
STATUT 
Stowarzyszenia  

Towarzystwo Rowerowe Calisia Bike 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Rowerowe Calisia Bike, w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na 
podstawie ustawy z dnia - 7 kwietnia 1989 roku -  Prawo o stowarzyszeniach oraz 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. - o sporcie, a także postanowień niniejszego 

statutu.  
 

§2 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.  
3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju.  
 

§3 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas 

nieograniczony.  

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.  

3. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy 
cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.  

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 
§4 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także 
może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

 
§5 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, logo, proporców i innych znaków 

organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Posługiwanie się nazwą i znakiem graficznym Stowarzyszenia przez osoby inne niż 

członkowie Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.  
 
 

Rozdział II 
Cele, działania i sposoby ich realizacji 

 
§6 

1. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:  

a) propagowanie i promowanie rekreacji i turystyki rowerowej. 
b) integracja środowiska rowerowego. 
c) popularyzacja walorów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych Kalisz i 

regionu Wielkopolski Południowej. 
d) promocja miasta Kalisza oraz województwa Wielkopolskiego na imprezach 

rowerowych. 
e) działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej. 



f) popularyzowania jazdy rowerem jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego 
środka komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu. 

g) promocja zdrowego i ekologicznego stylu życia, w tym działań mających za 
zadanie ochronę zdrowia i środowiska naturalnego. 

h) rozwijanie świadomości społecznej w zakresie kultury poruszania się po 

drogach, na których uczestnikami ruchu są rowerzyści, propagowanie zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

i) promowanie idei wolontariatu i działalności charytatywnej. 

j) aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. 
k) promowanie postaw obywatelskich, promocja współpracy sektora 

pozarządowego z jednostkami administracji publicznej. 
 

§7 

1. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:  
a) organizowanie rajdów i wycieczek rowerowych o charakterze turystyczno-

krajoznawczym.  
b) organizacja zawodów i imprez o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i 

sportowym. 

c) organizacja rowerowych rajdów krajoznawczych oraz aktywnego wypoczynku 
dzieci, młodzieży i seniorów. 

d) organizacja festiwali, konkursów, wystaw, targów, happeningów, konferencji i 

spotkań.  
e) pozyskiwanie partnerów wspomagających działalność stowarzyszenia. 

f) organizacja kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko-
trenerskiej. 

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami rządowymi i 

samorządowymi. 
h) współpraca z publicznymi i prywatnymi placówkami edukacyjnymi (przedszkola, 

szkoły podstawowe itp.).  
i) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i kulturalnej. 

 

§8 
1. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może:  

a) prowadzić współpracę z przedstawicielami władz pozarządowych, rządowych i 
samorządowych,  

b) zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi. 

 
 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki 
 

§9 
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się 
zasadami uczciwości i bliskie mu są cele Stowarzyszenia. Członkowie niepełnoletni 

wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 
 

§10 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych 

b) członków wspierających 
c) członków honorowych 

 

 
 

 
 



 
§11 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16 letnia, 
będąca obywatelem polskim, albo cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd 

po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka. 
 
 

§12 
1. Członek zwyczajny ma prawo:  

a) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie: imprezach turystycznych, 
zebraniach, zjazdach, konferencjach, Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z 
zastrzeżeniem, że  głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze posiadają tylko 

pełnoletni członkowie zwyczajni,  
b) zgłaszania własnych uwag i wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd i Walne Zebranie 

Członków,  
c) noszenia odznaki, emblematów, posiadania legitymacji o ile zostaną ustanowione oraz 

używania nazwy i znaków graficznych Stowarzyszenia,  

d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w formach i zakresie określonym uchwałami jego 
Zarządu, 

e) korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia,  

f) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia oraz składać wnioski i postulaty wobec jego 
władz,  

g) reprezentować Stowarzyszenie w imprezach związanych z ruchem rowerowym i innych.  
 

§13 

1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:  
a) aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.  

b) przestrzeganie postanowień statutu oraz prawomocnych uchwał organów Stowarzyszenia. 
c) regularne opłacanie składek członkowskich. 
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i o jego majątek.  

 
§14 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd 

Stowarzyszenia po  złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka 
3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

upoważnionego  przedstawiciela.  

4. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego 
i  czynnego prawa wyborczego, szczególnym ich obowiązkiem jest wywiązanie się z 

zadeklarowanych świadczeń.  
 

§15 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w 
działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

2. Członkowie honorowi mają prawo, na zaproszenie Zarządu, uczestniczyć z głosem doradczym 
w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się  po przyjęciu 
uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub przynajmniej 5 członków 

Stowarzyszenia.  
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 

 
 

 
 



 
§16 

1. Członkostwo ustaje na skutek:  
a) pisemnego wystąpienia członka złożonego do Zarządu,  
b) wykluczenia uchwałą Zarządu:  

 w razie istotnego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, a 
także umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,  

 popełnienia przestępstwa z niskich pobudek, jeżeli zostało ono potwierdzone 
prawomocnym  wyrokiem  sądu,  

 uporczywego uchylania się od wykonywania statutowych obowiązków członkowskich,  
 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,  
c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,  

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  
e) rozwiązania Stowarzyszenia.  

2. Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, wykreśleniu lub wykluczeniu ze 
Stowarzyszenia przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków za 
pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.  

 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 

§17 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walnie Zgromadzenie Członków 

b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna  

 
§18 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z 

wyjątkiem pierwszego składu władz, który jest wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów.  

2. W głosowaniu tajnym do władz Stowarzyszenia zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno 
uzyskali najwyższą ilość głosów stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  

3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się 

drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość 
głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia 

4. W drugiej turze wybrani zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę 
głosów. 

5. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności rozstrzyga liczba głosów z 

pierwszego głosowania.  
 

§19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być ono zwyczajne lub 
nadzwyczajne.  

a) zwyczajne – dwa razy do roku zwoływane przez Zarząd – w terminie do dnia 30 czerwca 
oraz 30 listopada. 

b) nadzwyczajne – zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny 

wniosek minimum 1/3 członków Stowarzyszenia.  
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało 

zwołane. Powinno być zwołane w ciągu 30 dni od wystąpienia w tej sprawie.  
3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:  

a) z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni,  

b) z głosem doradczym – pozostali członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie 
honorowi oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.  



§20 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a) ustalanie głównych kierunków i strategii działalności Stowarzyszenia.  
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

ocena działalności Władz Stowarzyszenia.  

c) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
d) uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, chyba, że dalsze zapisy Statutu 

stanowią inaczej 

e) wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia.  
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.  

g) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego.  
h) zmiana Statutu.  
i) rozstrzyganie w sprawach majątkowych.  

j) ustalanie wysokości składek członkowskich.  
k) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił innych władz Stowarzyszenia.  

l) rozwiązanie Stowarzyszenia.  
 

§21 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków - Zarząd 
 zawiadamia pisemnie członków (dopuszczalna jest forma elektroniczna – np. e-mail), co 
 najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania. 

2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać informację 
 na czyje żądanie jest zwoływane.  

 
§22 

1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie –
wyznaczanym po 15 minutach od pierwszego na którym nie ma quorum - bez  względu na 

liczbę obecnych.  
2. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej Uchwały Walnego Zebrania zapadają 

zwykłą większością głosów.  

 
§23 

 Głosowanie nad absolutorium jest jawne. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne 
 może uchwalić Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.  
 

§24 
Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego 
Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i 

protokolanta. 
 

§25 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie 

Członków na dwuletnią kadencję, która każdorazowo kończy się najpóźniej 30 listopada. 
Glosowanie na każdego z członków Zarządu jest osobne. 

2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów.  
3. Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:  

a) rezygnacji z mandatu,  

b) uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  
c) utraty praw obywatelskich.  

 

 
 

 
 



 
§26 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:  
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  

c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia.  
d) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu oraz składanie sprawozdań z ich 

realizacji.  

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.  
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków.  

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.  
h) ustalanie propozycji regulaminów wewnętrznych.  
i) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz nadzór nad całokształtem 

spraw pracowniczych.  
j) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia wynikających z jego działalności.  

k) zgłaszanie Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i związków.  
 

§27 

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę bieżących potrzeb ale 
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.  

2. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności, co najmniej dwóch jego członków i zapadają  zwykłą 

większością głosów, przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.  
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

4. Na zebrania Zarządu zapraszane mogą być osoby z głosem doradczym  
 

§28 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru w zakresie prowadzonej działalności i nie 
podlega organowi zarządzającemu.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na 
dwuletnią kadencję. Glosowanie na każdego z członków Komisji Rewizyjnej jest osobne. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i jego zastępców.  

4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w razie:  
a) rezygnacji z mandatu,  

b) uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  
c) utraty praw obywatelskich.  

 

§29 
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli wewnętrznej należy:  

a) czuwanie nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego Zarządu,  

b) kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia, co 
najmniej raz w roku,  

c) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,  
d) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z 

kontroli,  

e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i występowanie z 
wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,  

f) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu.  
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały przyjęte zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej dwóch członków Komisji, przy równej ilości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 

 
 

 
 



Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§30 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i należności.  

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:  
a) składek i opłat członkowskich,  
b) dochodów z urządzanych przez Stowarzyszenie imprez,  

c) darowizn, spadków i zapisów,  
d) środków na zadania państwowe zlecone Stowarzyszeniu,  

e) środków na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,  
f) grantów,  
g) subwencji osób prawnych i fizycznych,  

h) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  
i) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,  

j) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,  
k) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych,  
l) dotacji,   

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.  

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych 
uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.  

6. Każdy z członków Zarządu może udzielić na piśmie pełnomocnictwa do  reprezentowania 
Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane  poprzez wezwanie 
pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.  

 
§31 

 Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub 
 sądowych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub  inna osoba pisemnie upoważniona 
 przez któregokolwiek z  członków Zarządu, w zakresie określonym w  upoważnieniu.  

 
§32 

1. Organem wewnętrznym Stowarzyszenia jest Rada Programowa do której zadań należy: 
a) planowanie i realizacja imprez turystycznych 
b) przyjmowanie wniosków (propozycji) członków Stowarzyszenia o planowanych imprezach 

turystycznych  
c) przyjmowanie harmonogramu imprez turystycznych na kolejny rok (po ich akceptacji przez 

Zarząd Stowarzyszenia), który zostaje przedłożony najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu 

Członków Stowarzyszenia do wglądu. 
d) uzupełnianie lub modyfikacja ww. harmonogramu – za uprzednią zgodą Zarządu 

Stowarzyszenia 
e) koordynowanie działań Stowarzyszenia w ramach zaplanowanych imprez turystycznych  
f) wyznaczanie na każdą imprezę turystyczną osoby odpowiedzialnej za jej realizację i 

przebieg – działającej w imieniu Stowarzyszenia 
g) udzielanie wsparcia w działaniach podejmowanych przez ww. osoby  

h) współdziałanie z organami Stowarzyszenia 
 

2. Rada Programowa składa się maksymalnie z 9 członków przy czym koordynują oni imprezy 

turystyczne w ramach m.in. następujących sekcji: eventowej, tandem, off-road MTB, miejskiej, 
triathlonowej, skautów rowerowych, trekkingowej itp.  

3. Członków Rady Programowej wybiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  Zasady 

wyboru i kadencji oraz pozostałych związanych z tym reguł obowiązują odpowiednio do 
przepisów dotyczących Zarządu. 

4. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Rady Programowej uchwala Zarząd Stowarzyszenia. 
 



 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§33 
 Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3  głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w  pierwszym terminie; 

w drugim terminie – po 15 minutach bez względu na liczbę obecnych.  
 

§34 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania  Członków 

Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  połowy 

członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – po 15 
minutach bez względu na liczbę obecnych.  

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić rozwiązanie Stowarzyszenia o ile 
sprawa była objęta porządkiem jego obrad podanym do wiadomości członkom w terminie 14 
dni.  

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób 
likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.  

4. Majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu zobowiązań zostanie przekazany na rzecz organizacji 

działających w sferze pożytku publicznego.  
  

 
Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków dnia 14 listopada 2019r.  
 

 
 

 
……………………………………………….     ……………………………………………. 
 

 
 

 
 
 

……………………………………………….. 


