Statut
Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego
/ tekst jednolity/

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Warszawie, zwane dalej
Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Unii Europejskiej, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie, pod adresem
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. 20B, lok. 224
§ 4. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym
w przepisach prawa i w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania Członków wynikające z prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej.
§ 5. 1.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy PSR.
§ 6 Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze produkcji
i dystrybucji rowerów oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo inne podmioty
bezpośrednio związane z branżą rowerową.
Rozdział II - Cele i sposoby działania
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzowanie jazdy rowerowej w zakresie:
a) propagowania polskiego ruchu rowerowego w kraju i za granicą
b) upowszechniania informacji o wystawach, targach i innych imprezach rowerowych w
kraju i na świecie
c) podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w drogowym ruchu
rowerowym
2. Przyczynianie się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez podejmowanie
działań mających na celu promowanie rozbudowy infrastruktury rowerowej
3. Upowszechnianie najnowszych rozwiązań naukowo-technicznych w dziedzinie rowerowej
poprzez:
a) stymulowanie rozwoju polskiego rynku rowerowego w kierunku wykorzystania
najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych
b) rozwój i wdrażanie nowych technologii i standardów technicznych w oparciu o
najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne
c) organizowanie wystaw, konferencji, sympozjów, odczytów i zawodów rowerowych
4. Szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz rozwoju rynku
rowerowego poprzez:
a) poprawianie znajomości zasad ruchu drogowego dotyczących udziału rowerzystów w
ruchu drogowym
b) monitoring światowego rynku rowerowego oraz krajowych i zagranicznych regulacji
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prawnych dotyczących rynku rowerowego
c) upowszechnianie danych statystycznych o rynku rowerowym w Polsce, Unii
Europejskiej oraz na świecie
d) upowszechnianie informacji o wydawnictwach polskich, europejskich i światowych
dotyczących rynku rowerowego.
§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Podejmowanie działań stymulujących polski rynek rowerowy.
2. Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej.
3. Propagowanie zasad etyki i bezpieczeństwa w drogowym ruchu rowerowym.
4. Gromadzenie i publikowanie danych statystycznych o rynku rowerowym w Polsce,
Unii Europejskiej oraz na świecie.
5. Działania na rzecz rozwoju nowych technologii i standardów technicznych.
6. Monitorowanie światowego rynku rowerowego.
7. Monitorowanie informacji o nowych regulacjach prawnych, krajowych i zagranicznych
oraz aktywny udział w procesach legislacyjnych dotyczących rynku rowerowego.
8. Kontakty z władzami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach
rynku rowerowego w Polsce.
9. Lobbing na rzecz polskiego rynku rowerowego.
10. Gromadzenie i publikowanie Informacji o wydawnictwach polskich, europejskich i
światowych dotyczących rynku rowerowego.
11. Gromadzenie i publikowanie informacji o wystawach, targach i innych imprezach
rowerowych w kraju i na świecie.
12. Organizacja wystaw, imprez, zawodów propagujących polski rynek rowerowy.
13. Organizacja udziału wspólnych, polskich stoisk na krajowych i międzynarodowych
imprezach propagujących ruch rowerowy.
14. Utworzenie i bieżące prowadzenie strony/stron internetowych propagujących
działalność Stowarzyszenia oraz promujących polski rynek rowerowy.
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających.
§ 11. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
prowadząca działalność gospodarczą bądź posiadająca udziały albo będąca
wspólnikiem w podmiocie działającym w obszarze produkcji i dystrybucji rowerów
oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo bezpośrednio związana z branżą
rowerową.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową prowadząca działalność gospodarczą w obszarze
produkcji i dystrybucji rowerów oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych albo
bezpośrednio związana z branżą rowerową.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie
pisemnej
deklaracji
oraz
Regulaminu
przyjęć
do
Polskiego
Stowarzyszenia Rowerowego uchwalonego przez Zarząd.
§ 12. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
- zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
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o skreśleniu z listy członków,
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
- przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 13. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust. 2 pkt 1-2.

§ 14. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
3 miesiące,
- skreślenia z listy członków z powodu zawieszenia lub likwidacji działalności
gospodarczej albo zmiany profilu działalności w taki sposób, że prowadzona przez
podmiot podstawowa działalność jest odmienna od zakresu wskazanego § 10 ust.
1,
- skreślenie z listy członków z powodu braku czynnego udziału w działalności
Stowarzyszenia,
- wykluczenia w przypadku rażącego wykroczenia przeciwko interesom
Stowarzyszenia,
- wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu,
regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Ustanie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia lub wykluczeniu Członka oraz na skutek
rozwiązania/ likwidacji Stowarzyszenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.
5.
Ustanie członkostwa nie zwalnia z obowiązku uregulowania wszelkich

zobowiązań względem Stowarzyszenia.

Rozdział IV - Organy Stowarzyszenia
§ 15. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
2. Członkami Władz Stowarzyszenia mogą być wyłączenie Członkowie Zwyczajni PSR.
§ 16. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych
członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja
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Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 17. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§ 18. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§ 19. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie
do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i
Zastępca Przewodniczącego.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków na okres od zwołania do zakończenia Zebrania,
spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków faxem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed
terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a jeśli
w pierwszym terminie nie uda się zebrać połowy członków, wymóg ten w drugim
terminie nie jest konieczny. Przyjmuje się, że drugi termin wyznacza się na nie
wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszego Walnego Zebrania Członków, lecz nie
później niż w terminie 14 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania Członków.
Informacja o obydwu terminach Walnego Zebrania Członków będzie podawana w
zawiadomieniu do członków, określonym w § 18 pkt. 8 statutu.
§ 20. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
- uchwalenie statutu i jego zmian,
- uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
- wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawie budżetu Stowarzyszenia oraz wyrażanie zgody na
zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających dwukrotność budżetu
uchwalonego na dany rok,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd
§ 21. 1. Członkiem Zarządu może być wyłącznie Członek Zwyczajny; dopuszczalny jest
wybór tego samego członka na następne kadencje organów. W razie ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu automatycznie wygasa jego mandat w organach .
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
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3.
4.
5.
6.

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 5 członków, to jest: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz dwóch
Członków.
Reprezentacja Stowarzyszenia jest zawsze dwuosobowa. Osobami uprawnionymi
do reprezentowania Zarządu są: Prezes i Członek Zarządu lub Wiceprezes i
Członek Zarządu.
Zasady działania Zarządu ustali regulamin uchwalony przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 22. Do zakresu działania Zarządu należy:
- realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
- ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
- podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
- podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań z tym, że zaciąganie
zobowiązań przekraczających dwukrotność budżetu ustalonego na dany rok,
wymaga zgody Walnego Zebrania Członków,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
- uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
- ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna
§ 23. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch członków.
§ 24. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
- prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
- zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd,
w terminie ustalonym statutem,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 26. W przypadkach określonych w § 23 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V - Majątek i fundusze
§ 27. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
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- składki członkowskie,
- darowizny, zapisy i spadki,
- wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
- dochód z działalności gospodarczej.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w wysokości i według zasad
określonych przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 29. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch spośród
pięciu członków Zarządu, to jest :
- Prezesa Zarządu i Członka Zarządu lub
- Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
Rozdział VI – Działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§ 30.1 Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. działalności wydawniczej i poligraficznej,
b. reklamy i marketingu,
c. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,
d. sprzedaży towarów i akcesoriów związanych z rynkiem rowerowym,
e. działalności edukacyjnej,
f. działalności doradczej i konsultingowej
2. Szczegółowy przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z Polska Klasyfikacją
Działalności określany będzie w uchwałach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31. Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony będzie na
realizacje celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału
między członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości
głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20
poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Tekst jednolity Statutu z dnia 05.12.2019.
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