
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W niniejszym Statucie wprowadzono zmiany zgodnie z Uchwałami: 1. Walnego Zgromadzenia z dnia 9.03.2012 r. 

                                                                                                                               2. Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2015 r. 

                                                                                                                  3. Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2017 r. 

 
 
 

 
(Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 tj. Dz.U. 2017 poz.210 – Prawo o stowarzyszeniach) 



 
STATUT 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku 
  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 
1. Stowarzyszenie pod nazwą: Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ" w Sanoku (dalej 

„Towarzystwo”), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób 
o celach niezarobkowych, reaktywowanym 11 lipca 2004 r. poprzez wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr 0000234935, które działa na 
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
(t. j. Dz. U. 2015 poz. 1393, z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. Towarzystwo jest spadkobiercą i bezpośrednim kontynuatorem idei i celów 
Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, która zostało utworzone w 1889 r. Ciągłość 
działalności zapewnili Towarzystwu członkowie, którzy do Towarzystwa 
Gimnastycznego „SOKÓŁ" w Sanoku należeli do 1946 r. 

3. Towarzystwo może posługiwać się skrótem TG „Sokół” w Sanoku.  
4. Towarzystwo może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 
 

§ 2. 
Towarzystwo posiada osobowość prawną.  

 
§ 3. 

1. Obszarem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 
z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Działania komunikacyjne prowadzone przez Towarzystwo w mediach 
społecznościowych i środkach masowego przekazu nie zawężają się jedynie do 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a mogą być realizowane w innych krajach lub 
mieć charakter globalny. 

 
§ 4. 

1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Sanok. 
2. Sądem właściwym dla Towarzystwa jest Sąd Rejonowy w Sanoku i Sąd Okręgowy 

w Krośnie.  
 

§ 5. 
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
społecznych o takich samych lub podobnych celach. 

 
§ 6. 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków 
i wolontariuszy — z zastrzeżeniem ust. 2-3.  

2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników. 
3. Towarzystwo może wypłacać wynagrodzenie członkom zarządu na zasadach 

przewidzianych w § 35.  
 

§ 7. 
1. Godłem Towarzystwa jest sokół wznoszący się do lotu trzymający w szponach 

ciężarek gimnastyczny.  
2. Barwy Towarzystwa są białe i karmazynowe. 



3. Towarzystwo używa sztandaru według ustalonego wzoru, tudzież pieczęci z godłem 
sokoła wznoszącego się do lotu z ciężarkami gimnastycznymi.  

4. Towarzystwo posiada własne odznaczenie organizacyjne, a jego formę i sposób 
noszenia określa Regulamin „Znaku Sokoła”, zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenie. 

5. Towarzystwo posiada Honorową Odznakę Sokoła, „SOKÓŁ” SANOK (Złotą, 
Srebrną, Brązową), którą przyznaje Zarząd na wniosek, którego wzór zatwierdza 
Walne Zgromadzenie. 

6. Hymnem Towarzystwa jest „Marsz Sokołów” („Hymn Sokoli”), autorstwa Jana 
Lama (tekst) oraz Wilhelma Czerwińskiego (muzyka), który zostały napisany 
w drugiej połowie XIX wieku.  

 
II. Cele i środki działania 

§ 8. 
1. Działalność Towarzystwa jest inspirowana etyką chrześcijańską, oraz postawą 

tolerancji w zgodzie z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego.  
2. Towarzystwo jest organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa 

poprzez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin 
o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym, w tym form aktywnego wypoczynku 
dla podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa oraz wyrobienie w nim karności, 
spójności i ofiarności, odpowiedzialności za swoje czyny, poczucia obowiązku wobec 
Ojczyzny i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga 
i Ojczyzny. 

 
§ 9. 

1. Do osiągnięcia celów, o jakich mowa w § 8, Towarzystwo dąży za pomocą: 
1) pielęgnowania rozwoju fizycznego, a w szczególności: udzielania nauki 

systematycznej gimnastyki, prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, 
prowadzenia ćwiczeń stosowanych, jak pływanie, narciarstwo, jazda konna itp., 
wreszcie ćwiczeń w obronie własnej, jak np. szermierka; 

2) organizowania młodzieży w Polowej Drużynie Sokolej, tworzenia dla niej 
kursów, urządzania ćwiczeń, wycieczek, obozów i kolonii letnich; 

3) przygotowania młodzieży w Stałej Drużynie Sokolej przez stosowne ćwiczenia 
i wykłady do praktycznego życia; 

4) urządzania ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych 
i towarzyskich, organizowania wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee 
i cele Towarzystwa; 

5) rozbudzania w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz 
chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych 
i obywatelskich. 

2. Towarzystwo podejmuje wszelkie działania i prace zgodne z obowiązującym 
prawem, które służą rozpowszechnianiu idei Towarzystwa oraz realizowaniu jego 
zadań. 

 
§ 10. 

Towarzystwo zarządza i administruje nieruchomościami i ruchomościami będącymi 
jego własnością lub w jego posiadaniu.  

 
§ 11. 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji i wspierania 
swoich celów. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
a) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 
b) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 



c) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
d) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 
e) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, 
f) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 
g) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 
h) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych, 
i) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych, 
j) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
k) PKD 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
l) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych,  
m) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach  

elektronicznych (Internet), 
n) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 

w pozostałych mediach, 
o) PKD 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,  
p) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 
q) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,  
r) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych,  
s) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
t) PKD 90.0.Z Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,  
u) PKD 92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 
v) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,  
w) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,  
x) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  
y) PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, 
z) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Towarzystwo podejmuje Walne 

Zgromadzenie, wskazując jej formy i zakres — w granicach wyznaczonych ust. 2.  
4. Towarzystwo może rozpocząć działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu 

do rejestru przedsiębiorców.  
5. Działalność gospodarcza musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i posiadać charakter dodatkowy wobec działalności prowadzonej 
przez Towarzystwo. 

6. Cały przychód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany wyłącznie na 
prowadzenie przez Towarzystwo działalności statutowej, zgodnie z § 45 ust. 2.  

7. Wszystkie formy działalności muszą być rachunkowo wyodrębnione w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 
przepisów dotyczących rachunkowości.  

 

III. Nabycie i utrata członkostwa 

§ 12. 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. kandydatów,  
2. zwyczajnych, 
3. uczestników, 
4. honorowych, 
5. wspierających. 



 

 

§ 13. 
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, który(a) 

ukończył(a) 18 lat, mający(a) pełną zdolność do czynności prawnych 
i niepozbawiony(a) praw publicznych. 

2. Członkiem Towarzystwa może być również cudzoziemiec mający miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec mający miejsce 
zamieszkania w Polsce może zrzeszać się zgodnie z przepisami obowiązującymi 
obywateli polskich.  

3. Członkiem Towarzystwa może stać się również cudzoziemiec niemający miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
§ 14. 

1. W celu przystąpienia do Towarzystwa jako członek zwyczajny należy: 

a) złożyć pisemną deklarację członkowską, zawierającą pisemne oświadczenie 
o przystąpieniu do Towarzystwa, przy czym musi być ona podpisana przez co 
najmniej dwóch pełnoprawnych członków Towarzystwa, którzy zalecają przyjęcie 
nowego członka zwyczajnego; 

b) dokonać opłaty wpisowego w wysokości ustalonej uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.     

2. O złożeniu deklaracji powinni być zawiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa 
za pomocą ogłoszenia wywieszonego w lokalu Towarzystwa. 

3. Przyjęcie kandydata na okres próbny, trwający co najmniej 6 miesięcy, może 
nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia kandydatury. 

4. Przyjęcie kandydata na okres próbny odbywa się przez głosowanie jawne, 
co najmniej 5 głosami Członków Zarządu. 

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, po co najmniej 6. miesiącach okresu 
próbnego, odbywa się przez głosowanie tajne, co najmniej 5 głosami Członków 
Zarządu. 

6. Zarząd nie jest obowiązany ujawniać powodów odmowy przyjęcia. 
7. Od uchwały Zarządu nie ma odwołania. 

 
§ 15. 

1. Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 18 lat 
życia pod warunkiem, że:  
� złoży pisemne oświadczenie potwierdzone przez rodziców albo prawnych 

opiekunów,  
� zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd wg zasad § 14. 

2. Członek-uczestnik staje się członkiem zwyczajnym po osiągnięciu 18. roku życia. 
 

§ 16. 
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która posiada szczególne 

zasługi dla Towarzystwa.  
2. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie po 

rozpatrzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zarząd — poprzez 
podjęcie uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 
członków Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 17. 
Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, które świadczą 
pomoc materialną na rzecz Towarzystwa.  
 

 



§ 18. 
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi, przy 
czym wystąpienie staje się skuteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec 
Towarzystwa; 

b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek lub 
brak aktywności przez okres 24 miesięcy; 

c) wykluczenia z Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie — w trybie przewidzianym 
w § 25; 

d) śmierci członka;  
e) w przypadku członka zwyczajnego – utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 

lub pozbawienia praw publicznych; 
f) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa. 

 
IV. Prawa i obowiązki członków 

§ 19. 
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek: 

a) stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, do obowiązujących 
w Towarzystwie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia, 
a także w zakresie spraw sokolskich, do poleceń i rozkazów ustanowionych władz 
sokolskich; 

b) dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze i wszędzie, 
tak w życiu sokolim, jak i poza nim zgodnie z wymaganiami obyczajności, honoru 
i dobra społeczeństwa;  

c) innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swoich 
druhów. Spory i nieporozumienia natury osobistej pomiędzy sobą członkowie 
są obowiązani poddawać pod rozstrzygnięcie Sądowi Honorowemu; 

d) regularnie płacić składki członkowskie i wykonywać zadeklarowane świadczenia. 
 

§ 20. 
Członkowie Towarzystwa mają prawo: 

a) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach z prawem głosu; 
b) posiadać czynne i bierne prawo wyborcze; 
c) korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących 

przepisów i regulaminów; 
d) oceniać działalność władz Towarzystwa oraz formułować wnioski związane z tą 

działalnością; 
e) nosić odznakę Towarzystwa; 
f) być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego 

rzecz zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 21. 
1. Członek-kandydat Towarzystwa nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, 

nie posiada prawa głosu w Walnych Zgromadzeniach. Członek-kandydat 
Towarzystwa może nosić znak Sokoła.  

2. Członek-uczestnik Towarzystwa posiada takie same obowiązki jak członkowie 
Towarzystwa, określone w § 19.  

3. Członek-uczestnik Towarzystwa posiada takie same uprawnienia jak członkowie 
Towarzystwa, określone w § 20, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 
§ 22. 

1. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie uprawnienia członka 
zwyczajnego przewidziane w § 20.  

2. Członek honorowy Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku płacenia składek, 
chyba że wyrazi odmienne życzenie w tym zakresie.   



 
§ 23. 

1. Prawa i obowiązki członków wspierających określane są indywidualnie, zgodnie 
ze złożonymi deklaracjami. 

2. Członkowie wspierający mają prawo korzystania ze świadczeń Towarzystwa oraz 
uczestniczenia osobiście lub przez swoich przedstawicieli (pełnomocników) 
w Walnych Zgromadzeniach z prawem głosu. 

 
§ 24. 

1. Każdy członek Towarzystwa — bez względu na rodzaj przynależności 
do Towarzystwa —może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za: 

a) nieprzestrzeganie statutu, regulaminów lub innych przepisów stanowionych 
przez Towarzystwo; 

b) naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  
c) naruszenie zasad etyki sokolej; 
d) działalność na szkodę Towarzystwa; 
e) popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa. 

2. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej Zarząd posiada prawo nakładania 
następujących kar dyscyplinarnych: 

a) upomnienia, 
b) nagany, 
c) zawieszenia w prawach członka na okres od miesiąca do lat trzech.  

3. W przypadku szczególnie ciężkich naruszeń, o jakich mowa w ust. 1, może być 
orzeczona kara w postaci wykluczenia członka z Towarzystwa.  

 
§ 25. 

1. W przypadku powzięcia przez Zarząd informacji, że członek Towarzystwa mógł 
dopuścić się czynu uzasadniającego pociągnięcie go do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, Zarząd niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające.  

2. W ramach postępowania wyjaśniającego Zarząd zapoznaje się z okolicznościami 
sprawy, a także umożliwia obwinionemu wypowiedzenie się odnośnie do stanu 
faktycznego – pisemnie lub w trakcie wysłuchania, w którym uczestniczy 
co najmniej połowa liczby członków Zarządu.  

3. Jeżeli Zarząd stwierdzi, że nie ma podstaw do ukarania, umarza postępowanie 
wyjaśniające.  

4. Jeżeli Zarząd stwierdzi, że członek Towarzystwa dopuścił się zarzucanego mu czynu 
i jednocześnie nie zachodzą podstawy do wykluczenia go z Towarzystwa — nakłada 
jedną z kar dyscyplinarnych wymienionych w § 24 ust. 2 poprzez podjęcie uchwały 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów liczby członków zarządu. 

5. Zarząd może w każdej chwili odstąpić od samodzielnego rozpatrzenia sprawy 
i przekazać sprawę do załatwienia Sądowi Honorowemu – z wyjątkiem sytuacji, gdy 
w opinii większości członków Zarządu zachodzą podstawy do wykluczenia członka 
z Towarzystwa.   

6. Jeżeli Zarząd stwierdzi, że członek Towarzystwa dopuścił się zarzucanego mu czynu 
i jednocześnie zachodzą podstawy do wykluczenia go z Towarzystwa — zawiadamia 
Sąd Honorowy w celu wydania przez niego opinii oraz przekazuje sprawę do 
rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.  

7. Po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy oraz opinią Sądu Honorowego, o jakiej 
mowa w ust. 6, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o: 

a) umorzeniu postępowania dyscyplinarnego lub  
b) wykluczeniu członka z Towarzystwa.  

8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 7, w głosowaniu 
tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków 
Walnego Zgromadzenia.  



9. Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary dyscyplinarnej obwinionemu przysługuje 
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia mu uchwały Zarządu o nałożeniu kary dyscyplinarnej.  

10. Od uchwały Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu z Towarzystwa 
obwinionemu przysługuje odwołanie do właściwego sądu powszechnego, o ile 
posiada zdolność procesową.  

 

V. Organy Towarzystwa 

§ 26. 
1. Organami Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna; 
d) Sąd Honorowy. 

2. Jednostkami pomocniczymi Towarzystwa, niebędącymi organami, są: 
a) Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego, 
b) Kierownictwo Działów Sportowych. 

3. Kadencja wybieralnych organów i osób w jednostkach pomocniczych Towarzystwa 
trwa trzy lata, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej. 

4. Każda osoba może zostać wybrana po upływie swojej kadencji ponownie. 
Nie obowiązuje maksymalna liczba kadencji, jaką można pełnić w danym organie 
lub jednostce pomocniczej.  

 
§ 27. 

Członkowie organów i osób w jednostkach pomocniczych Towarzystwa pełnią swoje 
funkcje honorowo — z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu, którym przysługuje 
prawo do wynagrodzenia na zasadach przewidzianych w § 35. 
 
A. Walne Zgromadzenie 

 
§ 28. 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Towarzystwa. Wszystkie sprawy 
niezastrzeżone na rzecz innych organów należą do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia.  

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków 

Walnego Zgromadzenia najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem – 
listownie, poprzez wywieszenie informacji w lokalu Towarzystwa lub na stronie 
internetowej Towarzystwa. 

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w 
niniejszym statucie, do zwołania Walnego Zgromadzenia jest upoważniona 1/10 
liczby członków Towarzystwa.  

 
§ 29. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się: 
a) co roku — na potrzeby sprawozdawcze i zatwierdzenia działalności Zarządu; 
b) co 3 lata — na potrzeby sprawozdawcze i wyborcze, w celu dokonania wyboru 

nowych członków organów Towarzystwa. 
 

§ 30. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 



c) w przypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków 
Zarządu; 

d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony 
do Zarządu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni 
od daty złożenia żądania lub wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 
§ 31. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) uchwalenie ogólnego kierunku działania Towarzystwa; 
b) wybór prezesa Zarządu Towarzystwa; 
c) wybór pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego; 
d) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Honorowego; 
e) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 
f) ocena sprawozdań z działalności organów Towarzystwa oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi; 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
h) ustalenie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat; 
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu; 
j) wybór pełnomocnika lub upoważnianie członka Komisji Rewizyjnej do zawierania 

umów z członkami Zarządu; 
k) zatwierdzenie budżetu Towarzystwa; 
l) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 10.000 zł; 
m) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości; 
n) wyrażenie zgody na obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub 

wynajmowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; 
o) decydowanie o współpracy z innymi organizacjami; 
p) wyrażenie zgody na uczestnictwo Towarzystwa w organizacjach i związkach 

organizacji; 
q) nadanie godności członka honorowego; 
r) zatwierdzenie Regulaminu „Znaku Sokoła”, 
s) zatwierdzenie wzoru wniosku, o przyznanie Honorowej Odznaki Sokoła,  

„SOKÓŁ” SANOK (Złotej, Srebrnej, Brązowej), przez Zarząd, 
t) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa; 
u) podejmowania uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów Towarzystwa. 
 

§ 32. 
1. Jeżeli przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków Walnego Zgromadzenia.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 
co najmniej  połowy liczby członków Walnego Zgromadzenia w sprawie: 

a) zmiany statutu; 
b) rozwiązania Towarzystwa; 
c) nadania godności członka honorowego; 
d) zatwierdzenia Regulaminu „Znaku Sokoła”, 
e) zatwierdzenia wzoru wniosku, o przyznanie Honorowej Odznaki Sokoła, 

„SOKÓŁ” SANOK (Złotej, Srebrnej, Brązowej), przez Zarząd, 
f) uchwały o wykluczeniu członka; 
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 10.000 zł; 



h) wyrażenia zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości; 

i) wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości. 
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.  
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin swoich obrad.  

 
§ 33. 

Każdemu członkowi Towarzystwa, o ile posiada zdolność procesową, przysługuje prawo 
wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia przed właściwym sądem powszechnym w trybie art. 189 Kodeksu 
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101, z późn. zm.) 
— w terminie 30 dni od dnia powzięcia uchwały.  
 
B. Zarząd 

  
§ 34. 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z  7 lub 8  osób, w tym prezesa, oraz wybranych 
spośród siebie: 2. wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, naczelnika szkolenia 
sokolego, zastępcy naczelnika. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce członka Zarządu lub osoby, o jakiej 

mowa w § 36 ust. 1; 
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
c) śmierci członka Zarządu. 

3. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarząd 
może wybrać spośród członków Towarzystwa osobę pełniącą obowiązki członka 
Zarządu, niebędącego Prezesem— w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów liczby wszystkich pozostałych członków. Walne 
Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu może: 

a) zatwierdzić wybór; 
b) odwołać osobę pełniącą obowiązki członka Zarządu i wybrać nową osobę.  

 
§ 35. 

1. Członkom Zarządu w trakcie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
wykonywanych czynności.  

2. Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego wypłaty ustala Walne Zgromadzenie 
w drodze uchwały.  

3. Towarzystwo nie jest zobowiązane do zawierania z członkami zarządu umów o pracę 
— nawiązanie stosunku pracy z wszystkimi lub niektórymi członkami Zarządu musi 
wyraźnie wynikać z treści uchwały o wyborze.  

4. Członek Zarządu w każdej chwili może jednostronnie zrzec się ustalonego 
wynagrodzenia, składając stosowne oświadczenie pełnomocnikowi lub członkowi 
Komisji Rewizyjnego upoważnionemu do zawierania umów z członkami Zarządu. 
O przywróceniu wypłaty wynagrodzenia decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek 
zrzekającego się, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia 
oświadczenia o zrzeczeniu się wynagrodzenia.  

 
 
 

§ 36. 
1. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach 

z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą 



Walnego Zgromadzenia lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa Prezes Zarządu samodzielnie lub 
dwóch członków Zarządu działających łącznie.  Przy zaciąganiu zobowiązań 
majątkowych o wartości powyżej 5.000 zł konieczna jest kontrasygnata Skarbnika.  

 
§ 37. 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa; 
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz; 
c) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia; 
d) ustalanie i realizacja budżetu Towarzystwa; 
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa; 
f) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa, w tym nabycia lub 

zbycia majątku nieruchomego; 
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie porządku obrad; 
h) składanie sprawozdań ze swej działalności oraz z działalności Towarzystwa na 

Walnym Zgromadzeniu; 
i) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i ich realizacja; 
j) umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach 

losowych członków Towarzystwa; 
k) zatrudnianie pracowników administracyjnych i obsługi Zarządu oraz innych 

pracowników Towarzystwa; 
l) zawieranie umów o pracę i pokrewnych;   
m) przygotowywanie projektów regulaminów działania organów Towarzystwa; 
n) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych organów 

Towarzystwa; 
o) delegowanie  przedstawicieli  Towarzystwa  do  krajowych  i  międzynarodowych  

organizacji,  których członkiem jest Towarzystwo i na imprezy zagraniczne; 
p) zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi; 
q) zgłaszanie wniosków o nadanie przez  Walne Zgromadzenie godności członka 

honorowego Towarzystwa; 
r) przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych; 
s) nakładanie kar dyscyplinarnych;  
t) prowadzenie spraw członków nieuczestniczących w działaniach sportowych; 
u) powoływanie raz na trzy lata członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego; 
v) tworzenie i likwidacja działów sportowych. 

 
§ 38. 

1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;  
b) kierowanie pracami Zarządu; 
c) przewodniczenie wszelkim komisjom i komitetom, w jakich uczestniczy za 

sprawą swojego urzędu; 
d) przeprowadzanie samemu lub z pomocą wybranych przez siebie członków 

Zarządu rewizji ksiąg, rachunkowości i kasy Towarzystwa; 
e) czuwanie nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu; 
f) sprawowanie władzy dyscyplinarnej nad członkami Towarzystwa podczas 

wycieczek, zlotów, ćwiczeń publicznych, zabaw, itp. 
2. W sytuacjach wyjątkowych i niecierpiących zwłoki Prezes Zarządu może wydać 

zarządzenie w zakresie kompetencji przyznanych Zarządowi. W takim przypadku 
jest zobowiązany przekazać zarządzenie pozostałym członkom Zarządu w terminie 
do 3 dni od jego wydania, aby Zarząd mógł podjąć uchwałę o zatwierdzeniu lub 
uchyleniu zarządzenia ze skutkiem ex nunc.  

 
§ 39. 



1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz 
w miesiącu. 

2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu.  
3. Uchwały w Zarządzie zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy 

niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 
głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności — Wiceprezesa Zarządu.  

4. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
 
C. Komisja Rewizyjna 

§ 40. 
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech członków, którzy wybierają ze 

swego grona przewodniczącego. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola co najmniej raz na 1/2 roku całokształtu działalności Towarzystwa pod 
względem celowości, rzetelności i gospodarności; 

b) występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu; 
c) występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem w przedmiocie oceny 

działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium. 
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić członka Komisji Rewizyjnej w drodze 

uchwały do reprezentowania Towarzystwa przy zawieraniu umów z członkami 
Zarządu oraz w sporach z nimi.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w organach 
Towarzystwa. 

 
D. Sąd Honorowy 

§ 41. 
1. Sąd Honorowy składa się z czterech członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 
2. Do obowiązków Sądu Honorowego należy: 

a) rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa; 
b) występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu; 
c) występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały 

o wykluczeniu członka Towarzystwa; 
d) przejmowanie od Zarządu postępowania dyscyplinarnego zgodnie z § 25 ust. 5. 

3. Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie. 

 
E. Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego 

 
§ 42. 

1. W skład Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego wchodzą: naczelnik i zastępca 
naczelnika (członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zgromadzenie) oraz 
członkowie powołani przez Zarząd Towarzystwa co trzy lata, którzy wybierają 
ze swego grona sekretarza. 

2. Członkami Naczelnictwa (powołanymi przez Zarząd Towarzystwa) są: 
a) Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Sokoła; 
b) Kierownicy sekcji sportowych Towarzystwa po co najmniej rocznym okresie 

pracy w jednym z działów sportowych. 
3. Do zadań Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego należy: 

a) programowanie i koordynowanie pracy działów sportowych; 
b) umacnianie więzi ideowej i kultywowanie Tradycji Sokolstwa Polskiego; 



c) dbanie o poziom fachowy i etyczny kadry instruktorskiej; 
d) organizowanie wspólnych zajęć działów sportowych Towarzystwa; 
e) nadzorowanie pracy działów sportowych; 
f) występowanie do Zarządu o przeznaczenie środków Towarzystwa na określone 

cele jak: sprzęt, druki metodyczne, książki itp.; 
g) prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej. 

4. Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu. 
 
F. Kierownictwo Działów Sportowych 

§ 43. 
1. W celu realizacji zadań sportowych Towarzystwa Naczelnictwo Wyszkolenia 

Sokolego  wnosi do Zarządu o utworzenie lub likwidację działu sportowego.  
2. Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego opracowuje strukturę organizacyjną działu 

sportowego, zakres jego działania oraz regulamin określający tryb pracy  
i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi wraz z wnioskiem o utworzenie działu 
sportowego.  

3. Zarząd tworzy i likwiduje działy sportowe w drodze uchwały podjętej bezwzględną 
większością głosów liczby członków Zarządu, jak również dokonuje zmian w jego 
funkcjonowaniu na wniosek Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego.  

4. Pracą działu sportowego kieruje kierownik wybrany przez osoby ćwiczące w danym 
dziale i zatwierdzony przez Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego. Kierownik jest 
osobiście odpowiedzialny za pracę działu. Kierownik wybierany jest na rok i może 
zostać wybrany ponownie. 

 
VI. Majątek i fundusze Towarzystwa 

§ 44. 
Majątek Towarzystwa stanowią rzeczy ruchome i nieruchome.  

 
§ 45. 

1. Dochody Towarzystwa mogą pochodzić z: 
a) składek członkowskich; 
b) darowizn; 
c) spadków;  
d) zapisów; 
e) dochodów z własnej działalności;  
f) dochodów z majątku Towarzystwa; 
g) dotacji i subwencji osób prawnych; 
h) zbiórek od osób prywatnych (tzw. crowdfunding); 
i) zbiórek i imprez publicznych. 

2. Całość przychodów, dywidend i innych wpływów uzyskiwanych przez Towarzystwo 
jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

 
§ 46. 

1. Podmioty zainteresowane wsparciem działalności Towarzystwa mogą przekazać 
środki, wskazując konkretny cel. W przypadku, gdy cel nie zostanie wskazany, środki 
są przeznaczane na realizację wszystkich celów Towarzystwa. 

2. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
użyte na realizację celów Towarzystwa tylko z poszanowaniem woli spadkobierców 
lub donatorów. 

 
§ 47. 

1. Majątek Towarzystwa może być lokowany w prowadzonych przez Towarzystwo 
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach 
wartościowych.  



2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone 
na wynagrodzenia pracowników określa Zarząd. 

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 
amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.  

4. Towarzystwo prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby 
prawne. 

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
6. Towarzystwo odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 
§ 48. 

Towarzystwo nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Towarzystwa 

w stosunku do członków Walnego Zgromadzenia, członków Zarządu oraz innych 
organów lub jednostek pomocniczych, pracowników Towarzystwa oraz osób, 
z którymi członkowie Walnego Zgromadzenia, Zarządu oraz innych organów lub 
jednostek pomocniczych, pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim 
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”; 

b) przekazywaniu majątku Towarzystwa na rzecz członków Walnego Zgromadzenia, 
członków Zarządu oraz innych organów lub jednostek pomocniczych, pracowników 
Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Walnego Zgromadzenia, członków 
Zarządu oraz innych organów lub jednostek pomocniczych, pracowników 
Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem 
zadań statutowych Towarzystwa; 

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Walnego Zgromadzenia, członkowie Zarządu oraz innych organów lub jednostek 
pomocniczych, pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 49. 

W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie  
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi 
spadkowe w stopniu wyższym niż znikomy, tj. o 10%. 
 

VII. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§ 50. 
1. Zarząd opracowuje projekt zmian statutu i przedstawia członkom Walnego 

Zgromadzenia co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem, 
przedstawiając uzasadnienie proponowanej zmiany.  

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie statutu zgodnie z § 32 ust. 2 pkt a. 
 

§ 51. 
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w przypadku, gdy: 

a) zostaną osiągnięte cele, dla których Towarzystwo zostało powołane; 
b) Towarzystwo utraci zdolność realizowania swoich zadań, np. z powodu braku 

środków finansowych lub nadmiernego zadłużenia; 
c) liczba członków Towarzystwa spadnie poniżej 7; 
d) nie uda się wybrać Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy;  
e) wystąpią inne ważne okoliczności.  

 



§ 52. 
1. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu członkowie ostatniego Zarządu stają się 

likwidatorami Towarzystwa.  
2. Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym 

czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Towarzystwa przed 
nieuzasadnionym uszczupleniem. 

3. Likwidatorzy w szczególności powinni: 
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów, z podaniem 

swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania; 
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, 

podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego; 
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek 

o wykreślenie Towarzystwa z Krajowego Rejestru Sądowego. 
4. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, 

likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania 
opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę 
likwidatorów. 

5. Majątek zlikwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cel określony w uchwale 
Walnego Zgromadzenia podjętej przy likwidacji Towarzystwa.  

6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa. 
 

§ 53. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach, Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380, 
z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 3 z dnia  17.03.2017 r.   

Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku  

w sprawie zmiany statutu 

 

Na podstawie § 26 pkt 12 i § 38 Statutu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku w nowym brzmieniu, 

który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Dotychczasowy statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku traci moc.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku 

    z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przyjęcia statutu w nowym brzmieniu 

 


