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Statut Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu  
 

- tekst jednolity obejmujący: 
 

 pierwotną wersję Statutu przyjętego uchwałą Nr 4 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia „Polskie 
Stowarzyszenie Speedcubingu” z dnia 30 sierpnia 2013 r.,  

 zmiany do Statutu wprowadzone uchwałami Nr 3 – 5 Drugiego Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia 
„Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu” z dnia 23 listopada 2013 r., 

 zmiany do Statutu wprowadzone uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania Członków z dnia 3 grudnia 2016 r. 

 
Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. „Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Stowarzyszenie może używać odpowiednika nazwy w językach obcych i wyróżniającego je znaku 

graficznego.  
3. Stowarzyszenie nie jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie.  
 

§ 2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 
 

§ 3 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.    
2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§ 4 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.                              

 
§ 5 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami lub przystępować do związków stowarzyszeń.  

2. O współpracy z organizacjami i instytucjami oraz do przystąpieniu bądź wystąpieniu z tych 
organizacji, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.  
 

§ 6 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań 
może zatrudniać pracowników. 
 

§ 7 
1. „Speedcubing” pochodzi od słów „Speed” – szybkość oraz „Cube” – kostka. Jest to forma aktywności 

intelektualno-fizycznej polegająca na szybkim rozwiązywaniu wszystkich odmian kostki Rubika oraz innych 
łamigłówek mechanicznych. Speedcubing jest to również forma spędzania czasu wolnego, której 
towarzyszy idea wymiany poglądów na temat technik układania i nowych rozwiązań pomiędzy miłośnikami 
kostki Rubika. 

2. Stowarzyszenie zrzesza ludzi pasjonujących się logicznymi zabawkami mechanicznymi z których 
najpopularniejsza jest kostka Rubika 3x3x3 skonstruowana przez Ernö Rubika. 
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Rozdział II.  

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 8 
Celem działania Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz propagowania 
„Speedcubingu”, integracji środowiska pasjonatów „Speedcubingu” oraz promowania spędzania wolnego 
czasu i rozwoju osobistego poprzez logiczne zabawki mechaniczne.  

§ 9 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie imprez integracyjnych i promocyjnych oraz zlotów miłośników „Speedcubingu”, 
b) spotkania i prezentacje (np. w świetlicach, szkołach, domach kultury) w celu promocji idei 

„Speedcubingu”, 
c) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Polski poświęconych kostce Rubika oraz 

rozwojowi wyobraźni przestrzennej i zdolności manualnych, 
d) pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej,   
e) organizowanie grupowych wyjazdów na Speedcubingowe imprezy w Europie i na Świecie, 
f) Integrację środowiska speedcuberów w Internecie, 
g) wspieranie powstawania literatury oraz projektów urządzeń związanych z kostką Rubika oraz 

innymi łamigłówkami mechanicznymi, w szczególności poprzez organizowanie konkursów 
literackich i wynalazczych, 

h) zabieganie o obecność członków Stowarzyszenia w mediach w ramach materiałów prasowych 
poświęconych propagowaniu ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, rozwoju 
zainteresowań i tym podobnych.  

 
§ 10 

1. W celu pozyskana środków na realizację celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność gospodarczą.  

2. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia.  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
1) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 
2) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 
3) Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z), 
4) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z), 
5) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
6) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

7) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z), 
8) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z), 
9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(47.99.Z), 
10) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(62.09.Z), 
11) Działalność portali internetowych (63.12.Z).  
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Rozdział III.  
Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 11 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 
członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Stowarzyszenie może posiadać członków: 
    a) zwyczajnych,  
    b) wspierających,  
    c) honorowych. 
 

§ 12 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną 

deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd rozpatruje wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. Przyjęcia nowych 

członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie później niż 
w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 
podjętej nie później niż 30 dni od złożenia deklaracji. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w wybitny sposób przyczyniła 
się do rozwoju polskiego „Speedcubingu” lub wniosła znaczący wkład działalność Stowarzyszenia. 

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na 
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków stowarzyszenia. 

 
§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia. 
 

§ 14 
Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 

a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
b) uczestniczyć w walnych zebraniach członków, 
c) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d) regularnie opłacać składki. 

 
§ 15 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział w głosowaniu z głosem doradczym. Pozostałe ich prawa nie różnią się od praw członków 
zwyczajnych. 

2. Członek wspierający powinien wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać statutu 
oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy powinien przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
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§ 16 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, 
b) wykluczenia przez Zarząd: 

 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 
przekraczający 30 dni, 

 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych oraz nieprzestrzegania postanowień i 
uchwał władz Stowarzyszenia, 

 z powodu naruszenia dobrego imienia organizacji, 
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie 
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest 
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.  

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa.  
 

 
Rozdział IV.  

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 17 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd Stowarzyszenia, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 18 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może również zdecydować o 
przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 
§ 19 

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w zwołanym 
posiedzeniu nie uczestniczy wymagana liczba członków,  wówczas w następnym terminie posiedzenia 
uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że ustawy lub niniejszy Statut stanowią 
inaczej.  
 

§ 20 
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna powoływane są na okres 24 miesięcy. Mogą być w każdym 
czasie odwołane mocą uchwały Walnego Zebrania Członków. Odwołanie może dotyczyć wszystkich lub 
wybranych członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.  
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Walne Zebranie Członków 
 

§ 21 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze lub 

sprawozdawczo–wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku 
obrad co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia 
wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

7. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania zgodnie z ust. 3 lub 5, uprawnionym do 
jego zwołania są: Komisja Rewizyjna lub grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, działająca przez wybranego przez siebie pełnomocnika. Przepis ust. 3 stosuje się 
odpowiednio.  
 

§ 22 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie zmian statutu, 
c) odwołanie i wybór wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
i) podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach niezastrzeżonych  do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 
 

Zarząd 
 

§ 23 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Zarząd powołuje ze 

swego składu prezesa zarządu, wiceprezesa i skarbnika. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy do roku. Posiedzenia 

Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków zarządu.  
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, 

w tym prezesa lub wiceprezesa. 
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§ 24 
Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
f. zwoływanie Walnego Zebrania, 
g. rozpatrywanie wniosków o dołączenie członków oraz wykluczanie członków ze Stowarzyszenia, 

h. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń,  
i. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 
§ 25 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań 
majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających 
łącznie.  

2. Czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia w stosunkach z Członkami Zarządu dokonuje 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 26 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym z Przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku 

pokrewieństwa albo powinowactwa, 
4. Posiedzenia komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia 

Komisji zwołuje przewodniczący. 
5. Przewodniczący komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. 
6. Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zebranie Członków.  
 

  § 27 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia, 
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego 

bezczynności, 
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
g) zwoływanie Walnego Zebrania w razie zaniechania tego przez Zarząd, na zasadach określonych w 

Statucie.  
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Rozdział V.  
Majątek i gospodarka finansowa 

 
§ 28 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) obowiązkowe składki członkowskie, 
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej – na zasadach 

przewidzianych w przepisach szczególnych, z umów sponsoringu, 
c) dotacje,  
d) dochody z majątku Stowarzyszenia, 
e) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Środki pieniężne powinni być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

 
 

Rozdział VI.  
Postanowienia końcowe 

 
§ 29 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną 
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
  

§ 30 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach. 


