STATUT NOWOTARSKIEGO KLUBU KOLARSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Nowotarski Klub Kolarski
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej NKK
3. Stowarzyszenie Nowotarski Klub Kolarski zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest,
stowarzyszeniem kultury fizycznej zainteresowanym rozwojem kolarstwa.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Nowego Targu i województwa małopolskiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Targ.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. W razie potrzeby
może zatrudnić pracowników oraz zlecać realizację zadań osobom fizycznym i prawnym.
§4
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
§5
Stowarzyszenie działa zgodnie w ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o
Stowarzyszeniach i niniejszym statutem.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia
§6
Celem stowarzyszenia jest:
1. Promocja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe
współzawodnictwo,
3. Promocja miasta Nowy Targ w środowisku kolarskim,
4. Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży,
5. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla lokalnego środowiska amatorów
kolarstwa oraz kształtowanie i rozwój amatorskiej kolarskiej grupy sportowej,
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6. Wspieranie społecznej aktywności sportowej oraz wartościowych programów i
inicjatyw społecznych, których celem jest:
- samopomoc w kolarskich grupach lokalnych i środowiskowych,
- działalność sportowa i kulturalna,
- działalność na rzecz ekorozwoju.
§7
Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych,
samorządowych i administracji rządowej,
2. Inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków
do uczestnictwa członków Stowarzyszenia w różnych zawodach i rozgrywkach
kolarskich,
3. Promocję amatorskiej kolarskiej grupy sportowej i jej osiągnięć w zawodach
sportowych,
4. Prowadzenie treningów kolarskich dla dzieci i młodzieży,
5. Organizowanie obozów szkoleniowych i treningowo – wypoczynkowych,
6. Wspieranie młodych talentów kolarstwa,
7. Upowszechnienie wiedzy o kolarstwie,
8. Popularyzowanie imprez kolarskich organizowanych w Polsce i Europie,
9. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania sportowego trybu
życia i aktywnego spędzania czasu wolnego na rowerze,
10. Pobudzanie świadomości społecznej odnośnie ochrony środowiska, ekologicznego
stylu życia i postaw prozdrowotnych poprzez promowanie turystyki rowerowej i
sportów kolarskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
11. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu,
Polski, Europy i Świata, oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie
podczas organizowanych imprez rowerowych (dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych),
12. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
osób z upośledzeniem narządu ruchu, rozwój i popularyzacja sportu wśród osób
niepełnosprawnych,
13. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,
14. Działanie na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego,
15. Działanie na rzecz kształtowania polityki komunikacyjnej minimalizującej szkodliwy
wpływ na środowisko poprzez organizowanie akcji propagujących rower oraz inne
ekologiczne środki transportu,
16. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi oraz organizacjami i
instytucjami, których działalność dotyczy obszaru reprezentowanego przez
Stowarzyszenie,
17. Prowadzenie własnej witryny internetowej,
18. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec czynników
zagrażających ich prawidłowemu działaniu.
19. Inną działalność dla realizacji celów Stowarzyszenia.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§9
1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, niezależnie od
narodowości i miejsca stałego zamieszkania, które ukończyły 16 lat oraz akceptują i
pragną wspierać cele stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności.
2. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu (nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji), po złożeniu
rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia i podpisanej deklaracji członkowskiej.
§10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
§11
1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, ciesząca się
szczególnym prestiżem, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§12
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
e) uczestniczyć w akcjach i imprezach Stowarzyszenia.
§13
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) dbania o mienie Stowarzyszenia,
d) przestrzegania etyki sportu,
e) regularnego opłacania składek członkowskich.
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§14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie na
ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie członków w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania jawnego.
3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Jeśli Walne
Zgromadzenie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek z
organów władzy Stowarzyszenia, jego kadencja zostaje przedłużona automatycznie o
kolejne 4 lata.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania (kworum), jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych
kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten
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sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z
wyborów.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz do roku jako
sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze w terminie do 6 miesięcy
po upływie roku kalendarzowego.
Informacje o dacie i miejscu zebrania Zarząd przekazuje Członkom za pośrednictwem
poczty elektronicznej na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem
zebrania. W sytuacji, kiedy przekazanie Członkowi informacji o zebraniu za
pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest możliwe, Zarząd przekazuje takiemu
Członkowi informacje o zebraniu w formie pisemnej.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków wysłuchuje sprawozdania Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności i podejmuje uchwały w sprawie udzielania
absolutorium z wykorzystaniem przez nich obowiązków, a także podejmuje uchwały
w sprawach strategii działania stowarzyszenia
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków
Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane
nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego
wniosku lub żądania.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie
sprawy wskazane we wniosku o zwołanie.
Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podejmowania uchwał, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W przypadku braku
kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej
niż godzinę po ogłoszeniu zakończenia poprzedniego zebrania. Na ponownie
zwołanym zebraniu uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych
członków.

§19
Do Kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub
rozwiązania Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§20
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd jest
organem wykonawczym stowarzyszenia.
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2. W skład Zarządu wchodzi 5 osób spośród członków Stowarzyszenia, wybieranych
przez Walne Zebranie.
3. Zarządem kieruje Prezes.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub
śmierci.
8. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
9. Zarząd może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia, w
przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu. Uzupełnienie może dotyczyć
tylko 1 członka w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie
Zarządu.
§21
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
f) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności
Stowarzyszenia,
g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
h) rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności
Stowarzyszenia,
i) określanie zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia,
j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw
zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§22
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie
Członków na okres czterech lat.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez
Komisję Rewizyjną.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa
jednego członka w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie
organu.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
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§23
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem
wyjaśnień,
c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) składnie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§25
Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i wymierzania kar określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
§26
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, w oparciu
o regulamin, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
- upomnienia,
- nagany,
- zawieszenia w prawach członka stowarzyszenia na 6 miesięcy,
- wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§28
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób
określony w art. 33 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności ze:
a) składek członkowskich,
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2.
3.
4.
5.

b) darowizn, spadków, zapisów,
c) sponsoringu, ofiarności publicznej,
d) dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
e) środków z funduszy publicznych, funduszy strukturalnych, grantów,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia,
g) dochodów z działalności statutowej.
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

§29
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.

Rozdział VII
Sposób reprezentacji
§30
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§31
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
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§32
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do
glosowania. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
przeprowadzana zostaje jego likwidacja.
2. Likwidację stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez
Walne Zebranie Członków.
3. Majątek pozostały po likwidacji stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz
organizacji, której cele statutowe obejmują jeden z celów stowarzyszenia.
§33
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U.
Nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami).

Rozdział IX
Przepisy przejściowe
Statut oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez organ
rejestrujący.

Tekst poprawiony i ujednolicony
Nowy Targ, 24 września 2015r.
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