STATUT
WARMIŃSKIEGO KLUBU ROWEROWEGO FAN
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie pod nazwą „Warmiński Klub Rowerowy FAN” w skrócie
„W.K.R.FAN” zwane dalej „Klubem” jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich
mających pełne zdolności do czynności prawnych i nie pozbawionych praw
publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania. Do Klubu
mogą należeć bez biernego i czynnego prawa wyborczego małoletni poniżej 16
(szesnastego) roku życia, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
§2
Klub jest zrzeszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, a
jego działalność jest oparta o obowiązujące przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz
o postanowienia niniejszego statutu.
§3
Terenem działania Klubu jest obszar
granicami kraju, z siedzibą w mieście Olsztyn.

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza

§4
Klub może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych oraz wydawać
komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cel i środki działania
§5
Celem klubu jest:
- rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działalności w zakresie rozwoju
różnych form kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji i sportu – w szczególności
rowerowego,

-

upowszechnianie wiedzy o rowerach,
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują podobne działania,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, zwłaszcza wśród
młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu,
organizowanie życia koleżeńskiego.
§6

Klub realizuje swoje cele poprzez:
- zrzeszenie osób zainteresowanych rozpowszechnianiem działalności w zakresie
kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i turystycznych propagujących ruch
fizyczny, a przede wszystkim jazdę rowerową,
- wszechstronne propagowanie wiedzy i wartości w zakresie działalności sportowej,
rekreacyjnej i rehabilitacyjnej związanej z używaniem roweru,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- organizację ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy z osobami
i
organizacjami realizującymi podobne cele,
- prowadzenie wszelkiej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem
uzyskania środków na statutową działalność Klubu.
§7
Klub realizując swoje cele statutowe opiera się głównie na społecznej pracy
członków. Może jednak zatrudnić pracowników.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków klubu
§8
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu
§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe
cele Klubu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego
następuje przez Walne Zebranie
Członków, na wniosek Zarządu.
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
organizowanych przez władze Klubu,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
d) korzystanie z urządzeń , świadczeń i pomocy Klubu,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków Zarządu Klubu o skreśleniu z listy
członków.
2.
a)
b)
c)
d)

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
przestrzegania etyki zawodowej,
regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członków
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich Klubu.

§ 13
1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć
miesięcy,
d) udowodnionego działania członka na szkodę Klubu, naruszenia statutu i uchwał
władz Klubu.
e) pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 10 członków Klubu złożonego
do Zarządu Klubu,
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Klubu, która
członkostwo nadała.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c), d) i e) orzeka Zarząd, który pisemnie
w ciągu jednego miesiąca informuje o skreśleniu członka, którego ta decyzja dotyczy.
3. Członkowi Klubu skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu jednego miesiąca od otrzymania od
Zarządu Klubu decyzji o skreśleniu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 14
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez
następujących przypadkach:
a) z inicjatywy Zarządu Klubu podjętej większością 2/3 głosów,
b) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu.

Zarząd

Klubu

w

2. Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały.
3. We wszystkich przypadkach Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Członków
powiadamiając o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 15
dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) podejmowanie uchwał o generalnych kierunkach i programie działania Klubu,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz
podejmowanie
uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Klubowi na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalenie statutu Klubu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i
rozwiązaniu się Klubu,
f) nadanie lub pozbawienie godności Członkostwa Honorowego Klubu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Klubu wniesionych przez członków
Klubu oraz ich skarg na działalność Zarządu Klubu,
h) zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych Władz.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście.
6. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania
7. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez:
a) Zarząd Klubu,
b) Komisję Rewizyjną,

c) Na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu, poprzez
pisemny wniosek złożony do Zarządu Klubu, który zgodnie z powyższymi
zasadami zwołuje Walne Zebranie Członków.
§ 17
1. Zarząd kieruje całokształtem Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków.
2. Reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków.
3. Zarząd składa się z 2 – 7 członków.
4. Zarząd i Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
5. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje
prawo wyboru nowego prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego
Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 18
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określenie szczegółowych kierunków działania,
c) ustalenia budżetu i preliminarzy,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
e) uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie,
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Klubu,
g) powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
j) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Klubu,
m) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
n) uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
o) udzielanie nagród, wyróżnień, kar, upomnień na wniosek co najmniej 5 (pięciu)
członków Klubu, przy akceptacji co najmniej 2 (dwóch) Członków Zarządu,
p) zatwierdzanie sprawozdań finansowych między posiedzeniami Walnego Zebrania
Członków.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 10 członków, w tym: przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków.
§ 20
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i lustracji,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Klubu,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 21
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych
funkcji we władzach Klubu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez władze
Klubu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 22
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 23
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Klubu,
c) dotacje,

d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej,
f) wpływy z działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł
przechowywane na koncie lub w kasie Klubu.

ich

pochodzenia,

mogą

być

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd,
w ciągu 2 (dwóch) tygodni od przyjęcia na członka Klubu.
4. Klub prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość,

zgodnie

z

§ 24
1. Dla ważności w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania
pełnomocnictw wymagany jest jeden podpis Członka Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis Członka
Zarządu.
§ 25
Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (ujęto zgodnie z działami,
grupami, klasami i podklasami zawartymi w Polskiej Klasyfikacji Działalności):
14.1 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania
16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania
18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
55 ZAKWATEROWANIE
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYZYWIENIEM
58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO,
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I
FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH
ORAZ
POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
W
ZAKRESIEREZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W
BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
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93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Środki pozyskane z działalności gospodarczej będą w całości przekazane na cele
statutowe Stowarzyszenia Warmiński Klub Rowerowy FAN.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 26
Uchwała Walnego Zebrania członków w sprawie zmiany Statutu Klubu lub
rozwiązania Klubu zapada zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych.
§ 27
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 28
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy wynikające z ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz przepisy ustawy o
kulturze fizycznej.
§ 29
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

