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S T A T U T  
W r o c ł a w s k i e g o  K l u b u  P i ł k i  S t o ł o w e j  

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Wrocławski Klub Piłki Stołowej. W dalszej części Statutu zwane jest w skrócie 
Stowarzyszeniem. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest: WKPS. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 3 
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001, Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz niniejszego 
Statutu.  
 

§ 4 
 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków, do prowadzenia swych spraw może 
zatrudniać pracowników. 
  

§ 5 
 

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na 
warunkach określonych w niniejszym Statucie. 
 

§ 6 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

 
Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§ 7 
 

Do celów działania Stowarzyszenia należy: 
1. Integracja wrocławskich graczy piłki stołowej. 
2. Popularyzacja piłki stołowej. 
3. Zapewnienie bazy lokalowej, organizacyjnej, materialnej i kadrowej dla prowadzenia turniejów, 
imprez, treningów oraz popularyzacji piłki stołowej. 
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, a także miasta Wrocławia. 
5. Dążenie do podnoszenia umiejętności gry zawodników, promowanie zasad fair play w sportowej 
rywalizacji oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 
§ 8 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
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1. Organizację turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących piłkę stołową.  
2. Szkolenia i treningi. 
3. Udział swych członków w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. 
4. Współpracę z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. 
5. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI 

 
§ 9 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a) zwyczajnych;  
b) wspierających; 
c) Honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Działa w Stowarzyszeniu 
poprzez swego pełnomocnika. 
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na 
podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, popartej podpisami dwóch członków Stowarzyszenia. 
5. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia członka, jeżeli został on uprzednio wykluczony ze Stowarzyszenia 
lub jeżeli istnieje podejrzenie, że jego członkostwo będzie dla Klubu niepożądane. 
6. Członkostwo wygasa wskutek: 

a) wniosku członka złożonego na ręce Zarządu; 
b) śmierci członka; 
c) pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu z powodu: 

- łamania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia; 
- nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy; 
- zaległości w płaceniu składek za okres nie mniejszy niż pół roku; 

d) rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

§ 10 
 

1. Członkiem zwyczajnym mogą być:  
a) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – 
mogą oni korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu 
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
c) małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia wyłącznie za zgodą swych 
przedstawicieli ustawowych, jednak nie posiadają prawa udziału w głosowaniu podczas Walnego 
Zgromadzenia oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członek zwyczajny ma prawo do: 
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i brania udziału w głosowaniach z biernym i czynnym 
prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt b, c; 
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. 

3. 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 Zgromadzenie; 
d) aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia; 
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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. 

 
§ 11 

 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklaruje pomoc 
finansową, rzeczową lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia. 
2. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego 
prawa wyborczego. 
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze 
obserwatora z głosem doradczym. 
4. 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. 

 
§ 12 

 
1. Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Statutowych 
Stowarzyszenia. 
2. Członek Honorowy nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek ciężarów finansowych 
związanych z działalnością Stowarzyszenia. Nie płaci składek członkowskich. 
3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem § 12 ust. 2. 
4. Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze 
obserwatora z głosem doradczym. 
5. Członkostwo Honorowe nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie po wyrażeniu pisemnej zgody przez 
zainteresowanego. 
 

§ 13 
 

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od 
dnia wejścia w życie uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 
 

 
Rozdział IV 
WŁADZE 

 
§ 14 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie; 
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
WALNE ZGROMADZENIE 

 
§ 15 

 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 100 członków zwyczajnych, Walne 
Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione przez Zebranie Delegatów. Decyzję w tej sprawie oraz tryb 
wyboru delegatów określi ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie. 
3. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyć mogą członkowie Stowarzyszenia oraz osoby 
zaproszone przez któryś z organów władzy Stowarzyszenia.  
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4. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia wyznacza Zarząd i podaje do wiadomości wszystkich 
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
5. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Zarządu, osoba przez niego wskazana lub 
najstarszy obecny na sali członek Stowarzyszenia. 
6. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
7. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz w ciągu roku, najpóźniej do końca marca.  
8. Głównym zadaniem Walnego Zgromadzenia zwyczajnego jest przeprowadzenie wyborów do władz 
Stowarzyszenia, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 
9. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd na wniosek własny, Komisji 
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo 
wyborcze. Powinno odbyć się w terminie do 30 dni od chwili zgłoszenia wniosku.  
10. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego z własnej inicjatywy lub w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna. 
11. Jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia zabrakło wymaganego kworum, Zarząd jest zobowiązany do 
wyznaczenia terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia. Musi się ono odbyć nie wcześniej niż 14 i nie 
później niż 30 dni po pierwszym terminie. W drugim terminie kworum nie jest wymagane.  
12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

b) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz późniejszych jego zmian; 
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia lub ich członków; 
d) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 
e) podejmowanie uchwał o współpracy z podmiotami zewnętrznymi, tak krajowymi, jak i 
międzynarodowymi, a także o członkostwie Stowarzyszenia w takich organizacjach; 
f) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego 
Zarządu po wysłuchaniu jego sprawozdania; 
g) ustalanie symboli wyróżniających Stowarzyszenie; 
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz 
Stowarzyszenia; 
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
j) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 
k) rozwiązanie stowarzyszenia. 

 
ZARZĄD 

§ 16 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 
dwóch lat. 
2. Ze swego składu Zarząd wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. finansowych oraz Wiceprezesa ds. 
marketingu. 
3. 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. 
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wskazana przez niego osoba. 
5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia; 
c) przyjmowanie członków Stowarzyszenia zgodnie z § 9 ust. 4 , 5; 
d) opracowanie planów funkcjonowania Stowarzyszenia; 
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia 

6. 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 powyżej kwoty 500 zł (pięćset 
złotych) wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. 
7. Zarząd w formie uchwały ustanawia obowiązkowo dwóch pełnomocników uprawnionych do działania w 
zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie. Utrata pełnomocnictwa następuje w chwili 
wskazanej uchwałą Zarządu. 
8. Zarząd określa tryb swojej pracy oraz wewnętrzny podział obowiązków na pierwszym zebraniu po 
wyborach. 
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9. Zarząd ma obowiązek zapewnić stałe miejsce przechowywania oraz bezpieczeństwo dokumentów 
Stowarzyszenia, jak również umożliwi ć udostępnienie w zakresie niezbędnym co najmniej kopii tych 
dokumentów. Decyzja w tej sprawie musi mieć poparcie Komisji Rewizyjnej. 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
§ 17 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 
dwóch lat. 
2. Ze swego składu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza. 
3. Komisja Rewizyjna określa tryb swojej pracy oraz wewnętrzny podział obowiązków na pierwszym 
zebraniu po wyborach. 
4. W skład Komisji Rewizyjnej powinni wchodzić ludzie o nieposzlakowanej opinii. 
5. 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 
Zgromadzenia;  
c) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w trybie i na zasadach określonych w § 15 ust. 10.  

6. W sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia zwyczajnego w przewidzianym w Statucie 
terminie, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie w celu odwołania Zarządu i wyboru 
nowych władz Stowarzyszenia. 
 

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE 
§ 18 

 
1. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej. 
2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji musi 
wskazywać nowego kandydata oraz być podpisany przynajmniej przez 1/3 członków Stowarzyszenia 
posiadających czynne prawo wyborcze. Do przyjęcia tego wniosku niezbędna jest bezwzględna większość 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wniosek o odwołanie członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w którym nie wskazano nowego kandydata, pozostawiony będzie bez 
rozpatrzenia.   
 

§ 19 
 

W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy 
do Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 20 
 

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

§ 21 
 

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. 

 
§ 22 
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1. Podczas elekcji władz Stowarzyszenia każdy uprawniony 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. 
2. Głosowanie jest wolne, równe, bezpośrednie i tajne. 
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  
4. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Wyborcza wybrana w drodze 
uchwały na wniosek Przewodniczącego obrad. 
 
 

§ 23 
 

1. 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.  
2. Drogą kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu każdego z organów. 
 

 
Rozdział V 

STRUKTURY ORGANIZACYJNE 
 

§ 24 
 

1. Zgodnie z potrzebami Zarząd może powołać Zespoły Zadaniowe. 
2. Każdy Zespół działa na zasadzie własnego Regulaminu, przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia i 
zgodnego ze Statutem Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VI 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
§ 25 

 
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe. 
 

§ 26 
 

Majątek Stowarzyszenia powstaje dzięki: 
1. składkom członkowskim; 
2. darowiznom, spadkom, zapisom; 
3. dotacjom i ofiarności publicznej; 
4. dochodom z majątku stowarzyszenia; 
5. innym źródłom. 

 
§ 27 

 
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 28 
 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 
kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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§ 29 
 

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

 
* * * 

 
Statut uchwalono podczas Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia w dniu 01.05.2007 oraz 

zmieniono podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 31.03.2011. 


