STATUT STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„ZDROWY-ROWER”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą: „Zdrowy-Rower” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”)
działa na postawie ustawy o Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.
2. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn.
zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pruszków. Stowarzyszenie może działać na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym obszarem, w zakresie uzasadnionym celami
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może posługiwać oznaczeniem graficznym według wzoru,
stanowiącego załcznik do niniejszego Regulaminu.
5. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową: http://www.zdrowy-rower.pl
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 2.
1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie aktywnego trybu życia i kultury jazdy na
rowerze, wspieranie rozwoju infrastruktury rowerowej, uczestnictwo w wydarzeniach
charytatywnych, propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, edukacja młodzieży z
zakresu praw ruchu drogowego oraz organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i
opisywanie szlaków rowerowych.

2. Stowarzyszenie powołane jest w celach niezarobkowych i realizuje je poprzez pracę
społeczną swoich członków, jedynym źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia
są składki członkowskie.

§ 3.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego
uczestnictwa mieszkaoców w życiu publicznym
b) Działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu
propagowania
aktywego trybu zycia oraz kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych
c) Propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody
d) Organizowanie wyarzeń sportowych, aktywizujących społeczność lokalną
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających
c) Honorowych
§ 5.
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel polski posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który
akceptuje regulamin, cele oraz program Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek
a) Przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia
b) Czynnie popierać cele Stowarzyszenia
c) Raz do roku dokonać wpłaty składki członkowskiej w wysokości 30 PLN
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używania oznak organizacyjnych
Stowarzyszenia
4. Warunkami przyjęcia na członka zwyczajnego są:
a) Podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej, popartej przez dwóch wprowadzających
zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
b) Przyjęcie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów.
5. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania
oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§ 6.

1. Warunkami przyjęcia na członka wspierającego jest:
a) Podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej
b) Przyjęcie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykła większością
głosów
c) Wpłacanie składki członkowskiej w wysokości 30 PLN - raz do roku.
2. Członek Wspierający ma prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
jednak że tylko z głosem doradczym; nie może również korzystać z czynnego ani biernego
prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 7.
1. Członkowie honorowi należący do Stowarzyszenia, nie mogą korzystać z czynnego ani
biernego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia, ani prawa udziału w głosowaniu
na Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek honorowy może zostać przyjęty do Stowarzyszenia poprzez:
a. Podpisanie deklaracji członkowskiej
b. Przyjęcie kandydata przez zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów.
3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek.
§ 8.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a) Śmierci członka,
b) Utraty przez członka obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych
lub praw publicznych
c) Skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej stwierdza Zarząd Stowarzyszenia
3. Z powodu nieprzestrzegania regulaminu, niestosowania się do uchwał Zebrania
Członków Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia Zebranie Członków
Stowarzyszenia może wymierzyć członkowi następujące kary:
a) Ostrzeżenie
b) Zawieszenie w prawach członka na okres od 1 do 12 miesiêcy
c) Wykluczenie ze Stowarzyszenia
§ 9.
1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków.
Rozdział IV
Organizacja Stowarzyszenia
Reprezentacja
§ 10.
1. Organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia

b) Uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie
c) Wybieranie Zarządu Stowarzyszenia
d) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Stowarzyszenia
e) Wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia
f) Określanie zasad regulowania składek
g) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenia na prawach,
określonych niniejszym Regulaminem.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez
Zarząd Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne musi być zwołane na wniosek co
najmniej 1/2 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne
obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
6. O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia
wszystkich Członków Zarząd na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Za
wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów,
niezależnie od liczby obecnych na zebraniu, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
§ 11.
1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez przedstawicieli którymi są Prezes Zarządu
Stowarzyszenia oraz Wiceprezez Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
c) Uchwalanie własnego Regulaminu działania.
d) Przyjmowanie i wykluczanie Członków .
e) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
f) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
g) Pobieranie od Członków składek członkowskich.
§ 13
1. Zarząd składa się z czterech członków: Prezesa, Wiceprezesa, członka zarządu i
Sekretarza.
2. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia wynosi 2 lata.
3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania
kadencji dokonywane są przez Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród grona członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, większości 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy
ogólnej liczby członków zwyczajnych.
4. Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej funkcji.
W takim wypadku Zarząd może w miejsce ustępującego
członka dokonać wyboru
uzupełniającego.

5. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch członków
Zarządu w tym Prezesa i zwykłej większości głosów, zaś w przypadku ich równości
decydujący jest głos Prezesa.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana wyłącznie z własnych,
składek
członkowskich.
2. Fundusze uzyskiwane ze składek służyć mogą wyłącznie realizacji celów
regulaminowych bez prawa podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 15.
1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Zebranie Członków i wymagają większości 2/3
głosów oddanych przy obecnoœci co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§ 16.
1. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Zebranie Członków
większości 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania. O przeznaczeniu funduszy powstałych z wpłaconych składek, w związku z
likwidacją Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków podejmujące uchwałę.
2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków.
Każdy członek uczestniczy w wyprawach na własną odpowiedzialność.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Podpis Prezesa Stowarzyszenia i data
..........................................................

zał. 1 Logotyp Stowarzyszenia.

