanie uchwał o wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Sportu, 

organa władzy oraz członków Stowarzyszenia Sportu. 
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11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Sportu. 

  

§ 24. 

 

1. Prezesem Stowarzyszenia Sportu zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę 

głosów, nie mniejszą niż 50 % głosów ważnych. 

2. Wyboru członków władz Stowarzyszenia Sportu dokonuje Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) w oparciu 

o następujące zasady: 

1) nie ogranicza liczby zgłoszonych kandydatów, 

2) w głosowaniu jawnym lub tajnym, 

3) głosuje się na poszczególnych kandydatów 

Członkami władz Stowarzyszenia Sportu zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej 

wg ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości 

miejsc mandatowych. 

§ 25. 

Zarząd może powoływać Komisje lub inne organy doradcze. Szczegółowy zakres działania, organizacja oraz tryb 

pracy Komisji określają Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd. 

 

 

 

 

§ 26. 

 

1. Zarząd składa się z 5 do  9 członków,  w tym  prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik.  

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

3. Zarząd tworzy ze swojego grona prezydium w składzie Prezes, wiceprezes, sekretarz lub skarbnik oraz 1 

członek zarządu powołany przez Prezesa, o ile będzie to konieczne.  

4. Członkowie Zarządu składają oświadczenie o niekaralności. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 2 razy do roku . 

6. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu obraduje Prezydium Zarządu. 

7. Zebranie Zarządu lub Prezydium Zarządu może mieć formę multimedialną. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów z zachowaniem quorum, przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa. 

8. Prezydium Zarządu spotyka się w zależności od potrzeb. 

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z zachowaniem quorum, przy równej liczbie głosów 

decyduje głos Prezesa. 

10. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów z zachowaniem quorum, przy równej liczbie głosów 

decyduje głos Prezesa.  

11. W okresie między posiedzeniami Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki decyduje Prezes lub zastępujący 

go wiceprezes. 

12. Zarząd może powołać w skład Zarządu Lekarza Konsultanta, podejmując w tej sprawie odpowiednią uchwałę. 

13. Zarząd może zmienić podział funkcji oprócz funkcji Prezesa. 

14. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Głównej Komisji Rewizyjnej władzom Stowarzyszenia Sportu, 

tj. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może 

przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ). 

15. Zarząd może powołać i zatrudnić  Kierownika Biura lub Dyrektora Biura. 

16. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub członek zarządu upoważniony przez prezesa. 

17. Zarząd może zatrudnić członka Zarządu do obsługi biura lub zlecić wykonanie zadań obsługi biura firmie.  

 

§ 27. 

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia Sportu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.  

2. Planowanie i uchwalanie rocznych planów działania. 

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ). 

4. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia Sportu. 

5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków 

( Delegatów ) do zatwierdzenia. 

6. Występowanie do władz administracji terenowej i państwowej z wnioskami o przyznanie środków 

finansowych do realizacji zaplanowanych zadań. 

7. Pozyskiwanie sponsorów. 

8. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia Sportu. 

9. Ustalanie i zatwierdzanie składu reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe. 

10. Powołanie kierownika ekipy na wyjazdy zagraniczne. Używana nazwa do kontaktów zagranicznych w języku 

angielskim: „team manager”. 
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11. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia Sportu. 

12. Rozpatrywanie spornych spraw pomiędzy członkami Stowarzyszenia Sportu. 

13. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia Sportu. 

14. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków.  

15. Przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia Sportu. 

16. Wnioskowanie o zatwierdzenie na Walnym Zebraniu Członków ( Delegatów ) wysokości składek 

członkowskich. 

 

§ 28. 

 

Oddziały Terenowe Stowarzyszenia Sportu mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 15 

członków. 

§ 29. 

1. Oddziały Terenowe posiadają osobowość prawną. 

2. Procedura prawna tworzenia Oddziału jest taka sama jak tworzenia nowego Stowarzyszenia. 

3. Statut Oddziału Terenowego musi być oparty na tzw. statucie wzorcowym, którym jest statut Stowarzyszenia 

Sportu. 

4. Dla ważności czynności prawnych - Oddziału Terenowego - w zakresie rozporządzania majątkiem, nabywania 

składników majątkowych i ich zbywania wymagane jest współdziałanie dwóch osób działających łącznie, 

w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu. 

5. Czynności w imieniu prawa pracy podpisuje prezes lub upoważniony członek Zarządu.  

 

§ 30. 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego należy: 

 

1. Wybór Prezesa Oddziału Terenowego 

2. Ustalenie liczebności oraz wybór członków Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Terenowego. 

3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziały Terenowego i Komisji Rewizyjnej 

4. Uchwalanie programów i kierunków działania 

5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału Terenowego.  

7. Uchylanie uchwał Zarządu Oddziału Terenowego sprzecznych ze statutem Stowarzyszenia Sportu, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 31. 

 

Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego odbywają się co najmniej raz  na kwartał. 

 

 

§ 32. 

 

Do kompetencji działań Zarzadu Oddziału Terenowego należy: 

 

1. Realizacja zadań statutowych zawartych w paragrafie 10 niniejszego statutu, w porozumieniu z Zarządem 

Głównym. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału Terenowego. 

3. Reprezentowanie Oddziału Terenowego i działanie w jego imieniu. 

4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Terenowego. 

5. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału Terenowego. 

6. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Oddziału Terenowego i Zarządowi Głównemu. 

7. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sportu o  nadanie lub pozbawienie 

członkostwa honorowego 

8. Zgłaszanie Zarządowi Głównemu nowo przyjętych członków Stowarzyszenia Sportu. 

 

§ 33. 

 

Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału Terenowego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia. 

§ 34. 

 

W sprawach nie uregulowanych w odniesieniu do władz terenowych odpowiednio stosuje się postanowienia 

statutu Stowarzyszenia Sportu. 
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§ 35. 

 

Główna Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza 

2. Komisja przeprowadza okresowe kontrole: statutowe, finansowe i gospodarcze działalności Stowarzyszenia 

Sportu przynajmniej raz w roku 

3. Komisja może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia Sportu. 

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i usterek, określa termin i sposób ich usunięcia. 

5. Komisja rewizyjna po uzyskaniu wyjaśnień ze strony Zarządu sporządza nowy protokół na Walne Zebranie 

Sprawozdawcze, Sprawozdawczo-Wyborcze lub Nadzwyczajne.  

6. Wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 

7. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenie o niekaralności. 

 

§ 36. 

 

Główna Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być 

członkami organu zarządzającego, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości 

z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

 

§ 37. 

 

Terenową Komisję Rewizyjną obowiązuje Regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną. 

 

Rozdział V 

 

Nagrody i wyróżnienia  

 

§ 38.  

 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Sportu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. 

2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy MENIS 

oraz regulaminy Stowarzyszenia Sportu. 

 

Rozdział VI  

Postępowanie dyscyplinarne 

 

§ 39. 

 

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Sportu Zarządowi Głównemu 

przysługuje prawo wymierzania kar: 

1) upomnienia 

2) nagany 

3) zawieszenia w prawach członka 

4) wykluczenia 

2. Od uchwały Zarządu Głównego o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 30 dni. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia Sportu o ukaraniu jest ostateczna. 

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze PSST 

 

§ 40. 

 

Na fundusze Stowarzyszenia Sportu składają się następujące czynniki: 

 

1. Składki członkowskie. 

2. Dochody uzyskane z działalności statutowej. 

3. Dotacje, subwencje i darowizny. 

4. Dotacje na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej zlecone Stowarzyszeniu Sportu. 

5. Dotacje na zadania publiczne zlecone przez samorząd terytorialny. 

6. Dochody z majątku. 

7. Dochody z lokat bankowych. 

8. Inne wpływy. 
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§ 41. 

 

1. Stowarzyszenie Sportu gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Przy prowadzeniu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzi rachunkowe 

wyodrębnienie tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, 

z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.  

3. Stowarzyszenie z pozyskanych darowizn może wesprzeć grupy społeczne wymagające szczególnego wsparcia.  

4. Dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest przeznaczony na działalność pożytku 

publicznego. 

5. Sporządza sprawozdania z wykonania zadań własnych i publicznych za okres sprawozdawczy, którym jest rok 

budżetowy. 

§ 42. 

 

1. Dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania majątkiem, nabywania składników majątkowych 

i ich zbywania wymagane jest współdziałanie dwóch osób działających łącznie, w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu. 

2. Umowy i inne zobowiązania przysparzające do kwoty 10 tysięcy złotych może jednoosobowo podpisywać 

Prezes lub wiceprezes.  

3. Czynności w imieniu prawa pracy podpisuje prezes lub upoważniony do tego członek Zarządu. 

 

Rozdział  VIII 

 

Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia Sportu 

 

§ 43. 

 

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków ( Delegatów )- zwyczajne lub 

nadzwyczajne większością 2/3 ogólnej liczby członków ( wybranych delegatów ). 

2.  Zmiany w statucie dokonuje się aneksami. 

3. Likwidacja Stowarzyszenia Sportu, poza obligatoryjnymi wypadkami wskazanymi w ustawach, może 

nastąpić w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) 

większością 2/3 głosów członków ( delegatów ) z zastrzeżeniem § 20 ust.7 statutu.  

 

 

 

§ 44. 

 

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Sportu 

Zarząd wraz z Główną Komisją Rewizyjna przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza 

likwidację stowarzyszenia Sportu z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących 

 

 

 

§ 45. 

 

Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań obciążających Stowarzyszenie Sportu zostaje przeznaczany na cel 

wskazany w uchwale Walnego Zebranie Członków ( Delegatów ) o rozwiązaniu Stowarzyszenia Sportu. 

 

 

 


