
Tekst jednolity ze zmianami z dnia 14.04.2013r.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T  

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst jednolity ze zmianami z dnia 14.04.2013r.  
 

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), 
zwany dalej „Stowarzyszeniem”.  

2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać nazwy w języku 
angielskim – POLISH CARROM ASSOCIATION (w skrócie PCA). 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zielonki Parcela w gminie Stare Babice. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 r. O kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz 
niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach 
niesprzecznych z celami Stowarzyszenia. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków i działaczy, a 
do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

2. W celu realizacji swych zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać inne jednostki 
organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. popularyzowanie  wszelkich odmian gry Carrom ( w dalszej części zwanej ogólnie 
Carrom) szczególnie wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych; 

2. promowanie kultury fizycznej i sportu; 
3. promowanie kultury regionu Azji i Pacyfiku; 
4. uprawianie Carrom przyczyniające się do rozwijania osobowości gracza w zakresie 

rozwoju zdolności podejmowania decyzji strategicznych, współdziałania, asertywności 
oraz zręczności; 

5. ułatwianie swoim członkom kontaktów z organizacjami krajowymi i 
międzynarodowymi o podobnym profilu działania. 

§ 8 

1. Realizacja celów stowarzyszenia następuje przez działalność nieodpłatną i odpłatną 
pożytku publicznego.  

2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 

a) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych imprez dotyczących gry 
Carrom zarówno krajowych jak i międzynarodowych 

b) popularyzowanie wiedzy o Carrom poprzez współpracę z pokrewnymi 
stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, radiem, telewizją i prasą, 

c) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej sportowo-rekreacyjnej i innych 
przedsięwzięć, które sięgają dóbr kulturalnych, społecznych, a także szeroko pojętej 
integracji 

d) wspomaganie działalności Klubów Carrom oraz inicjowanie powstawania nowych 
Klubów, ze szczególnym uwzględnieniem klubów dla dzieci i młodzieży, 

e) organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć w domach 
kultury i świetlicach dla dzieci przejawiających trudności w nauce i wymagających 
szczególnej troski, 

f) promowanie Carrom wśród osób niepełnosprawnych, 
g) prowadzenie działalności wydawniczej mającej na celu szerzenie wiedzy o Carrom, 
h) organizowanie turniejów i mistrzostw regionalnych, krajowych i międzynarodowych, 
i) organizowanie i wyłanianie reprezentacji Polski na turnieje, zawody i wszelkie 

imprezy międzynarodowe związane z Carrom, 
j) przynależność i współpracę z międzynarodowymi organizacjami związanymi z grą 

Carrom, 
k) inicjowanie i popieranie działalności mającej na celu produkcje sprzętu do Carrom, 
l) przynależność i współpracę z międzynarodowymi organizacjami związanymi z grą 

Carrom, 
m) nadzór merytoryczny nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych, 
n) udzielanie wszelkiej pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie objętym jego 

działalnością, 
o) prowadzenie własnej strony internetowej, 
p) podejmowanie wszelkich innych działań koniecznych dla realizacji celów statutowych. 
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3. Odpłatna działalność pożytku publicznego: 

a) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych imprez dotyczących gry 
Carrom zarówno krajowych jak i międzynarodowych 

b) popularyzowanie wiedzy o Carrom poprzez współpracę z pokrewnymi 
stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, radiem, telewizją i prasą, 

c) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej sportowo-rekreacyjnej i innych 
przedsięwzięć, które sięgają dóbr kulturalnych, społecznych, a także szeroko pojętej 
integracji 

d) organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć w domach 
kultury i świetlicach dla dzieci przejawiających trudności w nauce i wymagających 
szczególnej troski,  

e) promowanie Carrom wśród osób niepełnosprawnych, 
f) prowadzenie działalności wydawniczej mającej na celu szerzenie wiedzy o Carrom, 
g) organizowanie turniejów i mistrzostw regionalnych, krajowych i międzynarodowych, 
h) nadzór merytoryczny nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych, 
i) prowadzenie własnej strony internetowej, 
j) podejmowanie wszelkich innych działań koniecznych dla realizacji celów statutowych. 

 

4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na 
działalność pożytku publicznego. 

 
§ 9 

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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”. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków  wspierających, 
3) członków honorowych. 
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§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz pełnoletni cudzoziemcy zamieszkali na terytorium RP. Osoby niepełnoletnie 
mogą zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszeniu po przedstawieniu zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

2. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która w 
szczególny sposób wspiera Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 
pisemnie upoważnionego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla 
Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest złożenie 
deklaracji członkowskiej oraz wniesienie na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej. 
Członkowie zwyczajni są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Zarząd. 

2. Członkostwo  wspierające nabywa się po złożeniu stosownego oświadczenia i przyjęciu 
kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Formy i rodzaj wspierania 
Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem 
Stowarzyszenia.  

3. Godność członka honorowego za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia nadaje Walne 
Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do: 
a) czynnego uczestnictwa w głosowaniu, z wyłączeniem członków poniżej 16 roku życia, 
b) czynnego i biernego prawa wyborczego, z wyłączeniem członków poniżej 16 roku 

życia, 
c) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
d) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Stowarzyszenia, 
e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na 

zasadach określonych w innych dokumentach wewnętrznych, 
f) korzystania z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym jego działalnością, 

noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz posiadania legitymacji członkowskiej. 
2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 
mają takie prawa jak pozostali członkowie Stowarzyszenia. 

§ 14 

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek ścisłego przestrzegania 
postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  dbania o dobre imię 
Stowarzyszenia oraz poszanowania wspólnego mienia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, 
b) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru, 
c) regularnego opłacania składki członkowskiej w trybie ustalonym przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 
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3. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego wywiązywania się z 
zadeklarowanych świadczeń. 

4. Członkowie honorowi mają obowiązek godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z 
wyboru. 

§ 15 

Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 
a)   dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 
b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień statutu, w tym nie opłacania składek członkowskich w okresie dłuższym 
niż 3 miesiące, 

c)   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
będącego osoba prawną, 

d) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek utraty praw obywatelskich na 
mocy prawomocnego wyroku sądu, 

e)   pozbawienia członkostwa przez Zarząd w drodze uchwały w przypadku, gdy z 
przyczyn lezących po stronie członka wspierającego, jego uczestnictwo w 
stowarzyszeniu będzie nie do pogodzenia z celami Stowarzyszenia lub będzie godzić 
w jego dobre imię, a także w przypadku wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla 
Stowarzyszenia, 

f)   rozwiązania się Stowarzyszenia. 
3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd w formie uchwały. Wykluczonemu członkowi 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków 
jest ostateczna. 
 

Rozdział IV 

Jednostki terenowe 

§17 

1. Stowarzyszenie  może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały zwane 
dalej Klubami Carrom.  
2. Kluby Carrom nie posiadają osobowości prawnej. 
3. Klub Carrom może zostać powołany na pisemny wniosek minimum trzech członków 
Stowarzyszenia, którzy zobowiążą się czynnie realizować statutowe cele Stowarzyszenia na 
określonym terenie Polski. 
4. Członkiem Klubu Carrom może stać się każdy członek Stowarzyszenia. Przynależność do 
danego Klubu Carrom określana jest w deklaracji członkowskiej. 
 

§18 

1. Na czele Klubu Carrom stoi reprezentant Klubu. 
2. Reprezentant Klubu jest wybierany spośród założycieli i innych członków Klubu  w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  
3. Kadencja reprezentanta Klubu Carrom trwa  4 lata. W razie rezygnacji lub odwołania 
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reprezentanta Klubu zostaje wybrany jego następca. Zmiana ta jest niezwłocznie zgłaszana 
na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.  

4. Reprezentant Klubu może zostać odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia: 
a) jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 
b)jeśli przestanie być członkiem Stowarzyszenia, 
c) na pisemny wniosek minimum 2/3 wszystkich członków określonego Klubu Carrom. 

 
 

§19 

1. Klub Carrom co najmniej raz na pół roku składa do Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie 
z działalności klubu. 

 
§20 

1. Klub Carrom może zostać rozwiązany przez Zarząd Stowarzyszenia jeśli będzie miał mniej 
niż trzech członków lub jego działalność będzie szkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Klub 
Carrom działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które 
zdaniem Zarządu  Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. 

3. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu Carrom podejmuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, po 
stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Klubu Carrom. 

 

Rozdział V 

Organy Stowarzyszenia 

§ 21 

Organami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

§ 22 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 
Władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 23 

Uchwały Organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków, natomiast uchwały Walnego Zebrania 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. 

§ 24 

W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie 
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu, jednakże 
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liczna osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzącej z 
wyborów. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 25 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia - z głosem stanowiącym, 
b) członkowie wspierający i inni zaproszeni goście - z głosem doradczym. 

 
§ 26 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a) uchwalanie głównych kierunków i planów działalności statutowej Stowarzyszenia, 
b) podejmowanie uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia, 
c) wybór prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, a 

także odwoływanie poszczególnych władz Stowarzyszenia lub ich członków, 
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
 

e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków Zarządu i członków 
Stowarzyszenia, 

f) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów. 
§ 27 

Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w 
roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.  

§ 28 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w 
dowolnym terminie: 

a)    z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c)    na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 29 

1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami 
Członków. 
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2. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu. 
Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
c) zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia, 
d) opracowanie planów działalności statutowej i finansowej, 
e) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu za 

zgoda prezesa Zarządu, 
f) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
g) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu i 

porządku obrad, 
h) ustalanie trybu opłacania składek członkowskich, 
i) wnioskowanie o nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia, 
j) przyjmowanie i wykluczanie członków, 
k)  rozstrzyganie sporów spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania 

statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia 
społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu, 

l) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 
jednostek organizacyjnych, 

m) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji 
oraz o wystąpieniu z nich, 

n)  sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz 
przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków, 

o)  uchwalanie regulaminów turniejów krajowych, międzynarodowych oraz innych 
regulaminów wewnętrznych, 

p)  ustalanie form i rodzajów wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających. 
 

§ 30 

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między 
posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału między członkami Zarządu. 

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, 
stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia 
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.  

Komisja Rewizyjna 

§ 31 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu 
wybierając spośród siebie przewodniczącego. 

§ 32 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
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2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 
3) swoje obowiązki w stosunku do Stowarzyszenia wykonują społecznie. 

 

§ 33 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi Zarządu, 
3) wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 
§ 34 

4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności wszystkich 
członków Komisji. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

§ 35 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a)   składki członkowskie, 
b) darowizny i spadki, 
c)   dotacje i zapisy, 
d) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych, 
e)   środki sponsorów i dobrowolne wpłaty sympatyków, 
f) odsetki bankowe. 

3. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 
wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób: Prezesa Stowarzyszenia oraz 
innego członka Zarządu. 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 36 

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może być uchwalone przez Walne Zebranie  
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności, co 
najmniej 6 członków i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 37 

Wszystkie nieporuszone w Statucie, a wymagające rozpatrzenia sprawy, reguluje Walne 
Zebranie oraz Zarząd Stowarzyszenia swoimi uchwałami, regulacjami wewnętrznymi i 
ustaleniami dotyczącymi spraw niecierpiących zwłoki. 

§ 38 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.). 

 


