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Załącznik nr 10 

Katalog kar porządkowych Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego 

Niniejszy dokument określa katalog kar porządkowych obowiązujących w RTR. Katalog kar 

porządkowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia Statutu. 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Członek obowiązany jest do przestrzegania statutu i 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 

Organem właściwym do orzekania lub rozpatrzenia odwołania i zażalenia albo wniosku 

o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego jest Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków. 

§ 5 

Czynności związane z reagowaniem dyscyplinarnym i informacje ich dotyczące, zawarte 

w uchwale Zarządu oraz dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej, 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, a także wspólnie przez obwinionych. 

ROZDZIAŁ II 

Reagowanie dyscyplinarne 

§ 8 

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi członek, który popełnia przewinienie dyscyplinarne. 

Przewinienie dyscyplinarne może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. 

Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 

prawomocnym orzeczeniem organu orzekającego. 

Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. 

§ 9 

W stosunku do sprawcy przewinienia dyscyplinarnego można poprzestać na zwróceniu mu 

uwagi albo przeprowadzeniu z nim rozmowy ostrzegawczej, jeżeli okoliczności sprawy nie 

budzą wątpliwości i uznaje się te działania za wystarczające. 

ROZDZIAŁ III 

Wymierzanie kar dyscyplinarnych i stosowanie środków dyscyplinarnych 

§ 10 

Organ orzekający wymierza obwinionemu karę dyscyplinarną lub stosuje wobec niego środek 

dyscyplinarny według swojego uznania, w granicach przewidzianych Katalogiem Kar, 

uwzględniając stopień winy, stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego oraz cele 

zapobiegawcze i wychowawcze, które przez ukaranie ma się osiągnąć. 

§ 11 

Wymierzenie surowszej kary dyscyplinarnej albo zaostrzenie jej wymiaru lub zastosowanie 

surowszego rodzaju środka dyscyplinarnego albo zaostrzenie jego wymiaru lub zastosowanie 

większej liczby środków dyscyplinarnych może nastąpić, jeżeli: 
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1. obwiniony działał wspólnie z innymi. 

2. obwiniony znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innych podobnie 

działających substancji i środków. 

3. działanie obwinionego nastąpiło z niskich pobudek lub jego czyn zasługuje na 

szczególne potępienie. 

4. przewinienie dyscyplinarne zostało popełnione przed zatarciem ukarania za inne 

przewinienie dyscyplinarne 

§ 12 

Wymierzenie łagodniejszej kary dyscyplinarnej albo zmniejszenie jej wymiaru lub 

zastosowanie lżejszego środka dyscyplinarnego albo zmniejszenie jego wymiaru lub 

zastosowanie mniejszej liczby środków dyscyplinarnych może nastąpić, jeżeli obwiniony: 

1. działał nieumyślnie. 

2. podjął starania o zmniejszenie skutków popełnionego czynu. 

3. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu. 

§ 13 

Za popełnione przewinienie dyscyplinarne wymierza się tylko jedną karę dyscyplinarną. 

§ 14 

Karę upomnienia wymierza się przez wytknięcie członkowi przewinienia dyscyplinarnego, 

jakiego się dopuścił. 

§ 15 

Zarząd Towarzystwa nakłada karę upomnienia na Członków Towarzystwa w następujących 

przypadkach: 

1. działania wbrew Statutowi, uchwałom oraz postanowieniom Zarządu RTR. 

2. działania na szkodę RTR, m.in. poprzez rozpowszechniania ustnie oraz za 

pośrednictwem publicznych forów, portali społecznościowych, na łamach prasy 

i za pomocą innych środków masowego komunikowania się nieprawdziwych lub 

mogących poniżyć w opinii publicznej lub szerszym gronie członków oraz władze 

RTR. 

3. niewywiązywania się z nałożonych przez Zarząd Towarzystwa obowiązków. 
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§ 16 

Karę upomnienia nakłada się na Członków Towarzystwa niezwłocznie po powzięciu 

informacji o dokonanym naruszeniu. 

1. Karę upomnienia nakłada się w formie pisemnej uchwały Zarządu Towarzystwa. 

2. W karze upomnienia określa się rodzaj dokonanego naruszenia, uzasadnienie, 

obowiązek usunięcia naruszenia i jego skutków oraz pouczenie o możliwości 

odwołania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. 

3. Kara upomnienia zostaje wpisana do Księgi Ewidencji Kar i Nagród prowadzonej 

przez Zarząd Towarzystwa. 

4. Kara upomnienia ulega zatarciu z mocy prawa po upływie 3 miesięcy od dnia jej 

przyznania lub po wcześniejszym jej uchyleniu przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 17 

Karę nagany wymierza się przez wytknięcie członkowi przewinienia dyscyplinarnego, 

jakiego się dopuścił, oraz ostrzeżenie, że kolejne naruszenie dyscypliny przed zatarciem 

ukarania może skutkować ukaraniem surowszą karą dyscyplinarną. 

§ 18 

Zarząd Towarzystwa nakłada karę nagany na Członków Towarzystwa w następujących 

przypadkach: 

1. uporczywego, długotrwałego i zamierzonego działania wbrew Statutowi, oraz 

uchwałom Zarządu RTR. 

2. podważania decyzji władz Towarzystwa. 

3. działania na szkodę RTR, m.in. poprzez rozpowszechniania ustnie oraz za 

pośrednictwem publicznych forów, portali społecznościowych, na łamach prasy 

i za pomocą innych środków masowego komunikowania się nieprawdziwych lub 

mogących poniżyć w opinii publicznej lub szerszym gronie członków oraz władze 

RTR. 

§ 19 

Karę nagany nakłada się na Członków Towarzystwa niezwłocznie po powzięciu informacji 

o dokonanym naruszeniu. 

1. Karę nagany nakłada się w formie pisemnej uchwały Zarządu Towarzystwa. 
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2. W karze nagany określa się rodzaj dokonanego naruszenia, uzasadnienie, 

obowiązek usunięcia naruszenia i jego skutków oraz pouczenie o możliwości 

odwołania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. 

3. Kara nagany zostaje wpisana do Księgi Ewidencji Kar i Nagród prowadzonej 

przez Zarząd Towarzystwa. 

4. Kara nagany ulega zatarciu z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia jej 

przyznania lub po wcześniejszym jej uchyleniu przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 20 

Wymierzenie kary odwołania z zajmowanego stanowiska oznacza zwolnienie z dotychczas 

zajmowanego stanowiska. 

§ 21 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nakłada karę odwołania z zajmowanego 

stanowiska na Członków Towarzystwa w następujących przypadkach: 

1. uporczywego, długotrwałego i zamierzonego działania wbrew Statutowi, oraz 

uchwałom Zarządu RTR. 

2. gdy czyny o znamionach przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zostały przez sąd lub prokuratora albo 

inny organ uprawniony do orzekania w tych sprawach skierowane do Zarządu 

Towarzystwa z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne. 

3. rażącego niedopełnienia obowiązków lub przekroczeniu uprawnień wynikających 

z zajmowanego stanowiska. 

4. działania na szkodę RTR, m.in. poprzez rozpowszechniania ustnie oraz za 

pośrednictwem publicznych forów, portali społecznościowych, na łamach prasy 

i za pomocą innych środków masowego komunikowania się nieprawdziwych lub 

mogących poniżyć w opinii publicznej lub szerszym gronie członków oraz władze 

RTR. 

5. niewywiązywania się z nałożonych przez Zarząd Towarzystwa obowiązków. 

§ 22 

Karę odwołania z zajmowanego stanowiska nakłada się na Członków Towarzystwa 

niezwłocznie po powzięciu informacji o dokonanym naruszeniu. 
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1. Karę odwołania z zajmowanego stanowiska nakłada się w formie pisemnej 

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. 

2. W karze odwołania z zajmowanego stanowiska określa się rodzaj dokonanego 

naruszenia, uzasadnienie, obowiązek usunięcia naruszenia i jego skutków oraz 

pouczenie o możliwości odwołania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Towarzystwa. 

3. Kara odwołania z zajmowanego stanowiska zostaje wpisana do Księgi Ewidencji 

Kar i Nagród prowadzonej przez Zarząd Towarzystwa. 

4. Kara odwołania z zajmowanego stanowiska ulega zatarciu z mocy prawa po 

upływie 12 miesięcy od dnia jej przyznania lub po wcześniejszym jej uchyleniu 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 

§ 23 

Karę zawieszenie w prawach członka można zastosować wobec osoby objętej postępowaniem 

dyscyplinarnym, jeżeli rażąco naruszyła dyscyplinę, a charakter zarzucanego przewinienia 

dyscyplinarnego lub okoliczności jego popełnienia wskazują na potrzebę niezwłocznego 

odsunięcia tego Członka od wykonywania czynności na zajmowanym stanowisku lub 

związanych z pełnioną funkcją. 

Członek zawieszony w prawach zostaje odsunięty od wykonywania dotychczasowych 

obowiązków oraz wykonuje zadania określone przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 24 

Wymierzenie kary zawieszenia w prawach członka oznacza pozbawienie możliwości 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 

Zawieszenie w prawach członka powinno zostać zakończone niezwłocznie, gdy ustaną 

przyczyny je uzasadniające, nie później jednak niż z upływem czterech miesięcy. 

Zawieszenie w prawach członka ustaje, przed upływem terminu czterech miesięcy, z dniem 

uprawomocnienia się orzeczenia wydanego wobec obwinionego za przewinienie 

dyscyplinarne, które było przyczyną zawieszenia. 

§ 25 

Wymierzenie kary wykluczenia z członkostwa w Towarzystwie oznacza pozbawienie 

możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa 
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oraz powoduje natychmiastowy obowiązek uregulowania przez osobę ukaraną składek 

członkowskich oraz zwrot rzeczy użyczonych wydanych na podstawie zawartej umowy 

użyczenia. Osoba ukarana karą wykluczenia z członkostwa w Towarzystwie zostaje 

wykreślona z ewidencji członków Towarzystwa. 

§ 26 

Osoba, której wymierzono karę wykluczenia z członkostwa w Towarzystwie może ubiegać 

się o ponowne wstąpienie do Towarzystwa po upływie 24 miesięcy od daty wymierzenia 

kary. 

ROZDZIAŁ IV 

Instytucja odwołania 

§ 27 

1. Od decyzji Zarządu Towarzystwa w przedmiocie nałożenia kary porządkowej 

przysługuje odwołanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa, które wnosi się do Prezesa Towarzystwa w terminie 30 dni od daty 

doręczenia uchwały Zarządu, zawierającej karę upomnienia lub nagany. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmuje uchwałę 

w przedmiocie utrzymania w mocy albo uchylenia kary porządkowej na zwołanym 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. 

2. Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania wykonania kary porządkowej. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może pozbawić 

członkowstwa członka, na którego została nałożona co najmniej dwukrotnie 

którakolwiek z kar porządkowych wymienionych w § 18. 

 

 

Katalog zawiera 7 str. ponumerowanych i opieczętowanych. 

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


