
STATUT 

REWALSKIEGO STOWARZYSZENIA CYKLISTÓW 

„BAŁTYK REWAL” 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Rewalskie Stowarzyszenie Cyklistów „Bałtyk Rewal”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U z 2017 r.poz.210)  

§ 2 

 Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  

2. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca.2010. ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1463) 

3. Niniejszego Statutu. 

§ 3 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Niechorze 

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 4 

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i 

międzynarodowych o podobnym celu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje 

Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

§ 5 
 

1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych 

w przepisach szczegółowych. 

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich według wzoru określonego 

przez Zarząd Stowarzyszenia.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 

§ 6 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną na rzecz innych osób 

niezrzeszonych. 

 

§ 7 

 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i wspieranie rozwoju kolarstwa oraz rekreacji 

rowerowej na terenie Gminy Rewal.  

§ 8 

 

Dla osiągnięcia celu Stowarzyszenie stosuje następujące formy działania:  

 

1. Organizacja zawodów sportowych oraz uczestnictwo w innych imprezach i zawodach 

masowych. 

2. Opieka nad zawodnikami oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju dyscypliny, 

upowszechniania turystyki rowerowej. 

3. Organizowanie kursów, treningów i zgrupowań dla zawodników, szkoleniowców i ogółu 

członków Stowarzyszenia. 

4. Współdziałanie w zakresie rozwoju dyscypliny kolarstwa oraz rekreacji rowerowej z 

właściwymi instytucjami, organizacjami, urzędem gminy, władzami szkół oraz rodzicami 

członków-uczestników. 

5. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów i 

działaczy. 

6. Popularyzowanie dyscypliny kolarstwa w środkach masowego przekazu. 

7. Podejmowanie innych działań w celu realizacji zadań statutowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Wspierających. 

3. Uczestników. 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i 

zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc organizacyjną 

lub finansową na rzecz Stowarzyszenia. 

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia 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. 

4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do 

stowarzyszeń według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na 

walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego 

do władz stowarzyszenia. 

 

§ 11 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem czynnym i biernym oraz 

prawem wyborczym. 

2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz ocenianie ich 

działalności. 

3. Brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

4. Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia i innych uprawnień nadanych przez władze 

Stowarzyszenia.  

§ 12 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu. 

2. Brania czynnego udziału w realizowaniu zadań statutowych. 

3. Dbania o wysoki poziom sportowy i moralny zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy 

poprzez prowadzenie odpowiedniej pracy wychowawczej. 

4. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 13 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez: 

 dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim 

uregulowaniu zobowiązań. 



 skreślenie z listy członków z powodu nieuczestniczenia w realizowaniu zadań statutowych 

lub nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.  

 wykluczenie na skutek istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów, uchwał i 

decyzji władz Stowarzyszenia. 

 utratę osobowości prawnej lub wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną. 

 rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

2.Skreślenie bądź wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. Zawiadomienie 

zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zebrania 

pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

 

4. Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w 

tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 14 

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego 

zarejestrowania. 

§ 15 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 

prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANA STOWARZYSZENIA 

 

§ 16 
1. Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. 

3. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym , 

w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 

4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie po 

dokonaniu wyborów. 

5. Władze Stowarzyszenia mają prawo do doboru nowych członków na miejsce tych, którzy 

ustąpili w czasie trwania kadencji. 

 

 

 

 

 

 



§ 17 

Walne Zebranie  

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, zwoływane w trybie zwyczajnym 

lub nadzwyczajnym. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako 

zebranie sprawozdawcze. 

3. O porządku i terminie Walnego Zebrania zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed 

terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację w programie zajęć, 

podając jego termin i miejsc obrad. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały, 

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub władzy 

rejestracyjnej. 

5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję 

Rewizyjną. 

6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia członków co najmniej na 7 dni 

przed jego zwołaniem w trybie analogicznym jak w ust. 3. 

7. Obradami Walnego Zebrania kieruje każdorazowo wybierane przewodniczący. 

 

 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Proponowanie i uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

2. Uchwalanie statutu i jego zmian, 

3. Wybór władz Stowarzyszenia: wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej 

4. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, 

6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 

7. Uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków, 

8. Uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków, 

9. Uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania, 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

W Walnym Zebraniu udział biorą: 

1. z głosem stanowiącym  -  wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 

2. z głosem doradczym  -   członkowie wspierający oraz osoby zaproszone. 

 

§ 20 
 

1. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 2/3 

obecnych na Walnym Zebraniu. 

2. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz. 



 

§ 21 

Zarząd 

1. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby w tym prezes, sekretarz i skarbnik. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybiera spośród siebie: prezesa, 

sekretarza i skarbnika. 

3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu przed upływem 

kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce 

ustępujących, odwołanych, zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak połowy składu 

Zarządu. 

 

 

§ 22 

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje z : składek członkowskich, darowizn, 

spadków, zapisów, dochodów własnej działalności, dochodów z majątku, oraz 

z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności 

gospodarczej. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, do ważności oświadczeń woli, pism i 

podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, prezesa i 

członka Zarządu działających łącznie. 

 

§ 23 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 

3. Ustalanie programów działania, planów finansowych i budżetu, ustalanie wysokości składek 

członkowskich oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na 

Walne Zebranie. 

4. Zwoływanie Walnego Zebrania. 

5. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, 

regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, udzielanie 

członkom kar i wyróżnień. 

6. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, 

klubów oraz nadzorowanie ich działalności. 

7. Powoływanie biura Stowarzyszenia i ustalanie zakresu jego działalności. 

8. Podejmowaniu uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie 

oraz o wygaśnięciu członkostwa. 

9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków. 

10. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej. 

11. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia. 

12. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

 

 

 



§ 24 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub dwóch członków Zarządu. 

3. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania. 

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je Prezes i Sekretarz Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności w związku z pełnioną 

funkcją. 

6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego 

organu. 

 

 

§ 25 

Komisja Rewizyjna: 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie 

jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać 

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

§ 26 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej 

oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami opłacania składek 

członkowskich, 

2. Przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od 

kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych, 

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem 

dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi, 

4. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne 

Zebranie. 

 

§ 27 

 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym przy 

obecności niezbędnego quorum wymaganego przy podejmowaniu uchwał – tj. 2/3 liczby 

członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

 



ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 28 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

 


