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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RZESZOWSKIEGO TOWARZYSTWA 

ROWEROWEGO 

Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe w Rzeszowie jest stowarzyszeniem turystyczno – 

sportowym skupiającym czynnie uczestniczących amatorów turystyki rowerowej oraz 

sympatyków sportu, prozdrowotnego trybu życia jak i osoby niepełnosprawne. 

Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej promuje rozwój 

turystyki rowerowej oraz kolarstwa amatorskiego, współdziała w swych statutowych 

czynnościach z odpowiednimi jednostkami lokalnej administracji samorządowej, 

organizacjami społecznymi, sportowymi i turystycznymi, zakładami pracy, placówkami 

oświatowymi oraz z Towarzystwami wszystkich szczebli. 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe z siedzibą w Rzeszowie, 

zwane jest dalej w treści niniejszego regulaminu „Towarzystwem”. Towarzystwo może 

posługiwać się skrótem „RTR”. 

§ 2 

1. Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru miasta Rzeszów i powiatu Rzeszowskiego. 

Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić 

działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Towarzystwa -jest miasto Rzeszów. 

§ 3 

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zwykłym. 

2. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Towarzystwo może być członkiem organizacji kultury fizycznej, sportu i turystyki 

o tym samym lub podobnym profilu działania każdego szczebla lokalnego, 

krajowego oraz organizacjami funkcjonującymi poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak również podejmować z nimi współpracę. 
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§ 4. 

Towarzystwo działa zgodnie z: ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 

(DzU Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku 

Publicznego i Wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych 

(DzU Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. 

§ 5 

Towarzystwo używa odznak, pieczęci i znaków organizacyjnych na zasadach określonych 

przez odpowiedni organ stowarzyszenia. 

§ 6 

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Towarzystwo 

może również zatrudniać pracowników oraz inne osoby na podstawie stosownych umów 

cywilno-prawnych. 

Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo może zatrudniać osoby niepełnosprawne jako 

etatowe. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

§ 7 

1. Celem działalności Towarzystwa jest rozwijanie turystyki rowerowej, pobudzanie 

zainteresowania sportem, promowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej 

i rekreacji oraz poszerzanie horyzontów krajoznawczych. 

2. Towarzystwo uczestniczy w turystyce rowerowej na terenie kraju i poza nim. 

3. Towarzystwo jest organizatorem i współorganizatorem imprez sportowych, 

integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Rzeszowa i powiatu 

rzeszowskiego w tym osób niepełnosprawnych. 

4. Celem Towarzystwa jest również promowanie miasta Rzeszowa i powiatu 

rzeszowskiego podczas lokalnych, krajowych i zagranicznych imprez o charakterze 

turystycznym i sportowym. 

§ 8 

Towarzystwo realizuje swoje cele w poprzez następujące formy działania: 
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1. Organizacja i udział członków Towarzystwa w imprezach turystyczno - sportowo - 

rekreacyjnych. 

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez systematyczny 

i zorganizowany udział członków Towarzystwa w turystyce rowerowej i rekreacji. 

3. Propagowanie, organizowanie, upowszechnianie działalności sportowej, turystyki 

rowerowej i rekreacji wśród dorosłych, młodzieży, dzieci oraz osób 

niepełnosprawnych. 

4. Prowadzenie przez Towarzystwo działań wśród osób niepełnosprawnych, 

w szczególności organizacyjnych, technicznych zmierzających do osiągnięcia, przy 

aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich 

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 

5. Poszerzanie wiedzy historycznej o najbliższym otoczeniu podczas organizowanych 

lub współorganizowanych imprez turystycznych i rekreacyjnych. 

6. Popularyzacja kultury zdrowotnej, fizycznej, sportu, turystyki rowerowej 

i rekreacji. 

7. Reprezentowanie problematyki sportu, infrastruktury rowerowej, turystyki 

rowerowej i rekreacji w organach władz samorządowych i administracji 

państwowej. 

8. Organizowanie na szczeblu miasta, gminy i powiatu imprez turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, dla wszystkich środowisk i grup wiekowych w tym 

osób niepełnosprawnych. 

9. Współdziałanie w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, kultury z innymi 

stowarzyszeniami, instytucjami oraz miastami. 

10. Edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

11. Kształtowanie w społeczeństwie rzeszowskim właściwych postaw i zachowań 

sprzyjających integracji Towarzystwa z osobami niepełnosprawnymi. 

12. Propagowanie problematyki turystyki rowerowej, sportu i rekreacji w środkach 

masowego przekazu. 
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13. Wspieranie indywidualnej działalności sportowej i turystycznej członków 

Towarzystwa o charakterze rowerowym m.in. poprzez możliwość przekazania 

w bezpłatne użytkowanie lub nieodpłatne przeniesienie własności rzeczy. 

14. Prowadzenie działalności w zakresie przewodnictwa rowerowego, z zastrzeżeniem 

że czynności te mogą wykonywać Członkowie Towarzystwa którzy ukończyli Kurs 

Instruktora Turystyki Kwalifikowanej w specjalności Turystyka Rowerowa. 

15. Działalność promocyjną i reklamową Towarzystwa oraz sponsorów. 

16. Organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych w zakresie kolarstwa 

szosowego lub górskiego. 

17. Prowadzenie działalności sportowej jako klub o specjalności kolarstwo, w tym: 

a. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego szczególnie 

dyscyplinie sportowej jakim jest kolarstwo. 

b. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego 

kraju i zagranicą. 

c. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

stwarzanie warunków dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności 

fizycznej i umysłowej. 

d. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego: wyścig, 

turniej, liga itp. 

e. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci 

i młodzieży oraz dorosłych. 

f. Organizowanie szkoleń, zgrupowań szkoleniowych, obozów sportowych dla 

członków w kraju i zagranicą. 

18. Towarzystwo może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

w zakresie: 

a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

b. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

c. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

d. ochrona i promocja zdrowia poprzez sport, 
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e. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej. 

19. Cały przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku 16-18 lat oraz małoletni 

poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Wspierających. 

3. Honorowych. 

§ 10 

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby, które złożą do Zarządu pisemną 

deklarację o przystąpieniu (wzór Deklaracji przyjęcia na członka zwyczajnego do 

Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego określa Załącznik nr 1 uchwalony przez Zarząd 

Towarzystwa), uiszczą opłatę wpisową w ustalonej przez Zarząd wysokości i zostaną 

pozytywnie zweryfikowani przez Zarząd w 3 miesiącach okresu kandydackiego. 

Członkami zwyczajnymi mogą być zarówno osoby pełnoletnie oraz małoletnie 

z zastrzeżeniami wynikającymi z prawa polskiego. Wzór zgody rodzica zawiera Załącznik 

nr 2 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa. Członkowie powyżej 16 roku życia mają prawo: 

1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia, z tym, że w składzie Zarządu 

Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosowania; 

3. Wysuwać postulaty i wnioski pod adresem władz Towarzystwa; 

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Towarzystwa na zasadach określanych 

przez Zarząd. 
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5. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Towarzystwo. 

Członkowie poniżej 16 roku życia nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia oraz prawa głosowania na walnych zebraniach członków. 

§ 11 

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające, popierające 

i wspomagające finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie realizację celów i zadań określonych 

w Regulaminie. 

Członkowie wspierający mają prawo brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków 

Towarzystwa, zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Stowarzyszenia. 

Członek wspierający nie korzysta z czynnego bądź biernego prawa wyborczego do Władz 

Stowarzyszenia. 

Członek wspierający będący osobą fizyczną po 12 miesiącach może złożyć oświadczenie woli 

o zmianie statusu z członka wspierającego na członka zwykłego. 

Członek wspierając może korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Towarzystwa 

na zasadach określanych przez Zarząd. 

Członek wspierający ma prawo do uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych 

organizowanych przez Towarzystwo. 

Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia 

(wzór Deklaracji przyjęcia na członka wspierającego do Rzeszowskiego Towarzystwa 

Rowerowego określa Załącznik nr 3 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa), uiszczą opłatę 

wpisową w ustalonej przez Zarząd wysokości i zostaną pozytywnie zweryfikowani przez 

Zarząd w 3 miesiącach okresu kandydackiego. 

§ 12 

1. Członkami Honorowymi mogą być osoby fizyczne nagrodzone tym tytułem za 

zasługi dla Towarzystwa. 

2. Tytuł Członka Honorowego nadaje i cofa Walne Zgromadzenie Członków 

Towarzystwa na podstawie Uchwały Zarządu. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi mają prawo: 
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1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, 

z zastrzeżeniem ujętym w § 10. 

2. Członkowie zwyczajni, do biernego i czynnego udziału w wyborach Towarzystwa, 

z zastrzeżeniem ujętym w § 10. 

3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem ujętym 

w § 10. 

4. Uzyskiwania od władz Towarzystwa informacji o jego działalności 

i zamierzeniach. 

5. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo. 

6. Reprezentować Towarzystwo w imprezach sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych. 

7. Do wyróżniania i nagradzania przez władze Towarzystwa za szczególnie aktywną 

pracę, osiągnięcia sportowe i turystyczne. 

8. Członek ma prawo zawiesić członkostwo w Towarzystwie ze względów 

osobistych. Zobligowany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie Zarząd 

Towarzystwa do 14 dni od podjęcia decyzji. Zawieszenie wchodzi w życie z dniem 

doręczenia oświadczenia (wzór Oświadczenia o zawieszenie członkostwa 

w Rzeszowskim Towarzystwie Rowerowym określa załącznik nr 4 uchwalony 

przez Zarząd Towarzystwa). Zarząd Towarzystwa potwierdza zawieszenie członka 

na drodze uchwały. W okresie trwania zawieszenia nie ma obowiązku opłacania 

składek członkowskich. Członek zawieszający członkostwo ma obowiązek 

uiszczenia opłat za składki członkowskie do miesiąca w którym doręczył 

oświadczenie, z wyłączeniem przypadków o których mowa w § 14 pkt. 3 

Regulaminu Towarzystwa. 

§ 14 

Członkowie zwyczajni i wspierający oraz honorowi mają obowiązek: 

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Towarzystwa. 

2. Przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz Towarzystwa. 

3. Opłacania miesięcznych składek członkowskich (co: miesiąc, kwartalnie, 

półrocznie lub całorocznie) z wyjątkiem osób uczących się i studiujących po 

okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, osób korzystających 
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z pomocy społecznej po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o korzystaniu 

z niej, bezrobotnych po okazaniu potwierdzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, 

pobierających emeryturę w kwocie poniżej minimalnego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na dany rok 

kalendarzowy po przedstawieniu stosownych dokumentów, pobierających rentę, 

członków honorowych, członków którzy ukończyli 65 lat (przedmiotowe 

zwolnienie następuje z miesiącem w którym członek ukończy 65 lat) oraz 

w innych, niewymienionych przypadkach w drodze uchwały Zarządu 

Towarzystwa. 

4. Złożenia oświadczenia o trybie opłacania składek członkowskich z wyjątkiem 

członków honorowych (wzór Oświadczenia o trybie opłacania składek 

członkowskich w Rzeszowskim Towarzystwie Rowerowym określa załącznik nr 5 

uchwalony przez Zarząd Towarzystwa) zgodnie z procedurą opracowaną przez 

Zarząd Towarzystwa. 

5. Członkowie korzystający z uprawnień do zwolnienia z opłat składek 

członkowskich określonych w § 14 pkt. 3 z chwilą utracenia uprawnień 

zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o systemie opłat składek 

członkowskich oraz opłacenia należnej składki członkowskiej zgodnie 

z zadeklarowanym systemem i w terminie określonym przez Zarząd Towarzystwa 

w komunikacie na stronie internetowej Towarzystwa. 

6. Dbania o dobro i rozwój Towarzystwa. 

7. Postępowania zgodnie z zasadami etyki sportowej. 

8. Członkowie wspierający wywiązują się z zadeklarowanej pomocy dla 

Towarzystwa. 

9. Wyznaczenia pełnomocnika rozporządzającego nadpłatą składek w przypadku 

śmierci Członka z wyjątkiem członków honorowych. Wzór Pełnomocnictwa 

zawiera Załącznik nr 6 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa. 

10. Uiszczać opłatę wpisową w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przyjęciu 

w poczet członków Towarzystwa z wyjątkiem członków honorowych. 

11. Korzystać z atestowanego kasku rowerowego podczas uczestnictwa w imprezach 

rowerowych organizowanych przez Towarzystwo, treningach rowerowych oraz 
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innych, wspólnych wyjazdach pod patronatem Towarzystwa. W przypadku 

stwierdzenia braku posiadania kasku przez Członka Towarzystwa nastąpi jego 

usunięcie z trasy przejazdu. W przypadku powtórnego zaistnienia wymienionej 

sytuacji Zarząd Towarzystwa nałoży na Członka karę porządkową zgodną z § 15 

Katalogu kar porządkowych. 

§ 15 

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

RTR. (wzór Deklaracji rezygnacji z członkostwa w Rzeszowskim Towarzystwie 

Rowerowym określa Załącznik nr 7 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). 

2. Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Towarzystwa 

w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Zgonu członka Towarzystwa. 

4. Rozwiązania się Towarzystwa. 

5. Braku aktywności członka Towarzystwa (nieusprawiedliwione nieobecności na 

WZC, NWZC, spotkaniach roboczych oraz na organizowanych lub 

współorganizowanych przez Towarzystwo rajdach rowerowych w przeciągu 6 

miesięcy), stwierdzonej uchwałą Zarządu Towarzystwa. 

§ 16 

W przypadku zgonu członka Towarzystwa pełnomocnik o którym mowa w § 14 pkt. 9 

Regulaminu może: 

1. Pozostawić nadpłatę za składki członkowskie jako darowiznę dla Towarzystwa. 

2. Zażądać zwrotu nadpłaty składek członkowskich licząc od następnego miesiąca po 

śmierci członka Towarzystwa. 

§ 17 

Członek wykluczony oraz dobrowolnie występujący z Towarzystwa jest zobowiązany do: 

1. Zwrotu rzeczy użyczonych w terminie 7 dni niezależnie od daty zawartej 

w Umowie nieodpłatnego użyczenia rzeczy. 

2. Uregulowania (z wyłączeniem przypadków o których mowa w § 14 pkt. 3 

Regulaminu Towarzystwa) w terminie 30 dni zaległych należności z tytułu składek 
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członkowskich włącznie z miesiącem, w którym zgłasza pisemnie wystąpienie 

z Towarzystwa lub w którym został wykluczony z Towarzystwa. Termin 30 

dniowy liczony jest od dnia zgłoszenia pisemnego wystąpienia z Towarzystwa lub 

w którym został wykluczony z Towarzystwa. 

§ 18 

Członek dobrowolnie występujący z Towarzystwa oraz członek wykluczony, który ma 

uregulowane należności z tytułu składek członkowskich zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Zarządu Towarzystwa o formie rozliczenia nadpłaconych składek. 

§ 19 

Członek dobrowolnie występujący z Towarzystwa oraz członek wykluczony może: 

1. Pozostawić nadpłatę za składki członkowskie jako darowiznę dla Towarzystwa. 

2. Zażądać zwrotu nadpłaty składek członkowskich licząc od miesiąca wykluczenia 

z Towarzystwa bądź złożenia deklaracji o rezygnacji z członkostwa 

w Towarzystwie. 

§ 20 

Zwrot należności następuje w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez członka 

lub pełnomocnika o którym mowa w § 14 pkt. 9, w terminie do 30 dni od daty pisemnego 

powiadomienia Zarządu Towarzystwa o decyzji dotyczącej nadpłaty składek. 

§ 21 

Nie ma obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej w przypadku ponownego wstąpienia do 

Towarzystwa osoby, która będąc członkiem dobrowolnie wystąpiła z Towarzystwa. 

§ 22 

Istnieje obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej w przypadku ponownego wstąpienia do 

Towarzystwa osoby, która została jako członek wykluczona z Towarzystwa. 

§ 23 

Postanawia się, iż: 

1. Osoba wyróżniona Tytułem Członka Honorowego może otrzymać strój. 

2. W przypadku określonym w § 12 pkt. 2, osoba której cofa się Tytuł Członka 

Honorowego jest zobowiązana do zwrotu stroju, gdy takie wydanie rzeczy miało 

miejsce. 
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3. Osoba wyróżniona Tytułem Członka Honorowego jest zwolniona z obowiązku 

uiszczenia opłaty wpisowej oraz składek członkowskich. 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Towarzystwa 

§ 24 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa; 

b. Zarząd Towarzystwa; 

c. Komisja Rewizyjna Towarzystwa. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 4 lata. 

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoją funkcję społecznie, Członkowie 

Zarządu Towarzystwa mogą pełnić swoje funkcje także za wynagrodzeniem. 

Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu Towarzystwa ustalana jest przez Walne 

Zgromadzenie Członków Towarzystwa w formie uchwały.  

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

stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wskazany 

w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Towarzystwa. 

5. Uchwały władz Towarzystwa zapadają większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Towarzystwa 

upoważniony jest Prezes Zarządu, w innym przypadku wymagane jest 

współdziałanie dwóch Członków Zarządu, którzy są uprawnieni do następujących 

czynności: 

a. zlecenia Skarbnikowi Zarządu dyspozycji przelewów bankowych; 

b. składania oświadczeń woli; 

c. podpisywania umów w imieniu Towarzystwa. 
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7. Do dysponowania rachunkiem bankowym upoważniony jest Skarbnik Zarządu 

w zakresie: 

a. dyspozycji przelewów bankowych; 

b. wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku lub z użyciem karty 

bankomatowej lub poprzez serwis telefoniczny banku. 

c. korzystania z bankowości elektronicznej, w tym z serwisu internetowego 

(sprawdzenie salda i historia operacji, wyciągi elektroniczne, dokonywanie 

zleconych przelewów bankowych), aplikacji mobilnej (sprawdzenie salda 

rachunku, kart i funduszy) oraz serwisu sms (sprawdzenie salda i historia operacji). 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 

§ 25 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków 

Towarzystwa zwoływane przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 26 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa zwoływane jest przez 

Zarząd raz na 4 lata. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz 

w roku. 

4. Termin Walnego Zgromadzenia, miejsce i porządek obrad podawane są do 

wiadomości członków nie później niż 14 dni przed datą Zgromadzenia. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków wyłania w drodze głosowania osoby 

desygnowane do Zarządu Towarzystwa. 

6. W Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym 

biorą udział członkowie zwyczajni i wspierający oraz honorowi, z zastrzeżeniem 

ujętym w § 10. 

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd 

Towarzystwa na podstawie: 

a. Uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa; 
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b. Uchwały Zarządu Towarzystwa lub na pisemny wniosek 1/3 członków 

Towarzystwa. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powyżej powinien określać sprawy, które mają 

zostać rozpatrzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane na wniosek 

Komisji Rewizyjnej. 

10. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący. Wybór Przewodniczącego 

i Protokolanta będzie odbywać się poprzez głosowanie. Do wyboru 

Przewodniczącego i Protokolanta wymagana jest większość głosów, przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

11. Walne Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy 

wszyscy członkowie Towarzystwa są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co 

do odbycia Walnego Zgromadzenia. 

§ 27 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa obraduje wyłączenie nad 

sprawami dla których zostało zwołane. 

§ 28 

Regulamin szczegółowy wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa 

każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 

§ 29 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 30 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Uchwalanie kierunków działania Towarzystwa. 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie nałożonych kar 

dyscyplinarnych. 

4. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa. 
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5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. 

6. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa. 

7. Rozpatrywanie wszelkich spraw dotyczących statutowej działalności wniesionych 

w trakcie obrad przez członków Towarzystwa, Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

8. Nadawanie i pozbawianie Tytułu Członka Honorowego. 

9. Podejmowanie decyzji o likwidacji Towarzystwa. 

§ 31 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają większością głosów przy 

obecności: 

1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania. 

2. W drugim terminie – co najmniej ¼ liczby osób uprawnionych do głosowania. 

3. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

ZARZĄD TOWARZYSTWA 

§ 32 

Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają większością głosów Członków Zarządu zgodnie 

z zapisem w § 24 ust. 4. W przypadku równości głosów, decydujący głos należy do Prezesa 

Zarządu. 

§ 33 

1. Zarząd Towarzystwa wybierany jest drogą głosowania jawnego lub tajnego według 

zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków. 

2. Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 4 lata. 

3. Członkowie Zarządu Towarzystwa wybrani w głosowaniu jawnym bądź tajnym 

według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków mają prawo 

wielokrotnie zasiadać w władzach Zarządu Towarzystwa. 

4. Zarząd Towarzystwa jako całość lub poszczególnych Członków Zarządu 

Towarzystwa z osobna można odwołać z zajmowanych funkcji w przypadku nie 
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realizowania postanowień niniejszego Regulaminu w głosowaniu jawnym lub 

tajnym, według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków. 

5. Liczba członków Zarządu na daną kadencję wynosi od 3 do 5 osób. 

6. Osoby desygnowane przez Walne Zgromadzenie członków do Zarządu wybierają 

spośród siebie: 

a. Prezesa, 

b. Wiceprezesa – Sekretarza, 

c. Skarbnika, 

d. Członka Zarządu. 

§ 34 

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy: 

1. Reprezentowanie Towarzystwa na forum publicznym i występowanie w jego 

imieniu. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Realizowanie celów statutowych Towarzystwa. 

4. Uchwalanie i realizowanie budżetu Towarzystwa. 

5. Uchwalanie zasad (polityki) rachunkowości Towarzystwa. 

6. Uchwalanie zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla 

jednostek mikro. 

7. Podejmowanie decyzji o odpłatnej statutowej działalności Towarzystwa. 

8. Opracowywanie kalendarza imprez Towarzystwa. 

9. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa. 

10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej. 

11. Uchwalanie regulaminów organizowanych imprez. 

12. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania członkom Towarzystwa nagród i kar. 

13. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub wykluczenia 

z członkostwa w Towarzystwie oraz czasowego zawieszenia w prawach członka 

Towarzystwa, z wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku 
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naruszenia postanowień Regulaminu przez członków Komisji Rewizyjnej Zarząd 

Towarzystwa przedstawia wniosek do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków celem rozpatrzenia przedstawianych zarzutów. 

14. Podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Towarzystwa. 

15. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń 

pokontrolnych. 

16. Występowanie z wnioskami o nadanie bądź pozbawienie godności Tytułu 

Honorowego Członka Towarzystwa. 

17. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. 

18. Zwoływania Zebrania Roboczego Członków Towarzystwa celem omówienia spraw 

bieżących. 

19. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 

20. Występowanie z wnioskiem do właściwego sądu ze względu na siedzibę 

Towarzystwa w celu wyegzekwowania zaległych zobowiązań członka z tytułu 

nałożonego obowiązku uiszczania opłat składek członkowskich, z wyjątkiem osób 

wymienionych w § 14 pkt. 3. Zarząd Towarzystwa może odstąpić od wystąpienia 

z wnioskiem w przypadku dobrowolnego uregulowania przedmiotowych składek 

przez członka Towarzystwa. Przedmiotowy wniosek jest poprzedzony pisemnym 

wezwaniem członka Towarzystwa do uregulowania zaległości z tytułu składek 

członkowskich. 

21. Powiadamianie kandydata o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa. 

22. Rozpatrywanie sporów w Towarzystwie. 

23. Prowadzenie archiwum Towarzystwa oraz przetwarzanie danych osobowych 

Członków Towarzystwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

24. Udział w konferencjach naukowych z obszaru: turystyki, sportu, rekreacji, 

inicjatyw obywatelskich, prawnych i ekonomicznych oraz innych związanych 

z działaniem Zarządu Towarzystwa. 
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§ 35 

Zarząd Towarzystwa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz 

w każdym kwartale roku kalendarzowego. 

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. 

§ 36 

Złożenie mandatu Członka Zarządu jest tożsame z wystąpieniem z Towarzystwa chyba, że 

z Oświadczenia woli wynika inaczej (Załącznik nr 8 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). 

Mandat Członka Zarządu wygasa: 

a) W razie rezygnacji z mandatu. 

b) W razie śmierci członka Zarządu. 

c) W razie odwołania przez Walne Zgromadzenie. 

d) W razie upływu kadencji na jaką został powołany. 

e) W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych. 

f) W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Towarzystwa środka 

karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 37 

Osoby do komisji rewizyjnej wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności 

od uchwały zebrania, przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa do kontroli 

działalności Towarzystwa. 

§ 38 

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

2. Podziału funkcji wewnątrz Komisji rewizyjnej dokonują wybrani przez Walne 

Zgromadzenie Członków Towarzystwa jej członkowie, lub przez bezpośrednie 

wskazanie osób. Funkcyjnych (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 

i sekretarza) przez Walne Zgromadzenie Członków oraz przegłosowanie 

kandydatur w głosowaniu jawnym. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo wielokrotnie zasiadać w Komisji 

Rewizyjnej Towarzystwa. 
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4. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo kontroli 

Towarzystwa. 

5. Komisję rewizyjną lub jej poszczególnych członków z osobna można odwołać 

z zajmowanych funkcji w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu 

w głosowaniu jawnym. 

6. Liczba członków Komisji Rewizyjnej na dana kadencję wynosi od 2 do 3 osób. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

Towarzystwa. 

8. Złożenie mandatu Członka Komisji Rewizyjnej jest tożsame z wystąpieniem 

z Towarzystwa chyba, że z Oświadczenia woli wynika inaczej (Załącznik nr 8 

uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). 

9. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa: 

a) W razie rezygnacji z mandatu. 

b) W razie śmierci Członka Komisji Rewizyjnej. 

c) W razie odwołania przez Walne Zgromadzenie. 

d) W razie upływu kadencji na jaką został powołany. 

e) W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych. 

f) W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Towarzystwa 

środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

§ 39 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgromadzenie Członków podziału osób 

funkcyjnych, wybór na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, zastępcy 

i sekretarza. 

2. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu 

Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz 

formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych. 
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3. Składanie w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdania ze swej 

działalności. 

4. Występowanie w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem 

o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

5. Żądanie od Zarządu Towarzystwa wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków 

i zaleceń pokontrolnych. 

6. Opracowywanie i uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej określającego 

szczegółowy tryb postępowanie Komisji. 

KOOPTACJA WŁADZ 

§ 40 

W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Towarzystwa mogą one zastosować 

prawo kooptacji. 

1. Do władz dokooptowana jest osoba (osoby), która na Walnym Zgromadzeniu 

Członków uzyskała największą ilość głosów. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 

ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru. 

ROZDZIAŁ V 

Nagrody i wyróżnienia 

§ 41 

Członkom Towarzystwa mogą być przyznawane: 

1. Zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w Katalogu kar 

porządkowych Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego. 

2. Pochwała 

3. List gratulacyjny 

4. Nagroda rzeczowa 

5. Wpisanie zasług członka do kroniki Towarzystwa 

6. Odznaka honorowa 
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7. Tytuł honorowy. 

§ 42 

O przyznaniu pochwały, nagrody rzeczowej lub innego wyróżnienia decyduje Zarząd 

Towarzystwa po głosowaniu w drodze podjętej uchwały. 

§ 43 

Warunki przyznawania pochwał, nagród rzeczowych lub innego wyróżnienia określa Katalog 

wyróżnień Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego (Załącznik nr 9 uchwalony przez 

Zarząd Towarzystwa). 

ROZDZIAŁ VI 

Kary i postępowanie dyscyplinarne 

§ 44 

W stosunku do członków za naruszenie postanowień Regulaminu lub uchwał władz 

Towarzystwa mogą być stosowane kary: 

1. Upomnienie pisemne. 

2. Nagana pisemna. 

3. Odwołanie z zajmowanego stanowiska. 

4. Zawieszenie w prawach członka. 

5. Wykluczenie z członkostwa w Towarzystwie. 

§ 45 

Katalog kar porządkowych Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego ujęto w Załączniku 

nr 10 uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa. W katalogu określono zasady odwołań. 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek Towarzystwa 

§ 46 

Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1. Opłaty wpisowe. 

2. Składki członkowskie. 
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3. Wpłaty w wysokości 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych dla 

uprawnionej organizacji pożytku publicznego (OPP) do jej otrzymania. 

4. Darowizny, zapisy, spadki osób prawnych i fizycznych. 

5. Subwencje. 

6. Sponsoring. 

7. Dotacje z funduszy dla organizacji pozarządowych (ngo) oraz funduszy UE. 

8.  Dochody z majątku Towarzystwa. 

9.  Ofiarność publiczna (zbiórki publiczne). 

10. Dochody z odpłatnej działalność statutowej Towarzystwa. 

§ 47 

Zarząd Towarzystwa jest upoważniony do dochodzenia od członka Towarzystwa 

zalegającego z tytułu opłat składek członkowskich na drodze cywilno-prawnej w tym: 

Wezwania dłużnika (określa załącznik nr 11 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa), 

Ostateczne wezwanie przedsądowe do zapłaty (określa załącznik nr 12 uchwalony przez 

Zarząd Towarzystwa) oraz dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej. 

W przypadku określonym w § 15 pkt 2 Zarząd Towarzystwa wystosuje Zawiadomienie do 

wykluczonego członka Towarzystwa. Natomiast w przypadku określonym § 15 pkt 5 Zarząd 

Towarzystwa prześle Wezwanie do określenia przebiegu członkostwa (załącznik nr 13 

uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). 

§ 48 

W przypadku darowizny Zarząd Towarzystwa może zawrzeć umowę darowizny kwoty 

pieniężnej (załącznik nr 14 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa) lub umowę darowizny 

rzeczowej (załącznik nr 15 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). W przypadku podjęcia 

decyzji o działalności odpłatnej Zarząd Towarzystwa zawiera Umowę o współpracy 

(załącznik nr 16 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). 

§ 49 

Zarząd Towarzystwa prowadzi pisemną ewidencję rzeczy: 

1. przeznaczonych na nagrody rzeczowe (Potwierdzenie odbioru nagród określa 

załącznik nr 17 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa). 

2. użyczonych do korzystania przez członka Towarzystwa. 
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3. mających być przedmiotem darowizny. 

4. przeznaczonych do organizacji rajdów oraz prawidłowego funkcjonowania 

Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ VIII 

Nieodpłatne użyczenie oraz przekazanie rzeczy przez Rzeszowskie Towarzystwo 

Rowerowe 

§ 50 

O nieodpłatnym użyczeniu oraz przekazaniu rzeczy decyduje Zarząd Towarzystwa po 

głosowaniu w drodze podjętej uchwały. 

§ 51 

Po upływie czasu oznaczonego w Umowie nieodpłatnego użyczenia rzeczy lub w przypadku 

o którym mowa w § 17 pkt. 1 członek Towarzystwa jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej 

rzeczy Zarządowi Towarzystwa. 

§ 52 

Wzór umowy nieodpłatnego użyczenia rzeczy przez Towarzystwo na czas określony na rzecz 

członka RTR określa Załącznik nr 18 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 53 

Wzór umowy przekazania rzeczy przez Towarzystwo na rzecz członka RTR określa 

Załącznik nr 19 uchwalony przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 54 

Protokół zdawczo - odbiorczy nieodpłatnie użyczonej rzeczy określa Załącznik nr 20 

uchwalony przez Zarząd Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ IX 

Zmiana Regulaminu i rozwiązywania Towarzystwa 

§ 55 

Zmiana zapisów w Regulaminie może nastąpić na mocy uchwały przyjętej większością 2/3 

głosów Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa przy obecności co najmniej połowy 

liczby osób uprawnionych do głosowania. 
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§ 56 

1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia przy obecności co 

najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Towarzystwa, przeznaczenie i formy 

rozliczenia jego majątku. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach. 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia szczególne 

§ 57 

Towarzystwo nie może: 

1. udzielać pożyczek ani zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań w stosunku do 

swych członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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”. 

2. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub 

pracownicy oraz osób bliskich. 

§ 58 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1. być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi 

Towarzystwem. 

2. być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. 

3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach 

ustawowych o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
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§ 58 

Zagadnienie ochrony i przetwarzania danych osobowych w RTR zostało ujęte w Polityce 

Bezpieczeństwa Danych Osobowych RTR. 

 

 

 

Załączniki: Jawne 20 na 36 str. 

Zał. nr 1 – Deklaracja przyjęcia na członka zwyczajnego do RTR – 2 str. 

Zał. nr 2 – Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego – 1 str. 

Zał. nr 3 – Deklaracja przyjęcia na członka wspierającego do RTR – 2 str. 

Zał. nr 4 – Oświadczenie o zawieszeniu członkostwa w RTR – 1 str. 

Zał. nr 5 – Oświadczenia o trybie opłacania składek członkowskich w RTR - 1 str. 

Zał. nr 6 – Wzór pełnomocnictwa - 1 str. 

Zał. nr 7 – Deklaracja rezygnacji z członkostwa w RTR – 1 str. 

Zał. nr 8 – Oświadczenia woli rezygnacji z funkcji – 1 str. 

Zał. nr 9 – Katalog wyróżnień RTR – 4 str. 

Zał. nr 10 – Katalog kar porządkowych RTR – 7 str. 

Zał. nr 11 – Wezwania dłużnika – 1 str. 

Zał. nr 12 – Ostateczne wezwanie przedsądowe do zapłaty – 1 str. 

Zał. nr 13 – Wezwanie do określenia przebiegu członkostwa – 1 str. 

Zał. nr 14 – Umowa darowizny kwoty pieniężnej – 2 str. 

Zał. nr 15 – Umowa darowizny rzeczowej – 1 str. 

Zał. nr 16 – Umowa o współpracy – 2 str. 

Zał. nr 17 – Potwierdzenie odbioru nagród – 1 str. 

Zał. nr 18 – Umowa nieodpłatnego użyczenia rzeczy – 2 str. 

Zał. nr 19 – Umowa przekazania rzeczy – 2 str. 

Zał. nr 20 – Protokół zdawczo – odbiorczy – 2 str. 

 

Regulamin zawiera 61 str. ponumerowanych i opieczętowanych. 

Rzeszów, dnia …………………….. 2018 r. 


