STATUT
STOWARZYSZENIA "ROLLKOWY SZCZECIN"
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie "Rollkowy Szczecin", zwane dalej Stowarzyszeniem działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
2017 poz. 210. z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą stowarzyszenia jest Szczecin.
§ 4.
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
§ 5.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków,
jednakże do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
§ 6.
Stowarzyszenie może posługiwać się własną pieczęcią, znakiem, logotypem oraz odznakami
organizacyjnymi i honorowymi.
§ 7.
Stowarzyszenie
może
być
członkiem
organizacji
krajowych,
zagranicznych
i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) nauka jazdy na rolkach, wrotkach i łyżwach;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
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3) propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na rolkach w ramach istniejącej infrastruktury
miejskiej i przepisów prawa, zwłaszcza wśród dzieci i rodziców;
4) rozwój i promocja wszelkich stylów jazdy na rolkach;
5) edukacja w zakresie postaw otwartości, tolerancji społecznej, zasad współżycia
społecznego, rywalizacji w duchu fair play;
6) integrowanie mieszkańców miasta, głównie miłośników jazdy na rolkach;
7) rozpowszechnianie informacji o rolkarstwie w kraju i zagranicą;
8) promowanie miasta Szczecin, jako miasta otwartego na ludzi aktywnych, w Polsce
i zagranicą;
9) doradzanie instytucjom rządowym, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom
samorządu terytorialnego w zakresie planowania, organizacji i realizacji inwestycji
oraz przedsięwzięć sportowych związanych z rolkarstwem;
10) szerzenie wiedzy o działalności sektora organizacji pozarządowych;
11) dążenie do uregulowania stanu prawnego użytkowników rolek w przestrzeni
publicznej.
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie imprez cyklicznych w postaci przejazdów na rolkach ulicami miasta
Szczecin;
2) organizowanie pokazów różnych stylów jazdy na rolkach, warsztatów, maratonów,
pikników, zawodów i innych imprez sportowych, zwłaszcza rolkarskich;
3) stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportu, jakim jest jazda na rolkach
oraz specjalistycznego szkolenia w tym zakresie;
4) prowadzenie akcji w zakresie promocji sportu i rekreacji;
5) występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi i innymi
jednostkami organizacyjnymi z inicjatywami związanymi z krzewieniem kultury
fizycznej, aktywnej rekreacji, wypoczynku, a w szczególności jazdy na rolkach;
6) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach
organizacji imprez, zlotów, zawodów rolkarskich i innych;
7) prowadzenie akcji pozyskiwania środków finansowych na cele funkcjonowania
Stowarzyszenia, budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz inne cele
określone w § 8 niniejszego Statutu;
8) wspieranie lokalnych społecznych inicjatyw związanych z jazdą na rolkach oraz
krzewieniem kultury fizycznej, sportu masowego i indywidualnego;
9) prowadzenie własnej witryny internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych,
jako ośrodków informacji o działalności Stowarzyszenia;
10) podejmowanie działań promujących rolkarzy, takich jak stwarzanie możliwości brania
udziału w zawodach;
11) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych
celach działania;
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12) współpraca z radami osiedli, jednostkami oświaty i innymi jednostkami
organizacyjnymi i zakładami budżetowymi oraz z organami porządku publicznego;
13) tworzenie własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w § 8;
14) nadawanie odznak organizacyjnych;
15) wszelkie inne działania realizujące cele statutowe.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
§ 10.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 11.
Stowarzyszenie może posiadać członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna – obywatel
Polski, posiadający zdolność do czynności prawnych po złożeniu deklaracji członkowskiej
i przyjęciu na członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz opłacają składki
członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba poniżej 18 roku życia, będąca obywatelem Polski
zamieszkałym w Polsce, o ile taką możliwość przewidują przepisy prawne powszechnie
obowiązujące, na warunkach określonych w tych przepisach.
§ 13.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym
staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem
Polski lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności
Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanowieni uchwałą Zarządu na zgodny wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo:
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1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie;
4) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

przez

§ 16.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich oraz informowania Zarządu o każdej
zmianie adresu korespondencyjnego.
§ 17.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18.
Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek
członkowskich.
§ 19.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 20.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2) wykluczenia uchwałą przez Zarząd po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień osoby,
której dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu uchwała ma dotyczyć;
3) notorycznego nie uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego;
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
6) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie
15 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest
w tym przedmiocie ostateczna.
2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się
odpowiednio tryb oznaczony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 22.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 23.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.
§ 24.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykle większością głosów,
niezależnie od liczby członków obecnych na Zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne.
§ 25.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie
odbywa się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zatwierdzonych przez Członków
Walnego Zgromadzenia.
§ 26.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie
rzadziej niż raz w roku.
§ 27.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest ono
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 28.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)
2)
3)
4)
5)

określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
uchwalanie zmian Statutu;
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie budżetu;
uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
6) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
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8) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 29.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, a jego przedstawiciele reprezentują Stowarzyszenie na
zewnątrz.
§ 30.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób, w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 31.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§ 32.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) realizacja celów Stowarzyszenia;
3) sporządzanie planów pracy i budżetu;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu Stowarzyszenia;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
8) przyjmowanie i określanie członków;
9) nadawanie odznak i odznaczeń;
10) Wykonywanie zadań niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
§ 33.
Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.
§ 34.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

nad

działalnością

§ 35.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, których wybiera
Walne Zgromadzenie.
§ 36.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzanie
protokołów z kontroli i za ich archiwizację.
§ 37.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą
jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosowania doradczego.
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§ 38.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej
dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
§ 39.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)

kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia;
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia;
6) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu przez członków
Stowarzyszenia;
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia a jego władzami.
§ 40.
W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują, podejmując odpowiednią uchwałę, pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka ww. organów.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§ 41.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich i opłat wpisowych;
2) z wpłat członków wspierających Stowarzyszenie;
3) z darowizn, subwencji, dotacji, zapisów i innego rodzaju przysporzenia majątkowego
poczynionego przez Stowarzyszenie;
4) z dochodów z własnej działalności statutowej i prowadzonej działalności
gospodarczej;
5) z dotacji i ofiarności publicznej;
6) z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału.
§ 42.
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
§ 43.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 44.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 45.
Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw
i składania innych oświadczeń woli wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch
Członków Zarządu.
§ 46.
Zarząd może ustanowić pełnomocników i ustalić zakres ich kompetencji.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 47.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Całość dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się
na realizację celów statutowych.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
93.11.Z - działalność obiektów sportowych
93.12.Z - działalność klubów sportowych
93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
85.51.Z - pozaszkolne
i rekreacyjnych

formy

edukacji

sportowej

oraz

zajęć

sportowych

85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
82.30.Z - działalność związana z organizacją wystaw, targów i kongresów
77.21.Z - wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego
74.20.Z - działalność fotograficzna
63.12.Z - działalność portali internetowych
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programami
telewizyjnymi
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59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 48.
Kadencja organów Stowarzyszenia trwa cztery lata.
§ 49.
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§ 50.
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 51.
Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Zarządu.
§ 52.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
§ 53.
Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 54.
Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony
w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 55.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.
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