STATUT
STOWARZYSZENIA GIER POPULARNYCH „WARMIA”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GIER POPULARNYCH
„WARMIA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996
r. O kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.), ustawy
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.
6. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków i
działaczy, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o
celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz
wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§2
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) popularyzowanie i uprawianie popularnych gier karcianych i planszowych, i
innych gier towarzyskich traktowanych jako rozrywka, która jednocześnie
pozwala rozwijać osobowość gracza w zakresie rozwoju zdolności
podejmowania decyzji strategicznych, współdziałania w grupie, asertywności,
ćwiczenia pamięci,
2) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki,
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3) ułatwianie swoim członkom kontaktów z organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi o podobnym profilu działania.
§3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania
wiedzy służących promocji celów Stowarzyszenia (PKD 92.62.Z),
2) prowadzenie szkolenia sportowego w popularnych grach karcianych
i planszowych (PKD 92.62.Z),
3) organizowanie turniejów i zawodów w popularnych grach karcianych
i planszowych (PKD 92.62.Z),
4) sprawowanie opieki wychowawczej, intelektualnej i szkoleniowej (PKD
92.62.Z),
5) prowadzenie działalności wydawniczej i produkcyjnej w zakresie gier
i akcesoriów do gier (PKD 36.50.Z),
6) sprzedaż hurtową gier (PKD 51.47.Z),
7) sprzedaż detaliczną gier (PKD 52.48.E),
8) kontakty i współprace z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach
niesprzecznych z celami Stowarzyszenia (PKD 92.622-.Z).
Rozdział 3
Członkowie
I. Członkostwo w Stowarzyszeniu
§4
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok
życia oraz osoby niepełnoletnie, po przedstawieniu zgody rodzica lub opiekuna
prawnego.
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3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla
Stowarzyszenia.

II. Zasady przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia
§5
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji
członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności w
formie pisemnej.
2. Organem Stowarzyszenia uprawnionym do przyjmowania w poczet członków
zwyczajnych jest Zarząd Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych powinno być stwierdzone na deklaracji
podpisami dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały zarządu, o
przyjęciu w poczet członków.
4. Uchwała Zarządu, o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia powinna być
podjęta w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale
zarząd powinien powiadomić zainteresowaną osobę najpóźniej w ciągu 14 dni od
daty podjęcia uchwały.
5. Zarząd może podjąć uchwałę odmawiającą przyjęcia w poczet członków. O
powyższym Zarząd powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 14 dni od daty
podjęcia uchwały. Uzasadnienie
6. Od podjętej przez zarząd uchwały odmawiającej przyjęcie w poczet członków nie
przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.
7. Osoba, która uzyskała odmowną może ponownie starać się o przyjęcie w poczet
członków Stowarzyszenia po upływie 12 miesięcy od dnia wydania decyzji o
odmowie.
8. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie
Członków bezwzględną większością głosów.
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III. Prawa członków
§6
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) przed ukończeniem 18 roku życia wybierać, a po ukończeniu 18 roku życia
wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia oraz posiadać głos
stanowiący,
2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich
działalność,
3) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia,
4) nosić odznakę Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Stowarzyszenie nie ma prawa do:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy 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",
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,
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 ze statutowego
celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
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4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.
IV. Obowiązki członków
§7
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej w trybie ustalonym przez Zarząd
Stowarzyszenia,
5) powiadamiać Zarząd Stowarzyszenia o zmianie danych zawartych w deklaracji
członkowskiej,
6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz poszanowanie wspólnego mienia.
2. Członkowie honorowi mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz poszanowanie wspólnego mienia.

V. Ustanie członkostwa
§8
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia
postanowień statutu, w tym nie opłacania składek członkowskich przez okres 3
miesięcy,

6

3) śmierci członka,
4) rozwiązania się Stowarzyszenia.
§9
1. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym czasie za wypowiedzeniem
złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na
piśmie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
3. Za datę wystąpienia członka ze Stowarzyszenia uważa się następny dzień po
upływie okresu wypowiedzenia.
4. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Stowarzyszenia ze skutkiem od
dnia, w którym nastąpiła śmierć.
§ 10
1. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku, gdy z jego winy
dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami
statutu lub zasadami współżycia.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) świadomie szkodzi Stowarzyszeniu lub działa wbrew jego interesom,
2) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał
organów Stowarzyszenia,
3) zalega z zapłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.
3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd.
4. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia
Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.
5. Wniesienie odwołania, o którym mowa w ust. 4 zawiesza decyzję Zarządu do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
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Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia
§ 11
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Wybory do organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
3. Do organów Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy w pierwszej turze
wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze
wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się drugą turę
wyborów. Do organów Stowarzyszenia wchodzą kandydaci wybrani w pierwszej
turze wyborów oraz kandydaci, którzy w drugiej turze wyborów otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
4. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać w głosowaniu w
sprawach wyłącznie ich dotyczących.
6.

Nie może być członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członek
Stowarzyszenia, który nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów lub
uchwał organów Stowarzyszenia.

I. Walne Zgromadzenie Członków
§ 12
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia - z głosem stanowiącym,
2) zaproszeni goście - z głosem doradczym.
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3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem
obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym
terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Drugi termin
Walnego Zgromadzenia wyznacza się najwcześniej po upływie godziny od
terminu pierwszego.
§ 13
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków i programów działalności statutowej i
finansowej Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu
się Stowarzyszenia,
3) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
4) wybór członków Zarządu,
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
8) nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków Zarządu i członków
Stowarzyszenia,
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
2. Nie udzielenie absolutorium, o którym mowa w ust. 7 oznacza natychmiastowe
odwołanie z pełnionych funkcji.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako
sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z ważnych powodów przez
Zarząd w każdym czasie.
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2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera Prezes Zarządu, bądź
upoważniona przez niego osoba.
4. Walne Zgromadzenie Członków wybiera prezydium w składzie co najmniej:
przewodniczący, sekretarz i asesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w
skład prezydium.
5. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący i sekretarz.
6. Protokóły są jawne dla członków Stowarzyszenia.
7. Protokóły przechowuje Zarząd.
§ 15
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na wniosek:
1) Zarządu Stowarzyszenia,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) zgłoszony przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinno
być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane i podejmuje uchwały jedynie w tych sprawach.

II. Zarząd Stowarzyszenia
§ 16
1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami Członków.
2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezes, wiceprezes i członek zarządu.
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Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.
3. Tryb pracy Zarządu określa wewnętrzny regulamin przyjmowany na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia pełni swoją funkcję społecznie.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia,
4) opracowanie planów działalności statutowej i finansowej,
5) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego
imieniu,
6) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
8) ustalanie trybu opłacania składek członkowskich,
9) wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
10) przyjmowanie i wykluczanie członków,
11) rozstrzyganie sporów powstałych w Stowarzyszeniu
12) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych
oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez walne Zgromadzenie Członków.
§ 17
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie
między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału między
członkami Zarządu.
2. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają przynajmniej dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona
(pełnomocnik).
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa się w ten sposób, że pod nazwą
Stowarzyszenia osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
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§ 18
1. Odwołania członków Zarządu w każdym czasie może dokonać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zebranie Członków może odwołać tych
członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W takim przypadku, Walne
Zgromadzenie Członków na trwającym posiedzeniu dokonuje wyboru nowego
składu Zarządu.
2. W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu władzom tym przysługuje
prawo uzupełnienia swojego składu.
3. Członek wchodzący w skład Zarządu na zasadzie wymienionej w ust. 2 jest
zatwierdzany poprzez głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Członków.
III. Komisja Rewizyjna
§ 19
1. W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) przewodniczący,
2) dwóch członków .
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001
r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003
r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
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3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutowej i
finansowej działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie
ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie
absolutorium dla Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji
Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z zawodów, turniejów organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) darowizny,
4) dotacje,
5) środki sponsorów i dobrowolne wpłaty sympatyków,
6) środki ze sprzedaży gier
6) inne wpływy,
7) odsetki bankowe.
3. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób:
prezesa Stowarzyszenia oraz innego członka Zarządu.
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.
4. Likwidatorzy Stowarzyszenia po zakończeniu postępowania likwidacyjnego
występują z wnioskiem do organu rejestracyjnego o wykreślenie Stowarzyszenia z
rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
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SPIS TREŚCI

str.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

2

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

2

Rozdział 3. Członkowie

3

I. Członkostwo w Stowarzyszeniu

3

II. Zasady przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia

4

III. Prawa członków

4

IV. Obowiązki członków

5

V. Ustanie członkostwa

5

Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia

7

I. Walne Zgromadzenie Członków

7

II. Zarząd Stowarzyszenia

9

III. Komisja Rewizyjna

11

Rozdział 5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

11

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

12

15

