Statut stowarzyszenia
Śląska Koalicja Rowerowa
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie
Śląska
Koalicja
Rowerowa
działa
na
podstawie
o stowarzyszeniach i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

ustawy

§2
Stowarzyszenie identyfikuje się poprzez swą pełną nazwę: Śląska Koalicja Rowerowa,
nazwę skróconą: ŚKR. Numery rejestracyjne, nadane Stowarzyszeniu przez organy
państwa (np. KRS, NIP, REGON) nie są elementami nazwy i nie mogą być
wykorzystywane do podstawowej identyfikacji organizacji.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§4
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, realizację pewnych
zadań może jednak zlecać odpłatnie osobom fizycznym lub prawnym.
§6
Stowarzyszenie posiada system identyfikacji znakowej i kontekstowej, na który składają
się znaki, liternictwo, kolorystyka oraz dyspozycje dotyczące sposobu ich stosowania.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.
§8
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania
§9
1. Celami Stowarzyszenia są:
a. działania na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury rowerowej,
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b. zagwarantowanie osobom poruszającym się na rowerze prawa do swobodnego
i bezpiecznego przemieszczania się,
c. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez zwiększenie
nieproporcjonalnie niskiego udziału kobiet w podróżach rowerowych,
d. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa publicznego wszystkim użytkownikom
rowerów bez względu na wiek, w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom
w wieku emerytalnym,
e. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez poprzez poprawę ich
mobilności dzięki budowie infrastruktury rowerowej przystosowanej do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
f. zmniejszenie zagrożeń w ruchu drogowym,
g. wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości oraz promocja
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy dzięki
powszechnej dostępności ekonomicznego transportu,
h. rozpowszechnianie wiedzy na temat najlepszej praktyki w zakresie transportu
rowerowego,
i.

ochrona i promocja zdrowia publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej dzięki umożliwieniu częstszego korzystania z rowerów,

j.

działalność w zakresie ekologii, w tym ochrona środowiska naturalnego przez
zwiększenie udziału podróży rowerowych kosztem innych środków transportu
będących obciążeniem dla środowiska,

k. promowanie rekreacji i turystyki rowerowej, krajoznawstwa oraz sportu,
l.

zrzeszanie osób zainteresowanych realizacją statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w drodze:
a. współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami
zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,
b. opracowywania raportów, prognoz i badań, inspirowania artykułów prasowych,
c. organizowania imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych,
d. pozyskiwania funduszy od
i przedsiębiorstw prywatnych.

organizacji

pozarządowych,

osób,

instytucji

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia, należące do organizacji
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rowerowych i nieformalnych grup działających na terenie województwa śląskiego na rzecz
celów określonych w statucie Stowarzyszenia.
§ 11
1. Osoby zakładające Stowarzyszenie nabywają członkostwo z dniem zarejestrowania
Stowarzyszenia. Przyjęcie nowych członków dokonuje się na ich wniosek – deklarację
członkowską złożoną drogą pisemną lub elektroniczną.
2. W deklaracji członkowskiej osoba przystępująca do Stowarzyszenia podaje numer
telefonu komórkowego oraz adres e-mail.
§ 12
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia,
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia przy realizacji celów
statutowych,
e. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu o skreśleniu z listy
członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
a. uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
c. terminowego płacenia składek członkowskich,
d. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi
w formie pisemnej,
b. śmierci Członka,
c. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w przypadku
stwierdzenia istotnego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu
z nieuczestniczenia w minimum trzech walnych zebraniach,

wynikającej

e. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu spowodowanej
uporczywym nieopłacaniem składek członkowskich,
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f. rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie
14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia
i wskazując na prawo wniesienia odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni. Odwołanie
zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
3. Osobom, którym odmówiono członkostwa, przysługuje prawo do odwołania się na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 4. Struktura organizacyjna
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 15
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem § 31.
§ 16
1. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwają 2 lata.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków organizuje się w ciągu dwóch miesięcy
przed końcem danej kadencji.
3. W uzasadnionych okolicznościach, decyzją Walnego Zebrania
podejmowaną na wniosek Zarządu lub przynajmniej jednej trzeciej
Stowarzyszenia, czas kadencji może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Członków
Członków

§ 17
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub odwołania członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany
w wyborach uzupełniających dokonywanych przez – specjalnie zwołane w tym celu –
Walne Zebranie Członków.
2. Jeśli Zarząd i/lub Komisja Rewizyjna uznają, że jest to celowe, mogą podjąć decyzję
o rezygnacji z uzupełnienia swego składu i działać w składzie uszczuplonym. Decyzja taka
musi być zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
3. W wypadku konieczności wyboru wszystkich członków danego organu, wybór nowego
składu osobowego dokonuje się w trybie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.
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Walne Zebranie Członków
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Są dwa rodzaje tych
zebrań: zwyczajne Walne Zebranie Członków oraz sprawozdawcze Walne Zebranie
Członków.
2. Walne Zebrania Członków odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków dokonuje podsumowania pracy Zarządu,
udziela mu absolutorium, dokonuje wyboru nowego i Komisji Rewizyjnej.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
Członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem. Zawiadomienia dokonuje
się pocztą elektroniczną na określony w deklaracji członkowskiej adres e-mail. Zarząd
może dodatkowo powiadomić Członków Stowarzyszenia krótką wiadomością tekstową
(SMS) na numer telefonu komórkowego określony w deklaracji członkowskiej.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy czym
dla ważności wymagana jest obecność przynajmniej ½ uprawnionych do głosowania
członków. W przypadku braku kworum zostanie wyznaczony drugi termin posiedzenia, nie
wcześniej jednak niż 15 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają
zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
6. Dopuszcza się udział w głosowaniu przez wyznaczonego pełnomocnika, którym może
być wyłącznie pełnoprawny członek Stowarzyszenia.
§ 19
1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, wybierany
każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący powołuje
sekretarza/-rzy zebrania.
2. Walne Zebranie Członków może być zwołane:
a. z inicjatywy Zarządu,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej – w takim wypadku Zarząd zobowiązany jest spełnić
to żądanie, podejmując stosowne działania (rozsyłkę ogłoszeń, rezerwację lokalu,
organizację działań związanych z przeprowadzeniem głosowań i wyborów), a jeśli
ich nie podejmie terminie 14 dni, Komisja Rewizyjna może zebranie zwołać
samodzielnie,
c. na żądanie co najmniej jednej trzeciej Członków Stowarzyszenia (uwagi dotyczące
udziału Zarządu w pracach organizacyjnych dotyczących zebrania – wyrażone
w punkcie 2.b niniejszego paragrafu – pozostają aktualne także w tym miejscu).
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
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a. określanie perspektywicznych i doraźnych kierunków działania Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. uchwalanie regulaminów,
d. uchwalanie budżetu,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f. wybór Zarządu, a w szczególności wybór prezesa (indywidualnie), wiceprezesów
oraz członków Zarządu Stowarzyszenia (in gremio),
g. wybór Komisji Rewizyjnej wraz z jej przewodniczącym i zastępcami (in gremio),
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i.

ustalanie wysokości składek członkowskich,

j.

rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez członków,

k. rozpatrywanie wszelkich odwołań od uchwał
w szczególności w sprawach członkowskich,
l.

Zarządu

Stowarzyszenia,

zatwierdzanie
(ratyfikowanie)
umów
z organizacjami
gospodarczymi,
społecznościowymi oraz organami państwowymi, zawartymi wcześniej przez
Zarząd,

m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał
w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd
§ 21
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji
Rewizyjnej, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z zespołu od trzech do siedmiu osób: prezesa, dwóch wiceprezesów
oraz do czterech członków (o liczbie aktualnie wybieranych członków Zarządu decyduje
Walne Zebranie Członków).
3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków indywidualnie w oddzielnej
turze głosowania.
4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w drodze
głosowania in gremio.
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
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a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. określanie szczegółowych kierunków działania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. zwoływanie walnych zebrań członków,
e. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
f. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
g. zawieranie umów z organizacjami gospodarczymi i społecznościowymi, organami
państwowymi, podmiotami gospodarczymi,
h. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 23
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola nad Zarządem.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i sekretarza.
3. Skład Komisji Rewizyjnej ustalany jest w drodze głosowania (in gremio) przez Walne
Zebranie Członków.
§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu,
b. nadzór nad przestrzeganiem statutu i to
i poszczególnych członków Stowarzyszenia,

zarówno

przez

Zarząd

jak

c. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 26
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym (nie
stanowiącym) w posiedzeniach Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
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4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z jakimkolwiek członkiem
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu
kosztów ani wynagrodzenia.

Rozdział 5. Majątek i fundusze
§ 27
Majątek Stowarzyszenia
majątkowe.

stanowią

nieruchomości,

ruchomości,

fundusze,

prawa

§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. dotacje, dofinansowania, granty, darowizny,
c. wpływy z działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane
na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,
winny być jak najszybciej przekazywane na konto.
§ 29
Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność
statutową.
§ 30
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania ich majątku na rzecz członków oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
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c. wykorzystywania majątku na rzecz członków oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6. Sposób reprezentacji Stowarzyszenia
§ 31
1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, wymagane są podpisy większości członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, także te o charakterze majątkowym,
może wyrażać (zatwierdzać – podpisywać) każdy pojedynczy członek Zarządu, pod
warunkiem, że ma do tego upoważnienie Zarządu w formie uchwały podjętej
jednomyślnie. Posiadanie upoważnienia członek Zarządu anonsuje ustnie, potwierdza zaś
w formie pisemnej, np. poprzez adnotację obok swego podpisu w brzmieniu: „w imieniu
Zarządu stowarzyszenia Śląska Koalicja Rowerowa” lub „z upoważnienia Zarządu
stowarzyszenia Śląska Koalicja Rowerowa)”.

Rozdział 7. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Zmiana statutu Stowarzyszenia, jak również uchwała o jego rozwiązaniu, może być
dokonana tylko przez zwołane w takim celu Walne Zebranie Członków. Uchwały –
nowelizująca statut i rozwiązująca Stowarzyszenie – wymagają poparcia przez ponad
połowę członków takiego zebrania, przy udziale w zebraniu (i takim głosowaniu) co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznaczenie
likwidatora.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

Rozdział 8. Przepisy końcowe
§ 33
Stowarzyszenie w swej
Rzeczpospolitej Polskiej.

działalności

przestrzega
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aktualnych

regulacji

prawnych

