Statut Wrocławskiego Klubu Scrabble
"Siódemka"
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie Wrocławski Klub Scrabble "Siódemka" zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających znajomości języka polskiego i upowszechnianie tej znajomości
poprzez grę Scrabble, a także organizowanie i wspieranie wszelkich form
aktywnego udziału w rozgrywkach scrabble'owych i popularyzowanie tejże gry.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu i z tego tytułu ma osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:
a) posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
b) nabywać i zbywać posiadany majątek,
c) być stroną umów,
d) przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
e) występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu
z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków (dalej: WZC) większością
kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział
w WZC.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§7
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) wszechstronnego propagowania umiejętności gry w Scrabble, jako gry
poszerzającej słownictwo, upowszechniającej zasady gramatyki i ortografii
języka polskiego,
b) propagowania nauki języka polskiego poprzez promocję gry i jej zasad,
c) propagowanie umiejętności matematycznych oraz myślenia strategicznego
wykorzystywanych w trakcie gry;
2. prowadzenie ewidencji graczy, prowadzenie rejestracji zawodów, wyników
oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej;
3. działalność związaną z promocją imprez sportowych;
4. organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów o
zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym.
§8
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy
członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§9
Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powołać inne
organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie jest pozbawiony praw publicznych,
c) złoży pisemną deklarację członkostwa,
d) zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie
zwyczajni i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w
składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej

zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć
do Stowarzyszenia, z prawem udziału w głosowaniach na walnych
Zgromadzeniach Członków ale bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Do małoletnich członków Stowarzyszenia stosuje się przepisy ust. 1 pkt b),
c), d).
5. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków
Stowarzyszenia osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla
Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego.
6. Zarząd Stowarzyszenia określa kryteria nadawania członkostwa honorowego
oraz prawa przysługujące członkom honorowym.
§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w drodze uchwały. Od
uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do WZC w terminie dwóch tygodni od dnia
zawiadomienia o uchwale.
§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień statutu,
e) brać udział w WZC,
f) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny oraz honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w
życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
b) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym
Stowarzyszenia, a czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym i
honorowym Stowarzyszenia, z uwzględnieniem odmienności wynikających z
zapisu § 11 pkt. 2, 3.
§ 14
Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§ 15

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi;
b) wykluczenie przez Zarząd:
- za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
- za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące od daty
ostatecznego terminu wpłaty,
- na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby
zwyczajnych członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w tiret
pierwszym,
- w skutek utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
c) śmierć członka.
2. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia może powtórnie ubiegać
się o członkostwo dopiero po upływie roku (12 miesięcy) od dnia skreślenia.
§ 16
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje
odwołanie do WZC w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym WZC. Uchwała WZC jest
ostateczna.
Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 19
1. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej,
podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne.

4. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych w czasie trwania
kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji do wysokości jednej drugiej
składu pochodzącego z wyboru.
§ 20
1. WZC jest najwyższą władza Stowarzyszenia.
2. WZC jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy.
3. Nadzwyczajne WZC jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% ogólnej liczby zwyczajnych
członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne WZC jest zwoływane przez Zarząd w
terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne WZC
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad WZC
wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny
skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. W pierwszym terminie w WZC winna uczestniczyć co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony 15 minut po terminie pierwszym - może ono skutecznie
obradować bez względu na liczbę uczestników.
6. W WZC mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni, honorowi oraz, z
głosem doradczym, zaproszeni goście.
7. Do kompetencji WZC należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad WZC,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie votum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na wniosek co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia i odwołanie tych władz,
g) uchwalanie zmian statutu,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
l) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
8. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim
terminie wymóg obecności obniża się do 1/6 liczby członków.
9. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§ 21
1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i do dwóch innych
członków Zarządu.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez WZC na 2-letnią kadencję.
Wybór ten odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów i
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 6
razy w roku.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) zwoływanie WZC,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
2. Zarząd składa sprawozdania ze swej działalności statutowej na WZC.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez WZC spośród
członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1
członka.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia i wnioskowanie w sprawach składu
Zarządu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
e) występowanie do WZC z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych
z prawem lub statutem stowarzyszenia.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może:
a) być członkiem Zarządu,
b) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia z żadnym z członków Zarządu,
c) być skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy
umyślnej,
d) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący
Komisji.
Rozdział III

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 24
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
jego 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 Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz ofiarności
publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny
być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to
konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane najpóźniej 40 dni od
rozpoczęcia okresu za który obowiązują.
4. Minimalny okres za który opłaca się składki członkowskie to kwartał (3
miesiące).
5. Minimalny okres, za który opłacają składki nowo przyjęci to rok (12
miesięcy).
6. W przypadku skreślenia Członka składki za niewykorzystany okres nie
podlegają zwrotowi.
7. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
8. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu.

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 26
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały WZC lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZC określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 27
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
2. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

