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STATUT 

STOWARZYSZENIA  

POLSKA FEDERACJA PADLA 

 

Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Polska Federacja Padla”, zwane dalej „PF 

Padla” lub „Stowarzyszeniem”. 

2. Siedzibą PF Padla jest Grójec. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 roku o Sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1463), ustawy z dnia 7  kwietnia 

1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 210) oraz ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 1817). 

 

§ 3. 

1. Terenem działania PF Padla jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. PF Padla może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działania. 

2.1 PF Padla uznaje Międzynarodową Federację Padla jako jedyną organizację i jedyny 

organ właściwy dla dyscypliny sportowej jaką jest Padel na świecie; 

2.2 PF Padla uznaje Sąd Arbitrażowy w Lozannie (Szwajcaria) jako jedyny organ 

uprawniony do rozstrzygania sporów w dziedzinie sportu. 

3. PF Padla może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. PF Padla może prowadzić działalność gospodarczą. 
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5. Działalność PF Padla opiera się na społecznej pracy jego członków. PF Padla może 

zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.  

 

§ 4. 

PF Padla może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

Rozdział II. 

CELE PF PADLA I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 5. 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

2. tworzenie i rozwój kompleksowej ogólnopolskiej struktury organizacyjnej wspierającej 

działania z zakresu budowania infrastruktury i innej działalności związanej z dyscypliną 

sportową jaką jest Padel; 

3. ustanowienie i pogłębianie relacji międzynarodowych w celu rozwoju dyscypliny 

sportowej jaką jest Padel; 

4. promocja sportu zawodowego; 

5. zainteresowanie młodzieży szkolnej oraz akademickich związków sportowych Padlem; 

6. promowanie dyscypliny sportowej jaką jest Padel poprzez umożliwianie nieodpłatnego 

udziału w wydarzeniach sportowych szerokiej rzeszy ludzi; 

7. wyszukiwanie talentów i ich promocja. 

 

§ 6. 

PF Padla realizuje swoje cele poprzez: 

1. współpracę z innymi podmiotami w ramach wzajemnej promocji; 

2. organizację szkoleń i pokazów dla nauczycieli i trenerów sportów pochodnych; 

3. współpracę z władzami centralnymi oraz lokalnymi; 

4. wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami krajowymi związanymi 

z dyscypliną sportową jaką jest Padel; 
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5. wprowadzenie znormalizowanej ogólnopolskiej certyfikacji trenerów, instruktorów oraz 

sędziów jak również ich edukacja poprzez kształcenie ustawiczne; 

6. prowadzenie rankingu zawodników we wszystkich grupach wiekowych; 

7. organizację imprez mających na celu pokazanie atrakcyjności takiej formy spędzania 

czasu wolnego; 

8. organizację turniejów regionalnych i krajowych; 

9. organizację podróży poza granice Rzeczpospolitej Polski w celu szkolenia zawodników 

oraz budowania i umacniania stosunków z innymi tego samego typu podmiotami. 

 

 

Rozdział III. 

ORGANIZACJA PF PADLA 

 

§ 7. 

1. PF Padla działa w sposób jawny i przejrzysty. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków i Zarządu oraz informacje na temat podejmowanych oraz planowanych działań 

dostępne są w siedzibie stowarzyszenia dla wszystkich członków. 

2. Za bieżące zamieszczanie informacji o działaniach odpowiada Zarząd. Informacje są 

zamieszczane na stronie internetowej PF Padla pod adresem http://pfpadla.pl/, jak 

również są one dostępne w siedzibie stowarzyszenia PF Padla. 

 

Rozdział IV. 

CZŁONKOWIE PF PADLA 

 

§ 8. 

Członkowie PF Padla dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych; 

2. członków wspierających; 

3. członków honorowych. 
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§ 9. 

1. Członkami zwyczajnymi, honorowymi oraz wspierającymi mogą być osoby fizyczne: 

1.1. będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

i niepozbawione praw publicznych; 

1.2. nieposiadające obywatelstwa polskiego, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawione praw publicznych. 

2. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi PF Padla.  

3. Osoby małoletnie mogą być członkami PF Padla, przy czym w przypadku osób do lat 16 

niezbędna jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych. Nie mają one prawa do udziału 

w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków i nie mają ani biernego ani czynnego 

prawa wyborczego do organów stowarzyszenia. 

 

§ 10. 

1. Osoba fizyczna chcąca uzyskać status członka PF Padla składa pisemną deklarację, 

stanowiącą załącznik do niniejszego Statutu zawierającą: (i) imię (imiona) i nazwisko; 

(ii) datę i miejsce urodzenia; (iii) adres zamieszkania; (iv) numer PESEL; (v) oświadczenie 

o przystąpieniu do PF Padla; (vi) deklarację o opłacaniu składek członkowskich według 

swoich możliwości. 

2. Osoba prawna chcąca uzyskać status członka wspierającego składa pisemną deklarację 

zawierającą: (i) firmę; (ii) siedzibę; (iii) adres; (iv) numer REGON; (v) oświadczenie 

o przystąpieniu do PF Padla; (vi) deklarację o opłacaniu składek członkowskich według 

swoich możliwości; (vii) dołączając odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi 

do rejestru. 

3. O przyjęciu w poczet członków PF Padla decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej 

decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie 

należy wnieść w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania pisemnej informacji 

o decyzji Zarządu. 
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§ 11. 

1. Członek zwyczajny PF Padla:  

1.1. ma prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków PF Padla i brania 

udziału w głosowaniu; 

1.2. posiada czynne i bierne prawo wyborcze; 

1.3. zgłaszania do organów PF Padla wniosków w sprawach związanych z jego 

działalnością i żądania informacji o sposobie ich rozstrzygnięcia; 

1.4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez PF Padla. 

2. Członek zwyczajny PF Padla jest zobowiązany: 

2.1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez PF Padla; 

2.2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów PF Padla. 

3. Członkowie wspierający i honorowi: 

3.1. mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez PF Padla; 

3.2. nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego; 

3.3. uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 

§ 12. 

1. Ustanie członkostwa osoby fizycznej w PF Padla następuje wskutek: 

1.1. pisemnej rezygnacji z członkostwa; 

1.2. śmierci; 

1.3. utraty przez niej pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw 

publicznych oraz uchwały Zarządu; 

1.4. wykluczenia. 

2. Ustanie członkostwa osoby prawnej w PF Padla następuje wskutek: 

2.1. pisemnej rezygnacji z członkostwa; 

2.2. rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości;  

2.3. wykluczenia. 

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

3.1. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem; 

3.2. działania na szkodę PF Padla. 
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4. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały 

w przedmiocie wykluczeni członka, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień 

na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie 

powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

5. W przypadku ustania członkostwa Zarząd dokonuje stosownych zmian w rejestrze 

członków. W przypadku ustania członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1.1., 1.3., 1.4. 

lub ust. 2 powyżej lub wykluczenia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd 

niezwłocznie informuje zainteresowanego.  

6. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ustępie 4 powyżej przysługuje zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc 

od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

§ 13. 

1. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości. 

2. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z postanowieniami 

§ 12 niniejszego Statutu. 

 

§ 14. 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna.  

2. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla 

PF Padla. 

3. Nadanie członkowi zwyczajnemu PF Padla statusu członka honorowego, nie powoduje 

utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. Do osoby fizycznej, 

której został nadany status członka honorowego nie stosuje się postanowień § 12 ust. 3 

niniejszego Statutu. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
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Rozdział V. 

ORGANY PF PADLA 

 

§ 15. 

Organami PF Padla są: 

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16. 

1. Wyboru Zarządu PF Padla i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków 

spośród członków PF Padla w głosowaniu tajnym.  

2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu 

Zarządu, ustania członkostwa w PF Padla lub wykluczenia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję. 

5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia się Walnego Zebrania 

Członków za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, 

ustania członkostwa w PF Padla, wykluczenia, pisemnej rezygnacji, odwołania ze składu 

Komisji Rewizyjnej. 

6. Odwołanie ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić uchwałą Walnego 

Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów. 

7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub mandatu członka Komisji 

Rewizyjnej przed upływem jej kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje 

uzupełnienia. Powołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje na okres do upływu jej 

kadencji. 

 

§ 17. 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, uchwały wszystkich organów PF 

Padla zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków zwykłych.  
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2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej 

połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być 

podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków biorących w nim 

udział. 

3. Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 3 dni po pierwszym 

terminie. 

4. W przypadku wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania Członków, Zarząd jest 

zobowiązany do poinformowania o nim niezwłocznie wszystkich członków.  

 

§ 18. 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej 

raz w roku kalendarzowym. 

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków przynajmniej na 1 (jeden) miesiąc przed jego terminem. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków, z własnej inicjatywy a także 

na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych PF Padla. Zarząd zwołuje 

Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia 

Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od chwili 

złożenia wniosku. 

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek 

obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez 

Zarząd o inne punkty. 

 

§ 19. 

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PF Padla w szczególności 

należy: 

1.1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności PF Padla; 

1.2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu PF Padla i Komisji Rewizyjnej; 

1.3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania przygotowanego przez Komisię 

Rewizyjną; 
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1.4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd PF 

Padla; 

1.5. udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu, po zapoznaniu się 

z opinią Komisji Rewizyjnej; 

1.6. wybór Prezesa i Członków Zarządu; 

1.7. wybór członków Komisji Rewizyjnej; 

1.8. ustanawianie wynagrodzenia dla Członków Zarządu; 

1.9. uchwalenie Statutu PF Padla lub jego zmiany; 

1.10. nadanie członkostwa honorowego PF Padla; 

1.11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania PF Padla i przeznaczenia jego majątku; 

1.12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji; 

1.13. podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania i określenia wysokości składek 

członkowskich. 

2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany 

porządek obrad może być przez Walne Zebranie PF Padla zmieniony lub rozszerzony. 

Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania 

PF Padla. 

3. Walne Zebranie Członków PF Padla po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera 

Przewodniczącego zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, 

którzy dalej prowadzą obrady.  

 

§ 20. 

1. Zarząd składa się z 4 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. 

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go 

Wiceprezes lub Sekretarz. 

3. Zarząd kieruje działalnością PF Padla i reprezentuje je na zewnątrz.  

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych 

uprawieni są 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub 

Wiceprezes. 
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§ 21. 

1. Do zakresu działania Zarządu PF Padla należy: 

1.1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 

1.2. kierowanie bieżącą pracą PF Padla i zarządzanie jego majątkiem; 

1.3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i wykluczenia; 

1.4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; 

1.5. składanie sprawozdań z działalności PF Padla; 

1.6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu PF Padla; 

1.7. uchwalanie regulaminu Biura PF Padla. 

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony członek Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli na 

posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie 

Zarządu zostali poinformowani o posiedzeniu. 

6. W przypadku równości głosów, przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. 

7. Do obsługi administracyjnej PF Padla Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy 

tworzą Biuro PF Padla 

8. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu. 

9. Za czynności związane z pełnioną funkcja członkowie Zarządu mogą otrzymywać 

wynagrodzenie. 

 

§ 22. 

1. Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
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3.1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej 

działalności Zarządu oraz tworzenie protokołów z tych czynności; 

3.2. przygotowanie i składania sprawozdań kontrolnych na Walne Zebranie Członków; 

3.3. opiniowanie sprawozdań Zarządu;  

3.4. udzielanie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutorium Zarządowi;  

3.5. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 

3.6. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich; 

3.7. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania. 

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 

5.1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

5.2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 powyżej jest 

nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie 

kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego 

okoliczność ta dotyczy. 

 

§ 23. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu PF Padla. 

 

Rozdział VI. 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ PF PADLA 

 

§ 24. 

1. Majątek PF Padla tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów PF Padla. 

2. Majątek PF Padla pochodzi z: 

2.1. składek członkowskich; 

2.2. ofiarności publicznej; 
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2.3. darowizn; 

2.4. zapisów i spadków; 

2.5. dochodów z własnej działalności; 

2.6. dochodów z majątku PF Padla. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego 

roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd 

w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka PF 

Padla. 

4. PF Padla prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Majątkiem i funduszami PF Padla gospodaruje Zarząd. 

 

§ 25. 

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez PF Padla lub zabezpieczanie zobowiązań 

majątkiem PF Padla w stosunku do: 

1. członków PF Padla i jego organów; 

2. pracowników PF Padla; 

3. małżonków pracowników PF Padla lub członków PF Padla oraz ich krewnych lub 

powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego 

stopnia; 

4. osób związanych z pracownikami PF Padla lub członkami PF Padla z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

§ 26. 

1. PF Padla może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym 

realizacji jego celów statutowych. 

2. Przedmiotem działalności PF Padla jest: 

93.1 Działalność związana ze sportem 

93.12.Z Działalność klubów sportowych 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
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Rozdział VII. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 27. 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie 

Członków PF Padla na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków PF Padla. 

 

§ 28. 

1. PF Padla może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków PF Padla. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu PF Padla, jeśli Walne Zebranie Członków nie 

wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek PF Padla, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą 

Walnego Zgromadzenia Członków PF Padla. 

4. PF Padla będzie śledzić i przestrzegać regulaminu WADA (World Anti Doping Association)  

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków PF Padla w dniu 12 października 

w Grójcu. 
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Warszawa dnia: .............................. 

 

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Padla 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Padla z dniem ..................... 

W związku z moim udziałem w PF Padla będę opłacał roczne składki w wysokości 

........................zł, płatne do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. 

 

 

 

 

Imię Nazwisko ......................................................................................................... 

 

Data i Miejsce ur. ......................................................................................................... 

 

Adres   ......................................................................................................... 

 

Numer PESEL ........................................   podpis................................ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.: Dz. Ust 2002 r., Nr 

101 poz. 926 z późn. zm) na potrzeby działalności statutowej PF Padla.
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Warszawa dnia: .............................. 

 

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Padla 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Padla z dniem ..................... 

W związku z moim udziałem w PF Padla będę opłacał roczne składki w wysokości 

........................zł, płatne do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. 

 

 

Nazwa   .......................................................................................................... 

 

Siedziba  .......................................................................................................... 

 

Adres   .......................................................................................................... 

 

Numer Regon  .......................................................................................................... 

 

NIP   …………………………………………………………………….. 

 

Numer KRS  …………………………………………………………………… 

Należy dołączyć odpis z właściwego rejestru 

 

 


