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STATUT STOWARZYSZENIA
Krakowskiego Klubu Piłki Stołowej
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Krakowski Klub Piłki Stołowej. W dalszej części Statutu zwane jest
w skrócie Stowarzyszeniem lub Klubem. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest: KKPS.
§2
1.
2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków, do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na
warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§5
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Do celów działania Stowarzyszenia należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej oraz angażowanie jak najliczniejszej grupy osób do
różnorodnych form aktywności, gier i zabaw.
Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Krakowa i miast ościennych.
Integracja krakowskich graczy piłki stołowej.
Popularyzacja piłki stołowej.
Zapewnienie bazy lokalowej, organizacyjnej, materialnej i kadrowej dla prowadzenia
turniejów, imprez, treningów oraz popularyzacji piłki stołowej.
Kreowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i miasta Krakowa.
Dążenie do podnoszenia umiejętności gry zawodników, promowanie zasad fair play
w sportowej rywalizacji oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
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8.
9.

Wybór spośród najaktywniejszych członków Klubu kadry sędziowskiej oraz systematycznych
podnoszenie ich kwalifikacji.
Współdziałanie z krajowymi władzami sportowymi oraz innymi ośrodkami wspierającymi
rozwój futbolu stołowego w Polsce i zagranicą.
§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizację turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących piłkę stołową.
Organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej.
Organizację zajęć szkoleniowych i doskonalących dla zawodników biorących udział
w rywalizacji sportowej na każdym szczeblu współzawodnictwa.
Udział swych członków w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Współpracę z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi realizacją celów statutowych
Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Działa
w Stowarzyszeniu poprzez swego pełnomocnika.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, popartej podpisami minimum dwóch
członków Stowarzyszenia.
Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia członka, jeżeli został on uprzednio wykluczony ze
Stowarzyszenia lub jeżeli istnieje podejrzenie, że jego członkostwo będzie dla Klubu
niepożądane. decyzja zarządu w tej sprawie jest ostateczna. Kolejne rozpatrzenie członkostwa
może mieć miejsce po upływie trzech miesięcy od daty uchwalenia odmowy przyjęcia do
Stowarzyszenia. Rozpatrzenie przyjęcia do Stowarzyszenia, nie może trwać dłużej niż 30 dni od
daty złożenia deklaracji pisemnej zainteresowanego.
Członkostwo wygasa wskutek:
a) wniosku członka złożonego na ręce Zarządu;
b) śmierci członka;
c) pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu z powodu:
- naruszania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
- braku czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
d) zaległości w płaceniu składek za okres co najmniej 4 miesięcy, przy czym nie muszą to być
miesiące następujące po sobie.

KRS 0000430486

Stowarzyszenie Krakowski Klub Piłki Stołowej

2

21.12.2019 r.

7.

e) rozwiązania Stowarzyszenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, członkostwo może zostać automatycznie przywrócone,
jeżeli członek, którego członkostwo wygasło, ureguluje w całości zaległe składki w terminie 14
(słownie: czternastu) dni od dnia powiadomienia przez Zarząd o wygaśnięciu członkostwa.
§9

1.
2.

3.

4.

Członkiem zwyczajnym mogą być tylko osoby fizyczne.
Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
zostać członkiem Stowarzyszenia zgodnie z procedurą przewidzianą w § 8 pkt 4 i 5 niniejszego
Statutu.
Członek zwyczajny po opłaceniu składek członkowskich ma prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu i brania udziału w głosowaniach z biernym i czynnym
prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia,
b) zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia w granicach przewidzianych
Statutem;
c) zasięgnięcia informacji na temat działalności Stowarzyszenia, a także wglądu we wszystkie
dokumenty Stowarzyszenia zawierające decyzje i uzasadnienia w zakresie bezpośrednio go
dotyczącym;
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie
z zasadami przewidzianymi w uchwałach władz Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, a także uchwał wydanych przez władze
Stowarzyszenia;
b) sumiennego wypełniania przyjętych na siebie obowiązków i funkcji;
c) opłacania składek członkowskich na warunkach ustalonych przez Walne Zebranie;
d) aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia;
e) zgłaszania Zarządowi w ciągu 14 dni od daty nastąpienia wszelkich zmian danych
zawartych w liście założycieli lub deklaracji członkowskiej, a w szczególności zmian adresu
zamieszkania oraz adresu e-mail.
§ 10

1.
2.
3.
4.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklaruje
pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia.
Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego celów statutowych;
b) przestrzegania postanowień Statutu, a także uchwał wydanych przez władze
Stowarzyszenia;
c) pomocy finansowej, rzeczowej lub niematerialnej na rzecz Stowarzyszenia.
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§ 11
1.
2.
3.
4.
5.

Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Statutowych
Stowarzyszenia.
Członek Honorowy nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek ciężarów finansowych
związanych z działalnością Stowarzyszenia. Nie płaci składek członkowskich.
Członek Honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem § 9 ust. 4
lit. c.
Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd po wyrażeniu pisemnej zgody przez zainteresowanego.
Rozdział IV
WŁADZE
§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.

Walne Zebranie Członków.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 13

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 100 członków zwyczajnych, Walne
Zebranie Członków może zostać zastąpione przez Zebranie Delegatów. Decyzję w tej sprawie
oraz tryb wyboru delegatów określi ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zebranie
Członków.
W obradach Walnego Zebrania uczestniczyć mogą aktywni członkowie Stowarzyszenia oraz
osoby zaproszone przez któryś z organów władzy Stowarzyszenia. W obradach Walnego
Zebrania nie biorą udziału członkowie, których członkostwo wygasło zgodnie z § 8 ust. 6
najpóźniej na 1 dzień przed Walnym Zebraniem.
Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania wyznacza Zarząd i podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, wystarczającą informacją o terminie
i miejscu obrad, uznaje się informacje na Facebooku Stowarzyszenia lub na stronie
internetowej stowarzyszenia www.pilkarzykikrakow.pl
Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Prezes Zarządu, osoba przez niego wskazana lub
najstarszy stażem obecny na sali członek Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz w ciągu sezonu, najpóźniej do końca marca.
Sezon trwa od października do czerwca.
Głównym zadaniem Walnego Zebrania zwyczajnego jest przeprowadzenie wyborów do władz
Stowarzyszenia, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
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9.

Walne Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd na wniosek własny lub większości
kwalifikowanej (50% + 1) liczby członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo
wyborcze. Powinno odbyć się w terminie do 30 dni od chwili zgłoszenia wniosku.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz późniejszych jego zmian;
b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia lub ich członków;
c) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
d) podejmowanie uchwał o współpracy z podmiotami zewnętrznymi, tak krajowymi, jak
i międzynarodowymi, a także o członkostwie Stowarzyszenia w takich organizacjach;
e) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu po wysłuchaniu jego sprawozdania;
f) ustalanie symboli wyróżniających Stowarzyszenie;
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia;
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
i) rozwiązanie stowarzyszenia.
j) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o jednorazowym obciążeniu członków
składkami nadzwyczajnymi, między innymi w przypadku celowego działania na szkodę
Stowarzyszenia i wynikłych z tego działania strat.
k) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
ZARZĄD
§ 14
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 lub 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie na
okres dwóch lat w głosowaniu tajnym. Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden głos.
Ze swego składu Zarząd wybiera Prezesa, dwóch lub trzech Wiceprezesów. Jeden
z wiceprezesów pełni rolę skarbnika/sekretarza.
Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Bez prawa do
głosowania mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, członkowie
Honorowi i wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub wskazana przez niego osoba.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zebrania;
c) przyjmowanie członków Stowarzyszenia;
d) opracowanie planów funkcjonowania Stowarzyszenia;
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
f) wnoszenie uwag do działalności Stowarzyszenia
g) kontrolowanie działalności członków Stowarzyszenia
h) odbieranie członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 8 pkt 6
i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
Wszelkie oświadczenia woli składane są w imieniu Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu
i jednego z Członków Zarządu działających łącznie. Dysponowanie prawami majątkowymi oraz
podejmowanie czynności skutkujących dla Stowarzyszenia zobowiązaniami finansowymi
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7.
8.

9.

powyżej kwoty 500 zł (pięćset złotych) wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w formie
uchwały, przy czym:
a) w przypadku Zarządu składającego się z 3 członków – wymagane jest podjęcie uchwały
przez wszystkich członków Zarządu;
b) w przypadku Zarządu składającego się z 4 członków – wymagane jest podjęcie uchwały
przez Prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
Tryb pracy Zarządu, podział obowiązków oraz pozostałe kwestie związane z funkcjonowaniem
Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu, przyjęty przez Zarząd większością bezwzględną.
Zarząd ma obowiązek zapewnić stałe miejsce przechowywania oraz bezpieczeństwo
dokumentów Stowarzyszenia, jak również umożliwić udostępnienie w zakresie niezbędnym co
najmniej kopii tych dokumentów. Decyzja w tej sprawie musi mieć poparcie Komisji
Rewizyjnej.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności
związanych z pełnioną funkcję. Decyzję w przedmiocie przyznania wynagrodzenia oraz
ustalenia jego wysokości podejmuje Walne Zebranie.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 15

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres
dwóch lat w głosowaniu tajnym.
Ze swego składu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
W skład Komisji Rewizyjnej powinni wchodzić ludzie o nieposzlakowanej opinii.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
w szczególności Zarządu;
b) składanie sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia na forum Walnego
Zebrania Członków;
c) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
W sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania zwyczajnego w przewidzianym w Statucie
terminie, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie w celu odwołania Zarządu
i wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Tryb pracy Komisji Rewizyjnej, podział obowiązków oraz pozostałe kwestie związane
z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnej określa Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, przyjęty
przez Komisję Rewizyjną większością bezwzględną.
POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
§ 16

1.
2.

Nie można łączyć funkcji w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej.
Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji musi
wskazywać nowego kandydata oraz być podpisany przynajmniej przez połowę członków
Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze. Do przyjęcia tego wniosku niezbędna
jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
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głosowania. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w którym nie
wskazano nowego kandydata, pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.
§ 17
W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie
uchwał należy do Walnego Zebrania.
§ 18
1.
2.

3.

Wszystkie organy władzy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu równym i jawnym, chyba że postanowienia Statutu stanowią
inaczej.
Każdy uprawniony ma do dyspozycji jeden głos i ma prawo głosować „za”, „przeciw”.
§ 19

Wszelkie uchwały, pisma i zawiadomienia o charakterze indywidualnym, których adresatem jest
członek Stowarzyszenia lub osoba ubiegająca się o członkostwo, powinny zostać doręczone
zainteresowanemu w terminie do 7 dni od daty wydania. Doręczenie może nastąpić w formie:
1. pisemnej – bezpośrednio lub drogą pocztową na adres wskazany w deklaracji członkowskiej;
2. e-maila – na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
§ 20
1.

2.
3.
4.

Podczas wyborów władz Stowarzyszenia każdy uprawniony do głosowania ma do dyspozycji
tyle głosów, ile miejsc jest do obsadzenia w danym organie władzy Stowarzyszenia, przy czym
na jednego kandydata można oddać tylko jeden głos.
Głosowanie jest wolne, równe, bezpośrednie i tajne.
Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Wyborcza wybrana w
drodze uchwały na wniosek Przewodniczącego obrad.
§ 21

1.

2.

W sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
możliwe jest jego uzupełnienie w drodze kooptacji, której dokonują w drodze uchwały
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu kub Komisji Rewizyjnej
w przeciągu 30 dni zostaje zwołane Walne Zebranie celem dokonania wyboru nowego członka
tych organów.
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Rozdział V
STRUKTURY ORGANIZACYJNE
§ 22
1.
2.

Zgodnie z potrzebami Zarząd może powołać Zespoły Zadaniowe.
Każdy Zespół działa na zasadzie własnego Regulaminu, przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia
i zgodnego ze Statutem Stowarzyszenia.
Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 23

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje dzięki:
d)
e)
f)
g)
h)

składkom członkowskim;
darowiznom, spadkom, zapisom;
dotacjom i ofiarności publicznej;
dochodom z majątku stowarzyszenia;
innym źródłom.
§ 25

1.
2.
3.
4.
5.

Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany uiszczać składki członkowskie na pokrycie
kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.
Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie.
Członkowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia, uiszczają 50% ustalonej składki członkowskiej –
do dnia osiągnięcia pełnoletniości.
Składki członkowskie są uiszczane z góry za każdy miesiąc kalendarzowy, najpóźniej do 10. dnia
miesiąca.
W przypadku trudnej sytuacji życiowej lub finansowej członka Zarząd może podjąć decyzję
o zwolnieniu członka z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej przez czas określony, nie
dłuższy niż 6 miesięcy – na podstawie wniosku złożonego Zarządowi przez członka
Stowarzyszenia znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.
§ 26

1.
2.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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21.12.2019 r.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością
kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 28
1.
2.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne
Zebranie większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
* * *

Statut uchwalono podczas Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia w dniu 12.10.2017 r.
Zmiany Statutu zostały przegłosowane podczas Walnego Zebraniu w dniu 21.12.2019 r.
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