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STATUT
STOWARZYSZENIA „ SILESIA SKATING”
ROZDZIA£
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie nosi nazwê: Stowarzyszenie „Silesia Skating” w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
1. Skrócona nazwa Stowarzyszenia „Silesia Skating”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzib¹ stowarzyszenia jest: Miasto Katowice.
Terenem dzia³ania jest Rzeczpospolita Polska .
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie mo¿e dzia³aæ na terenie innych pañstw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawi¹zane na czas nieograniczony. Posiada osobowoœæ prawn¹. Dzia³a na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79,
poz. 855 z póŸn.zm.), ustawy z z dnia 25 czerwca 2010 o Sporcie (Dz. U. z 2010, Nr 151, poz. 1014) oraz
niniejszego statutu.
5. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo³ecznej cz³onków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo¿e zatrudniaæ pracowników.
6. Stowarzyszenie u¿ywa pieczêci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów.
ROZDZIA£ II
CELE I ŒRODKI DZIA£ANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) organizowanie sportowych imprez masowych (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z
dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych. Dot. równie¿ pkt 2b oraz 2d)
b) wychowywanie dzieci, m³odzie¿y i doros³ych przez kulturê fizyczn¹
c) pobudzanie lokalnych inicjatyw spo³ecznych
d) promocja aktywnego i czynnego trybu ¿ycia oraz promocja zdrowia
e) organizowanie ró¿norodnych form wypoczynku i rekreacji
f) promocja idei olimpijskich
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) opracowywanie ró¿norodnych programów dla celów rekreacyjnych, turystycznych i sportowych,
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) organizowanie form wypoczynku, zajêæ sportowych oraz turystycznych dla rodzin, dzieci i
m³odzie¿y
d) organizowanie wakcji, imprez masowych i innych form wspomagaj¹cych finansowanie dzia³alnœci
statutowej,
e) wspó³prace ze orodkami masowego przekazu,
f) fundowanie i przyznawanie nagród, wyró¿nieñ, stypendiów, dyplomów i odznak,
g) organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów
h) gromadzenie oœrodków finansowych na cele statutowe
i) wspó³prace z osobami fizycznymi i prawnymi, których dzia³alnoœæ jest zbie¿na z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
j) wspó³prace ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbli¿onym profilu dzia³ania
w kraju i za granic¹, w tym organizacjami m³odzie¿owymi,
k) podejmowanie innych przedsiêwziêæ, które oka¿¹ siê celowe dla realizacji statutowej dzia³alnoœci,
na podstawie uchwa³y Zarz¹du stowarzyszenia podejmowanej bezwzglêdn¹ wiekszœci¹ g³osów.
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ROZDZIA£ III
CZ³ONKOWIE – PRAWA I OBOWI¥ZKI
1. Cz³onkami Stowarzyszenia mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo¿e byæ jedynie
cz³onkiem wspieraj¹cym Stowarzyszenia. Cz³onkami Stowarzyszenia mog¹ byæ tak¿e cudzoziemcy nie
maj¹cy miejsca zamieszkania na terenie RP po wyra¿eniu zgody przez Zarz¹d Stowarzyszenia.
2. Cz³onkami stowarzyszenia mog¹ byæ niepe³noletni pod warunkiem uzyskania zgody przedstawicieli
ustawowych. Ma³oletni poni¿ej 16 roku ¿ycia nie posiadaj¹ prawa udzia³u w g³osowaniu na walnych
zebraniach cz³onków jak równie¿ czynnego i biernego prawa wyborczego do w³adz stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada cz³onków:
a) zwyczajnych
b) wspieraj¹cych,
c) honorowych.
4. Cz³onkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna, która z³o¿y deklaracje
cz³onkowsk¹ na piœmie,
5. Cz³onkiem zwyczajnym staje siê po z³o¿eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa³y Zarz¹du
Stowarzyszenia.
6. Cz³onkiem wspieraj¹cym Stowarzyszenie mo¿e zostaæ osoba fizyczna i prawna deklaruj¹ca pomoc
finansow¹, rzeczow¹ lub merytoryczn¹ w realizacji celów Stowarzyszenia.
7. Cz³onkiem wspieraj¹cym staje siê po z³o¿eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa³y Zarz¹du.
8. Cz³onkiem honorowym Stowarzyszenia mo¿e byæ osoba fizyczna, która wnios³a wybitny wk³ad w
dzia³alnoœæ i rozwój Stowarzyszenia.
9. Cz³onkowie honorowi s¹ przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 cz³onków Stowarzyszenia.
10.Cz³onkowie zwyczajni maj¹ prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do w³adz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, maj¹tku i wszelkich form dzia³alnoœci Stowarzyszenia,
c) udzia³u w zebraniach, wyk³adach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zg³aszania wniosków co do dzia³alnoœci Stowarzyszenia.
11. Cz³onkowie zwyczajni maj¹ obowi¹zek:
a) brania udzia³u w dzia³alnoœci Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia,
c) regularnego op³acania sk³adek.
12. Cz³onkowie wspieraj¹cy i honorowi nie posiadaj¹ biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog¹
jednak braæ udzia³ z g³osem doradczym w statutowych w³adzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj¹
takie prawa jak cz³onkowie zwyczajni.
13.Cz³onek wspieraj¹cy ma obowi¹zek wywi¹zywania siê z zadeklarowanych oœwiadczeñ,
przestrzegania statutu oraz uchwa³ w³adz Stowarzyszenia.
14.Cz³onkowie honorowi s¹ zwolnieni ze sk³adek cz³onkowskich.
15.Utrata cz³onkostwa nastêpuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z³o¿onej na rêce Zarz¹du,
b) wykluczenia przez Zarz¹d:
c) z powodu ³amania statutu i nieprzestrzegania uchwa³ w³adz Stowarzyszenia,
d) z powodu nie p³acenia sk³adek za okres jednego roku,
e) œmierci cz³onka oraz utraty osobowoœci prawnej przez osoby prawne.
16.Od uchwa³y Zarz¹du w sprawie przyjêcia w poczet cz³onków stowarzyszenia lub pozbawienia
cz³onkostwa zainteresowanemu przys³uguje odwo³anie do Walnego Zebrania Cz³onków wterminie 30
dni od daty doreczenia zawiadomienia. Uchwa³a Walnego Zebrania Cz³onków jest ostateczna.
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ROZDZIA£ IV
W£ADZE STOWARZYSZENIA
1. W³adzami Stowarzyszenia s¹:
a) Walne Zebranie Cz³onków,
b) Zarz¹d,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich w³adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa siê w
g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
3. Uchwa³y wszystkich w³adz Stowarzyszenia zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci co
najmniej po³owy cz³onków uprawnionych do g³osowania, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e dalsze
postanowienia statutu stanowi¹ inaczej.
4. Walne Zebranie Cz³onków jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Cz³onków bior¹
udzia³:
a) z g³osem stanowi¹cym – cz³onkowie zwyczajni,
b) z g³osem doradczym – cz³onkowie wspieraj¹cy, honorowi oraz zaproszeni goœcie.
5. Walne Zebranie Cz³onków mo¿e byæ zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zebranie Cz³onków zwyczajne jest zwo³ywane raz na dwa lata przez Zarz¹d Stowarzyszenia.
Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania oraz miejsce obrad Zarz¹d podaje do wiadomoœci wszystkich
cz³onków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem elektronicznym e-mail.
7. Walne Zebranie Cz³onków zwo³ane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecnoœci, co najmniej
1/2 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania.
8. Drugi termin Walnego Zebrania winien przypada w ci¹gu 14 dni od terminu pierwszego. Obrady
Walnego Zebrania Cz³onków zwo³anego w drugim terminie s¹ prawomocne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
9. Walne Zebranie Cz³onków obraduje wed³ug uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
10.Walne Zebranie Cz³onków nadzwyczajne mo¿e siê odbywaæ w ka¿dym czasie. Jest zwo³ywane przez
Zarz¹d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej
liczby cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11.Uchwa³y Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci
przynajmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków. G³osowanie jest jawne.
12.Do kompetencji Walnego Zebrania nale¿¹:
a) okreœlenie g³ównych kierunków dzia³ania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwo³ywanie wszystkich w³adz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarz¹dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokoœci sk³adek cz³onkowskich oraz wszystkich innych œwiadczeñ na rzecz
Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia cz³onka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdañ w³adz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zg³oszonych przez cz³onków Stowarzyszenia lub jego w³adze,
j) rozpatrywanie odwo³añ od uchwa³ Zarz¹du,
k) podejmowanie uchwa³y o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj¹tku,
l) podejmowanie uchwa³ w ka¿dej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrze¿onych do kompetencji innych w³adz stowarzyszenia.
13.Zarz¹d jest powo³any do kierowania ca³¹ dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia zgodnie z uchwa³ami Walnego
Zebrania Cz³onków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewn¹trz
14.Zarz¹d sk³ada siê z 3-5 osób w tym w szczególnoœci: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza
których wybiera Zarz¹d spoœród swoich cz³onków.
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15.Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na trzy miesi¹ce.
Posiedzenia Zarz¹du Stowarzyszenia zwo³uje Prezes z w³asnej inicjatywy lub w terminie
przypadaj¹cym w ci¹gu 7 dni na wniosek co najmniej po³owy cz³onków Zarz¹du Stowarzyszenia, lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezes kieruje prac¹ Zarz¹du i reprezentuje go na zewn¹trz oraz nawi¹zuje
stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.
16.Zwo³anie Zarz¹du nastêpuje pisemnie lub ustnie przez Prezesa lub pod jego nieobecnoœæ przez
Wiceprezesa (w przypadku jego powo³ania) lub Sekretarza. W przypadku nieprzewidywalnej d³ugiej
nieobecnoœci lub niedyspozycji Wiceprezesa lub Sekretarza Zarz¹d mo¿e byæ zwo³any przez ka¿dego z
jego cz³onków.
17.Zebrania Zarz¹du Stowarzyszenia s¹ prowadzone przy obecnoœci, co najmniej po³owy jego cz³onków.
Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoœci¹ g³osów. W razie równej iloœci g³osów decyduje g³os Prezesa
Zarz¹du.
18.Obrady prowadzi Prezes lub pod jego nieobecnoœæ Wiceprezes (w przypadku jego powo³ania) lub
Sekretarz. Pod nieobecnoœæ Wiceprezesa lub Sekretarza obradom przewodniczy najstarszy wiekiem z
obecnych na zebraniu cz³onek zarz¹du.
19.Do kompetencji Zarz¹du nale¿¹:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) organizowanie systemu szkoleniowego, organizacji zawodów, przeprowadzania klasyfikacji i
rejestracjidyscyplin sportowych znajduj¹cych siê w zainteresowaniu Stowarzyszenia.
c) wykonywanie uchwa³ Walnego Zebrania Cz³onków,
d) sporz¹dzanie planów pracy i bud¿etu,
e) sprawowanie zarz¹du nad maj¹tkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwa³ o nabywaniu, zbywaniu lub obci¹¿aniu maj¹tku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn¹trz,
h) zwo³ywanie Walnego Zebrania Cz³onków,
i) przyjmowanie i skreœlanie cz³onków.
20.Komisja Rewizyjna powo³ywana jest do sprawowania kontroli nad dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia .
21. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób w tym przewodnicz¹cego oraz sekretarza.
22. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale¿y:
a) kontrolowanie dzia³alnoœci Zarz¹du,
b) sk³adanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Cz³onków,
c) prawo wyst¹pienia z wnioskiem o zwo³anie Walnego Zebrania Cz³onków oraz zebrania Zarz¹du,
d) sk³adanie wniosków o absolutorium dla w³adz Stowarzyszenia,
e) sk³adanie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci na Walnym Zebraniu Cz³onków.
23.Komisja Rewizyjna ma prawo wgl¹du do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
24.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego cz³onkowie Komisji maj¹ prawo
udzia³u, g³osem doradczym, w posiedzeniach Zarz¹du.
25.Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ cz³onkami Zarz¹du Stowarzyszenia, ani pozostawaæ z
nimi w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³oœci z tytu³u zatrudnienia.
26.W razie gdy sk³ad w³adz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupe³nienie
ich sk³adu mo¿e nast¹piæ w drodze kooptacji, której dokonuj¹ pozostali cz³onkowie organu, który uleg³
zmniejszeniu z grona pozosta³ych cz³onków Stowarzyszenia. W tym trybie mo¿na powo³aæ nie wiêcej
ni¿ po³owê sk³adu organu.
ROZDZIA£ V
MAJ¥TEK I FUNDUSZE
1. Maj¹tek Stowarzyszenia stanowi¹ nieruchomoœci, ruchomoœci i œrodki finansowe.
2. Na œrodki finansowe sk³adaj¹ siê:
a) op³aty wpisowe i wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich,
b) wp³ywy z dzia³alnoœci statutowej,
c) zapisy, spadki i darowizny,dotacje, uzyskiwane na podstawie odrêbnych przepisów,
e) dochody z ofiarnoœci publicznej (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia
15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych).

more speed, better time

3. Wszelkie oœrdki pieniê¿ne mog¹ byæ przechowywane wy³¹cznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci¹¿ania maj¹tku Stowarzyszenia podejmuje Zarz¹d.
6. Do zawierania umów, udzielania pe³nomocnictwa i sk³adania innych oœwiadczeñ woli w szczególnoœci
w sprawach maj¹tkowych wymagane s¹ podpisy dwóch cz³onków Zarz¹du dzia³aj¹cych ³¹cznie.
7. Zabrania siê:
a) Udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ maj¹tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj¹ w zwi¹zku
ma³¿eñskim albo w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s¹ zwi¹zani z tytu³u przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania maj¹tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz³onków, cz³onków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci, je¿eli
przekazanie to nastêpuje bezp³atnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania maj¹tku Stowarzyszenia na rzecz cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, chyba, ¿e to wykorzystanie
bezpoœrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

ROZDZIA£ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Uchwa³ê w sprawie zmiany statutu oraz uchwa³ê o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Cz³onków kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów – (2/3), przy obecnoœci co najmniej po³owy
uprawnionych do g³osowania.
2. Podejmuj¹c uchwa³ê o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz³onków okreœla sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie maj¹tku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy Prawa o
Stowarzyszeniach.

