
Statut 
 

“Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać 

równowagę, musisz się poruszać naprzód”  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę:  Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki 
Rowerowej ,, Rowerowe Siedliniaki”  zwane dalej Stowarzyszeniem 
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się: Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin ul. Jana Pawła II 12, 09-100 Płońsk. 
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona 
  

§2 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
  

§3 
1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnych profilach działania. 
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na społecznej pracy jego 
członków. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub zlecić określone 
zadania innym podmiotom. 
4. Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo, pieczęci, odznaki 
organizacyjnej  i honorowej, strojów reprezentacyjnych. 
  
 Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji. 
 

§4 
Celami Stowarzyszenia są: 
 
1.Cel poznawczy - Popularyzowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy 
Płońsk oraz sąsiednich Gmin, poznanie otaczającej przyrody, krajobrazów i 
miejscowości, zwiedzanie obiektów kulturalnych, zapoznanie się z przeszłością 
historyczną danego regionu. 
2. Cel kształcący – pogłębianie wiedzy przez konfrontację własnych 
obserwacji z wiadomościami teoretycznymi zdobytymi podczas nauki. 
Zdobywanie i kształtowanie kondycji sportowej. 
3. Cel wychowawczy – wypracowanie samodzielności, zaradności, szacunek 
dla historii regionu, rozwijanie umiejętności współżycia w zespole i aktywności 
społecznej, obcowanie z ludźmi i przyrodą, przyswajanie umiejętności 



aktywnego wypoczynku i zasad higieniczno - zdrowotnych zachowań podczas 
wycieczek  
4. Tworzenie warunków dla rozwoju i realizacji rowerowych zawodów na 
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 
 

§5 
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie rajdów rowerowych, pikników rowerowych i innych imprez 
rekreacyjno – sportowo - edukacyjnych, związanych z jazdą na rowerze. 
2. Współuczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne podmioty, 
niezwiązane ze Stowarzyszeniem Szkolnej Turystyki ,, Rowerowe Siedliniaki’’. 
3. Prowadzenie działalności  promocyjnej i popularyzującej zdrowy styl życia 
który zapewnia regularne uczestnictwo w aktywności związanej z jazdą na 
rowerze. 
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami o podobnym profilu 
działalności w kraju i za granicą. 
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i 
jednostkami wspierającymi działania Stowarzyszenia. 
  
Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia 
  

§6 
Stowarzyszenie posiada członków: 
1)  zwyczajnych, 
2)  wspierających, 
3)  honorowych. 

§7 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba 
prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna 
posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
pozbawiona praw publicznych. 
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego 
rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna może działać w 
Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na 
podstawie uchwały zarządu. 
5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która: 
a) złoży pisemną deklarację członkowską, 
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. 
6. Członkowie założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi. 
7. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku i majątku Stowarzyszenia, 
c) udziału w zebraniach, imprezach, uroczystościach i wszelkich formach 
działalności Stowarzyszenia, 
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 



a) brania udział w działalności Stowarzyszenia dla realizacji jego celów, 
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, 
9. Wysokość składek wynosi 30 zł rocznie i może być zmieniona przez Walne 
Zgromadzenie. 
10. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoja działalnością 
osiągnęła duże zasługi w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia. 
11. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na 
wniosek bezwzględnej większości. 
12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego 
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w 
zebraniach. Poza tym posiadają prawa członków zwyczajnych. 
13. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek. 
14. Członkowie wspierający zobowiązani są do wywiązywania się z 
zadeklarowanych form pomocy, przestrzegania statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
15. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby małoletnie uczniowie szkoły, 
na zasadach określonych przez art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 
r. oraz niniejszego statutu. 
16. Członkowie małoletni nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz Stowarzyszenia. 
17. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie 
uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie 
zainteresowanego. 
18. Utrata członkostwa następuje w skutek: 
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
b) wykluczenia przez Zarząd : 
⦁ z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
⦁ z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia i braku 
jakiejkolwiek  aktywności przez okres 6 miesięcy, 
⦁ na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia z uzasadnieniem, 
⦁ z powodu postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka 
Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, 
⦁ działanie na szkodę Stowarzyszenia 

⦁ z powodu niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy 
c)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
19. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem 
uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub 
osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie 
powiadamia pisemnie zainteresowanego. 
20. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.. 
  
 
 
 



Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 
 

§8 
 Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków 
2) Zarząd Stowarzyszenia 
3) Komisja Rewizyjna 
   

§9 
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne 
Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia. 
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3- letnią kadencję. 
Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem 
kadencji z powodu: 
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 
b) pisemnej rezygnacji, 
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną 
większością przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia. 
3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje 
uzupełnienia składu na okres  
do upływu kadencji. 
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
pełni  
on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne 
Zgromadzenie     postanowi   inaczej. 
 

§10 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego 
posiedzenia. 
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany zwykłą 
większością głosów. 
5. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie 
zwyczajni. 
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 
  

§11 
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 
    a)  z własnej inicjatywy, 
    b)  na żądanie komisji Rewizyjnej, 



    c)  na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 
4. Nadzwyczajne Wolne Zgromadzenie powinno być zwołane w przeciągu 4 
tygodni od daty złożenia pisemnego żądania lub wniosku oraz obradować nad 
sprawami dla których zostało zwołane. 
  

§12 
1. Zarząd zawiadamia pisemnie, sms lub drogą elektroniczną członków o 
terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż na 
7 dni przed jego terminem. 
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłosić wnioski o uzupełnienie 
porządku dziennego Walnego Zgromadzenia w dniu jego zwołania. 
3. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą 
większością głosów. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w toku 
obrad Walnego Zgromadzenia. 
4. Nie mogą być jednak przedmiotem nagłego wniosku sprawy rozporządzania 
majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia oraz zmiany statutu i rozwiązania 
Stowarzyszenia. 
5. Walne Zgromadzenie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek 
Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. 
  

§13 
 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia. 
2. Uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności 
Stowarzyszenia. 
3. Wytyczanie ogólnego kierunku działalności Stowarzyszenia. 
4. Zatwierdzanie budżetu i planu finansowego Stowarzyszenia. 
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania bądź pozbawienia godności 
członka honorowego. 
6. Podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie 
absolutorium dla Zarządu. 
7. Ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich. 
8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw majątkowych Stowarzyszenia. 
9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia pieczęci, logo i innych symboli 
promujących działalność Stowarzyszenia na rzecz realizacji wytyczonych 
celów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie 
jego majątku. 

§14 
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia 
zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje 
Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa, których Zarząd 
wybiera spośród swoich członków. 
3. Posiedzenia zarządu zwołują się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące i zwołuje 
je prezes. 
  



§15 
1. Na czele Zarządu stoi Prezes. 
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes. 
3. W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa jego funkcje do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia przejmuje Wiceprezes. 
4. Do kompetencji Zarządu należą: 
a) realizacja celów Stowarzyszenia, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
g) przyjmowanie i skreślanie członków, 
h) podejmowaniu uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 
Stowarzyszenia. 
  

§16 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i powoływana jest do 
sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie działalności Zarządu, 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
c) prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia 
Członków oraz zebrania Zarządu, 
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu 
Członków. 
  

§17 
1. Przewodniczący komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem 
doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie. 
3. Komisja Rewizyjna może wnioskować  o skreślenie bądź zawieszenie w 
prawach członka Stowarzyszenia osób działających na szkodę Stowarzyszenia 
lub nieprzestrzegających zasad określonych w statucie. 
  
Rozdział V 
Majątek i finanse Stowarzyszenia  
  

§18 
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, 
które służą  wyłącznie  
 do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 
a) składek członkowskich, 
b) dotacji i ofiarności publicznej, 
c) środków otrzymanych od sponsorów, 
d) darowizn, 



e) zapisów i spadków, 
f) dochodów z majątku. 
3. Wysokość składki członkowskiej oraz sposób ich wpłacania ustala Walne 
Zgromadzenie. 
  

§19 
 Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i zobowiązań majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane  
są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub z jego upoważnienia 
Wiceprezesa oraz Skarbnika. 
  

§20 
1. Zarząd prowadzi rachunkowość z obowiązującymi przepisami. 
2. Rok budżetowy Stowarzyszenia jest zgodny z rokiem kalendarzowym. 
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
Stowarzyszenia. 
  
  
Rozdział VI 
Zmiany statutowe i rozwiązanie Stowarzyszenia. 
 

§21 
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych członków 
zgromadzenia. 
2. Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych 
członków zgromadzenia. 
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie 
majątku Stowarzyszenia. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
  


