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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

1. Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie SkateKon, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) 

oraz niniejszego Statutu. 

 

§2 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do realizowania celów statutowych może 

prowadzić działania również zagranicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów 

międzynarodowych.  

2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych oraz 

międzynarodowych dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 

§3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Konin. 

 

§4 

1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci, godła, flagi, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

§5 

1. Stowarzyszenie może prowadzić zarówno działalność nieodpłatną jak i odpłatną na rzecz realizacji 

celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§6 

1. Do celów stowarzyszenia należy:  

1.1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 

Stowarzyszenia oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez propagowanie dyscyplin 

wrotkarskich jako dyscypliny sportowej.  

1.2. Popularyzacja i rozwój sportów wrotkarskich. 

 

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:  

2.1 Stałą współpracę z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich, lokalnymi i regionalnymi 

klubami i organizacjami sportowymi.  

2.2 Zrzeszanie Członków działających w zakresie sportów wrotkarskich.  

2.3 Organizowanie zawodów, pokazów, imprez sportowych i rekreacyjnych, zgrupowań, obozów 

sportowych oraz szkoleń, kursów i warsztatów.  

2.4 Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.  

2.5 Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze sportowym i popularyzatorskim.  

2.6 Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury niezbędnej             

do uprawiania sportów wrotkarskich.  

2.7 Reprezentacje interesów Członków Stowarzyszenia wobec organów władzy, administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów.  

2.8 Prowadzenie działań zmierzające do uregulowania statusu prawnego sportów wrotkarskich          

i osób je uprawiających.  

2.9 Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących rozwoju wrotkarstwa         

w Polsce.  
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§7 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności 

statutowej może zatrudniać pracowników. 

Rozdział II 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 
 

§8 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,  

 Członków Wspierających Stowarzyszenia,  

 Członków Honorowych Stowarzyszenia.  

 

§9 

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, 

e) uprawia, lub wyraża chęć uprawiania sportów wrotkarskich lub ich promocji i popularyzacji. 

 

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 

według zasad określonych w jego statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach 

członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.  

4. Do małoletnich członków Stowarzyszenia stosuje się przepisy §9 ust. 1 pkt b), c), d), e).  

5. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

za pośrednictwem zarządu. 

6. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały 

wymienionej w ustępie poprzedzającym i winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia. 

7. Wzór deklaracji kandydackiej, szczegółowy tryb przyjmowania Członków Stowarzyszenia oraz wzór 

legitymacji członkowskiej ustanawia Zarząd. 

 

§10 

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie w realizacji celów 

Stowarzyszenia.  

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.  

3. Przyjęcie Członka Wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu na pisemny 

wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.  
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§11 

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób 

szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia.  

2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 Członków Stowarzyszenia.  

 

§12 

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1.1.  uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

1.2.  korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jego działalnością statutową,  

1.3.  zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,  

1.4.  współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez 

uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą 

uchwałodawczą,  

1.5.  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.  

 

§ 13 

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 

1.1.  aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jej celów i programu,  

1.2.  przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

1.3.  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,  

1.4.  przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności 

publicznej.  

 

§14 

1. Członek Wspierający Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, może             

z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.  

2. Członek Wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany do przestrzegania postanowień Statutu oraz 

wspierania realizacji celów Stowarzyszenia.  

 

§15 

1. Członek Honorowy Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, może              

z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.  

2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z uiszczania składek.  

 

 

§16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu: 

1.1.  ustaje na skutek:  

1.1.1.  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi.  

1.1.2.  utraty zdolności do czynności prawnych przez Członka Stowarzyszenia.  

1.1.3.  śmierci Członka Stowarzyszenia.  

1.1.4.  skreślenia z Listy Członków Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych świadczeń.  

1.1.5.  skreślenia z Listy Członków Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu naruszenia zasad 

statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść 

Stowarzyszenia lub jego Członków.  

1.1.6.  pozbawienia Członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego.  
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1.1.7.  pozbawienia godności Członka Honorowego Stowarzyszenia w wyniku uchwały Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

 

1.2.  może ustać, gdy Zarząd tak postanowi w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

karnego za przestępstwa umyślne,  

 

1.3.  może zostać zawieszone w przypadku przedstawienia Członkowi Stowarzyszenia przez 

prokuratora zarzutu umyślnego popełnienia przestępstwa. Zarząd może podjąć uchwałę                  

o zawieszeniu członkostwa do czasu umorzenia postępowania lub zapadnięcia prawomocnego 

wyroku uniewinniającego.  

 

2. Od uchwał Zarządu opisanych w §16 ust. 1.2. i 1.3. przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem zarządu. 

 

Rozdział III 

Organy Stowarzyszenia 
 

§17 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1.1.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;  

1.2. Zarząd,  

1.3. Komisja Rewizyjna.  

 

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.  

3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia.  

4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.  

5. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 

liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem 

upływu kadencji organu, do którego został wybrany.  

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 

§18 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez 

Zarząd.  

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co 4 lata jako 

sprawozdawczo - wyborcze.  

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia 

uczestników co najmniej na 30 dni przed Zebraniem, poprzez pocztę internetową, oraz poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia i portalu Facebook.  
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§19 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są prawomocne przy obecności: 

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków 

Stowarzyszenia,  

b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie - bez 

względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.  

 

§20 

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia,  

b) z głosem doradczym – Członkowie Honorowi Stowarzyszenia, Członkowie Wspierający 

Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.  

 

§21 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia, 

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz Stowarzyszenia,  

c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

d) Wybór i odwoływanie:  

- Zarządu,  

- Komisji Rewizyjnej.  

e) Nadawanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia.  

f) Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.  

g) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,  

h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia.  

i) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, w których nie jest zastrzeżona kompetencja innych władz.  

 

§22 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie 

pięciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których 

zostało zwołane.  

3. Do uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia §17 stosuje się 

odpowiednio.  

 

 

Zarząd 
§23 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków 

Stowarzyszenia.  

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wice-prezesa, Skarbnika i Sekretarza, których wybiera Walne 

Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. On także kieruje jego pracami, a w przypadku jego nieobecności 

wiceprezes, albo inny wyznaczony przez niego, członek Zarządu.  

5. Posiedzenia Zarządu są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków.  

6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub członka Zarządu wyznaczonego do 

prowadzenia posiedzenia. 
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§24 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

b) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

c) Realizacja celów Stowarzyszenia,  

d) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  

e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  

f) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,  

g) Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw,  

h) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,  

i) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu,  

j) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  

k) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i zawieszania członkostwa                 

w Stowarzyszeniu,  

l) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.  

m) Czuwanie nad przestrzeganiem statutu przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.  

n) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

o)  Wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z niniejszego Statutu. 

p) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia,          

a w szczególności gospodarki finansowej.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

spośród Członków Stowarzyszenia.  

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.  

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może:  

a) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

b) być jednocześnie członkiem Zarządu,  

c) pozostawać w związku małżeńskim, pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź 

podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu,  

 

5. Oświadczenie o spełnieniu wymogów ust. 4.1 i 4.3 kandydat do Komisji Rewizyjnej składa przed 

wyborem.  

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć głosem doradczym w posiedzeniach 

wszystkich władz Stowarzyszenia.  

 

§26 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

b) Kierowanie do Zarządu wniosków i zaleceń pokontrolnych,  

c) Opiniowanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu 

oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia (bądź nie) absolutorium Zarządowi.  

d) Kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia.  

e) Składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 
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Rozdział IV 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§27 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze. 

 

§28 

1. Na fundusze składają się: 

a) Składki członkowskie,  

b) Dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych,  

c) Dotacje i subwencje,  

d) Darowizny, spadki i zapisy,  

e) Odsetki i inne dochody od kapitału.  

f) Wpływy od sponsorów i partnerów 

 

§29 

1. Środki pieniężne stowarzyszenia przechowywane są na koncie bankowym 

 

§30 

1. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający 

samodzielnie.  

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są: 

a) Prezes Zarządu oraz jeden członek zarządu działający łącznie, lub 

b) trzej członkowi zarządu działający łącznie.  

 

§31 

1. Zabronione jest: 

a) Udzielanie pożyczek bądź zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,  

b) Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, członków 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.  

Rozdział V 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§32 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Wszelkie zmiany Statutu wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez Sąd. 

 

§33 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób 

uprawnionych do głosowania.  

2. W razie podjęcia takiej uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdecyduje o przeznaczeniu 

majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.  


