
STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER

PLANSZOWYCH „GRAMAJDA”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Poznańskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych
Gramajda (zwane dalej Stowarzyszeniem).

§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Województwa
Wielkopolskiego. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.

§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania, na podstawie uchwały Zarządu.

§ 5.
1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom.

§ 6.
Stowarzyszenie używa nazwy skróconej "Stowarzyszenie Gramajda" i może posiadać znak
organizacyjny oraz odznaki członkowskie, których wzór i sposób używania określa odrębny
regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania



§ 7.
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której celem jest:

a) popularyzacja gier planszowych;
b) animacja życia kulturalnego;
c) działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) organizowanie cyklicznych spotkań miłośników gier planszowych;
b) organizowanie turniejów i konwentów miłośników gier planszowych oraz innych
imprez kulturalnych;
c) organizowanie i prowadzenie spotkań popularyzacyjno-edukacyjnych w
przedszkolach, szkołach, domach kultury oraz podobnych instytucjach;
d) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych;
e) współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności;
f) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych;
g) uczestniczenie członków stowarzyszenia w pokazach oraz imprezach krajowych i
zagranicznych propagujących gry planszowe.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

§ 10.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy, zamieszkali na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami, oraz pełnoletni cudzoziemcy.

§ 11.
1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest złożenie przez przystępującego
członkowi Zarządu deklaracji w formie pisemnej zawierającej:

a) oświadczenie o przystąpieniu;
b) imiona i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania przystępującego;
c) podpis przystępującego.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej
w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji przez zainteresowanego. O swojej decyzji Zarząd



niezwłocznie powiadamia zainteresowanego w formie pisemnej albo, jeśli zainteresowany
wyrazi na to zgodę, w formie elektronicznej.
3. Od decyzji odmownej przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o
podjętej decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu, który ma
obowiązek zwołać Walne Zebranie albo zawrzeć kwestię w porządku obrad najbliższego
Walnego Zebrania.

§ 12.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
c) zgłaszania postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia;
d) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia.

§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
b) realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez wskazane w statucie środki;
c) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji organów Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) rezygnacji członka ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie członkowi Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu,
nieprzestrzegania uchwał lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) śmierci członka;
d) utraty osobowości prawnej.

§ 15.
1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
b) działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenie lub
godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. O jej treści Zarząd niezwłocznie
powiadamia zainteresowanego na piśmie.
3. Od decyzji o wykluczeniu członka przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca, od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej
decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu, który ma obowiązek zwołać
Walne Zebranie albo zawrzeć kwestię w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania.

§ 16.



1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną
pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia o zakresie
deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. § 11 pkt.1 stosuje się odpowiednio.
2. Ustanie członkostwa następuje zgodnie z §. 14.

§ 17.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tę nada, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie za szczególne
zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
3. Walne Zabranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §.
15.

§ 18.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.
Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 19.
Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zebraniem);
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20.
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród
członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na wspólną, 3-letnią kadencję.
Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą zakończenia pierwszego
Walnego Zebrania, odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
Członkowie wybrani do wyżej wymienionych organów Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą
funkcję przez nieograniczona ilość kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:



a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) pisemnej rezygnacji złożonej członkowi Zarządu;
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku ustąpienia członka Zarządu pozostałym członkom przysługuje prawo kooptacji.
Liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru. Walne Zebranie potwierdza niezwłocznie w formie uchwały wybór
nowego członka Zarządu.
6. Walne Zebranie może odmówić potwierdzenia wyboru nowego członka. W takim wypadku
Walne Zebranie musi podjąć w tym samym terminie uchwałę w sprawie wyboru nowego
członka Zarządu.

§ 21.
1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. Jeśli nie zostanie osiągnięte
odpowiednie kworum, uchwały Walnego Zebrania zapadają w drugim terminie zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 22.
1. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zebranie zwyczajne zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku
kalendarzowym w ciągu pierwszych 6 miesięcy.
3. Przedmiotem obrad zebrania zwyczajnego powinno być:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z
działalności Stowarzyszenia;
b) udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.

4. Zarząd zobowiązany jest zwołać zebranie nadzwyczajne na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku, a także w
przypadkach, gdy uzna to za wskazane. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w
ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania dołącza
się proponowany porządek obrad.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie.
6. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie zwoła Walnego Zebrania, Walne Zebranie może zostać zwołane
przez 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 23.
1. Podmiot zwołujący zebranie zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku
obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 2 tygodnie przed jego terminem. Walne Zebranie
zwołuje się:



a) listem poleconym;
b) pocztą elektroniczną, o ile członek Stowarzyszenia wyrazi na to zgodę (zamiast
listem poleconym).

2. Podmiot zwołujący zebranie zamieszcza informację o Walnym Zebraniu na stronie
internetowej Gramajdy.

§ 24.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia;
c) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej
kadencji;
e) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu;
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
j) ustalanie wysokości składek członkowskich;
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
pozostałych organów.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli członek Stowarzyszenia
wystąpi z takim wnioskiem.

§ 25.
1. Zarząd składa się z 3 członków:

a) Prezesa;
b) Wiceprezesa;
c) Skarbnika.

§ 26.
1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
d) zwoływanie Walnych Zebrań;
e) realizacja uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania;
f) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
g) uchwalanie planów działania i planów finansowych;
h) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
i) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;



j) uchwalenie „Regulaminu Zarządu”;
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
kolektywnego działania.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu”.

§ 27.
1. Komisja Rewizyjna składa sie z trzech członków:
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Zarządu;
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz zgłaszanie wniosków w
przedmiocie absolutorium;
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania;
f) zwoływanie Walnych Zebrań w przypadkach przewidzianych Statutem, w razie nie
wypełnienia obowiązku przez Zarząd;
g) uchwalenie „Regulaminu Komisji Rewizyjnej”.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej”.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich;
b) dotacji;
c) środków otrzymanych od sponsorów;
d) darowizn.

§ 29.
1. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące majątku Stowarzyszenia składa
dwóch członków Zarządu.
3. Ważność oświadczenia woli, dotyczącego majątku Stowarzyszenia, składanego przez
pełnomocnika, wymaga pisemnego potwierdzenia członka Zarządu. Termin do złożenia
pisemnego potwierdzenia wynosi miesiąc.



Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30.
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

§ 31.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gramajda/
Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Gramajda w dniu ..................... w Poznaniu.


