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Załącznik nr 9 

Katalog wyróżnień Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego 

Niniejszy dokument określa katalog wyróżnień obowiązujących w RTR. Katalog Wyróżnień 

wchodzi w życie z dniem uchwalenia Statutu. 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Członek obowiązany jest do przestrzegania statutu, uchwał Zarządu Towarzystwa oraz 

dyscypliny. 

§ 2 

Zarząd jest obowiązany: 

1. kształtować właściwą atmosferę i dyscyplinę członków Towarzystwa przez 

tworzenie warunków do wyróżniania i przestrzegania dyscypliny. 

2. niezwłocznie reagować na zachowania członków naruszające dyscyplinę. 

§ 3 

Przełożonymi dyscyplinarnymi są: 

1. Prezes Zarządu RTR. 

2. Wiceprezes - Sekretarz Zarządu RTR. 

§ 4 

Wyróżnienie jest materialną lub niematerialną formą wyrażenia uznania członkom 

Towarzystwa. 

§ 5 

Czynności związane z wyróżnianiem i informacje ich dotyczące, zawarte w uchwale Zarządu 

oraz dokumentacji i ewidencji wyróżnień, są jawne wyłącznie dla uczestników tych 

czynności. 

§ 6 

Termin odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
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1. złożone przez członka w Zarządzie Towarzystwa. 

2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 

§ 7 

Organ orzekający lub odwoławczy odmawia przyjęcia pisma wniesionego po terminie lub 

przez osobę nieuprawnioną. 

ROZDZIAŁ II 

Wyróżnianie 

§ 8 

Członkowi Towarzystwa może być udzielone wyróżnienie za czyny świadczące o ofiarności 

i odwadze lub za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych. 

Udzielenie wyróżnienia stwierdza się w uchwale Zarządu Towarzystwa. 

§ 9 

Wyróżnienia ewidencjonuje się w Księdze Ewidencji Kar i Nagród prowadzonej przez 

Zarząd Towarzystwa. 

§ 10 

Jednorazowo nie można wyróżnić więcej niż dwoma wyróżnieniami. 

ROZDZIAŁ III 

Udzielanie wyróżnień 

§ 11 

Ukaranego członka nie można wyróżnić, jeżeli jednocześnie nie jest mu udzielane 

wyróżnienie zatarcia ukarania przed upływem terminu określonego w Katalogu Kar 

Porządkowych Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego. 

§ 12 

Nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości nie wyższej od dwukrotności 

najniższej średniej krajowej, obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody. 

Zarząd Towarzystwa może w drodze uchwały ustalić wartość udzielanej nagrody rzeczowej. 

§ 13 

Zarząd Towarzystwa ustala szczegółowe warunki i tryb wyróżniania członków Towarzystwa. 
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Zarząd Towarzystwa ustala uroczysty charakter udzielania wyróżnień oraz sposób wręczania 

niektórych z nich. 

§ 14 

Warunki przyznawania wyróżnień członkom Towarzystwa: 

1. aktywne uczestnictwo w zabezpieczenia rajdów organizowanych przez RTR oraz 

innych organizatorów. 

2. osiąganie indywidualnych sukcesów w kolarstwie poprzez reprezentowanie 

Towarzystwa na zawodach sportowych. 

3. zgłaszanie projektów, pomysłów w zakresie form krzewienia kultury fizycznej 

i zdrowotnej oraz turystyki rowerowej. 

4. uczestnictwo w zorganizowanych grupowych lub indywidualnych wycieczkach 

rowerowych na terenie kraju i poza jego granicami. 

5. aktywny kontakt z mediami w zakresie prowadzonej aktywności Towarzystwa; 

6. przyczynianie się do organizacji rajdów, wyjazdów rodzinnych wśród lokalnej 

społeczności. 

7. branie udziału w imprezach RTR dla osób niepełnosprawnych. 

8. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

9. pomaganie ofiarom wypadków drogowych poprzez udzielenie doraźnej pomocy, 

powiadomienie służb ratunkowych i porządkowych. 

10. terminowo opłaca składki członkowskie, z wyjątkiem przypadków o których mowa 

w § 14 pkt. 3 Statutu Koła. 

11. dbanie o dobre imię Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ IV 

Instytucja odwołania 

§ 15 

1. Od decyzji Zarządu Towarzystwa w przedmiocie udzielenia wyróżnienia 

przysługuje odwołanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa, które wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały 
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Zarządu, zawierającej wyróżnienie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Towarzystwa podejmuje uchwałę w przedmiocie utrzymania w mocy albo 

uchylenia wyróżnienia na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 

Członków. 

2. Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania udzielonego wyróżnienia. 

 

Katalog zawiera 4 str. ponumerowanych i opieczętowanych. 

Rzeszów, dnia ........................................ 2018 r. 


