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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.

jest polskim
PZKo1), zwany dalej ,,Zwirykiem",
r, o sporcie
art, 7 ust, 1 ustawy z dńa25 czerwca2010

Polski Zwtązek Kolarski (w skrócie
zvnrykiemsportowym w rozumięniu
(Dz. U. Nr.127, poz, 857, z późn, rm,),

§2.

Dla realizowania celÓw
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Terenem dzińaniaZwiryL<rl
działalnośćpoza granicami Rzeczpospolitej
statutowych związek może prowadzió

1.

Polskiej.
jest miasto Pruszków,
Siedzibą wŁadz Związku
Zvłiązekposiada osobowość prawną,

2.
3.

§3.
cele, programy dzińaria
zwiąveksamodzielnie okręślaswoje

1.

i

struktury organizacyjne

orazuchwalaaktywewnętrzneokreŚlającejegodziałalnoŚć.
2.
J.

Związekjestjedyn;,rnreprezentantempolskiegokolarstwawkrajuizagranicą.
w
w zakresie kolarstwa, w konkurencjach zarejestrowanych

związek działa

lIJCIl,
Międzynarodowej Federacji Kolarskiej

§4.

1.

związekdziałazgodńe,zporządkiem

prawnym Rzeczypospolitej

polskiej w tym: ustawą

zdńa25czerwcaI[llr.oSporcie,ustawązdńa7kwietnia1989r.-Prawoo
niniejszym
79, poz, 855, z późn, zm,) oraz
Nr
2001r.
z
U.
(Dz.
stowarzyszeniach

Statutęm.

2. Nadzór

3.

nadZwiązkiem sprawuje minister właściwydo spraw kultury ftzycznĄ,

Organem rejestrowym Zwiapkljest Krajowy Rejestr Sądowy,

§5.
może być
związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji kolarskiej ucl oraz
działania,
członkiem innych orgańzacjimiędąmarodowych o podobnym profilu
§6.

w
związekposiada odznaki organizacyjte orazużywapieczęci, zgodnie z obowiązującymi
tym zakresie przepisami.

§7.
związekopiera swą dzińalnośó na pracy społecznej członków

i

dziŃaczy. Do prowadzenia

swych spraw Zwiryek moze zatrudniać pracowników,

Rozdzial2
cele i środkidziałania
§8.
Celem Zwtękljest:

1)

orgarizacja

i

prowadzenie współzawodnictwa sportowego orźv popularyzacja

rozwój kolarstwa w Polsce;

reptezentowanie spraw kolarstwa polskiego

2)

w

organizacjach krajowych i

międzynarodowych;
3

)

koordynacj a działa\nościczłonkó

w zxzeszony ch w związku.

§9.
Zwtązekrealizuje swoje cele w szczególno śclpoprzez:

1)

i

polsce;
opracowywanie kierunków i programów rozwoju kolarstwa w

2) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry
ot

trenersko

-

instruktorskiej,

gańzatorów oraz sędziów;

3) wspóĘracę z Regionalnymi _ Okręgolvymi Związkalni Kolarskimi oraz organami
administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków do rozwoju
kolarstwa w Polsce;

4) prowadzenie działalnościedukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w
zakresie kolarstwa;

5)
6)

organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w Polsce;
prowadzenie spraw związanych

z

ptzyznawaniem

spońowym, zawodnikom, trenerom, sędziom

i

i

pozbawianiem licencji klubom

organizatorom imPręZ oraz innYm

osobom biorącym udztń we współzawodnictwie sportowym organizowanym Przez
Związek;

7) reprezentowanie kolarstwa polskiego w międzynarodowych orgańzacjach
spońowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym;

8) powoływanie i

przygotowywanie

kadry narodowej do uczestnictwa

w

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

9)
1

określanie praw i obowiązków zawodników;

0) ustalani

11)

e zasad zmianbarw klubolyych ptzęz zawodników;

określanie reguł sportowych, organizacyjnych

i

dyscyplinamych dotyczących

współzawodnictwa sportowego w kolarstwie oraz innych przepisów obwiązującYch w
tym sporcie;
12) prowadzenie spraw w zakresie kolarstwa zawodowego;

13)określenie zasad postępowania dyscyplinarnego w regulaminie dyscyplinarnym oraz
organów prowadzących to postępowanie;

l4)prowadzenie postępowń dysclplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie
dyscyplinamym;
15) prowadzenie

Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz ośrodków szkolenia w kolarstwie;

16)wspomaganie działalnościuczniowskich klubów sportowych oraz programów
rozwoj u sportu wśród dzieci

l7)wspieranię

i młodzie{ ;

działń zmierzających do

upowszechniarria kolarstwa wŚród osób

niepełnosprawnych;

18)wspieranie

i

ochrona interesów członków, zawodników, sędziów

instruktorsko -trenerski ej

Zńryku;
|'''|"'-, -,",-,

i

kadry

l9)kontrola nad przesttzeganiem przez członków Związkl, zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Zwirykls, a
także przepi s ów prawa doĘ czący ch dztńalnoś c i statutowej związku]'

20)pozyskiwanie środków finansowych, m.in. przez prowadzenie działalnoŚci
gospodarczej w granicach dopuszczonych przez prawo, na dzińalnośćstatutową
Zwiąrka;
21) propagowanie zasad

,,fńr play" we współzawodnictwie sportowym;

22)podejmowanie innych dzińań, zmierzających

do rcalizacji celów

statutowYch

Związku.

Rozdział 3

Członkowie Związktł ich prawa i obowiązki
§ 10.

1. Członkami Związka mogą byó

Regionalne

Okręgowe Związki Kolarskie działające w

-

formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń, złzeszające kolarskie kluby spońowe,
kolarskie kluby sportowe oraz grupy kolarskie zaĄestrowane w UCI dziŃające jako
osoby prawne, których statu§, umowy albo akty zńożycielski przewidują prowadzenie
działalnościw kolarstwie.

2.

Regionalne - Okręgowe Zwtązki Kolarskie sązwtązkami sportowymi, o których mowa w

art.6ustawyosporcie.

3. Na

terenie danego wojewódźwa może działać Ęlko jeden Regionalny

Związek Kolarski j ako człon ek Związkll

-

Okręgowy

-

§ 11.

1.

Członków przyjmuje Zarząd Zwiąrku

w

drodze uchwały na podstawie pisemnego

zgłoszeńa.

2.

Zarząd Zńązkuprowadzi ewidencję członków.

§ 12.

Członkowi e Związku maj ą prawo

do

:

i|l] i"
ll

,, ..

_

1) brania udziału w Walnym Zgtomadzeniu Delegatów za poŚrednictwem swoich
delegatów, wybieranych zgodnie zzasadami określonymi w § 20;

2) biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz ZńązI<u

za

pośrednictwem swoich delegatów;

3)
4)

zgłaszańe postulatów i wniosków wobec ńadzZwiązku;
otrzymywania informacj

i

doĘ czący ch funkcj onowania zwirykloi'

5) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających zę

statutowej działalnoŚci

Związku.
§ 13.

Członkowie Związlrtl są obowipani do:
1

)

aktywnej działalnościna rzeczrozwoju kolarstwa;

2)

przestrzegania postarrowień Statutu, regulaminów, uchwał władzZwiązku oraz innYch

przepisów obowiązujących w kolarstwie, ustanowionychprzezuprawnione

organY;

3) opłacania składek członkowskich;
4) poddania się jurysdykcji uprawnionych włńz i organów zwiryku w
wynikaj ący ch

sprawach

z dzińalno ściZwiązku1
§ 14.

1.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) wysĘpi ęńazę Zwtązkllna własne żądańe,zgłoszone na piŚmie do ZarząduZńązktl;
2)likwidacjiIubrozvńązaniaczłonkaZwiązku;

3)
4)

2.

wykluczenia;
rozwiązania Związku.

Wykluczeni ę członka ze Zńązku dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Zńązku

i

może nastąpić w przypadku:

1) nieuczestniczenia w pracach i działalnościZwirykllprzcz okres 1 roku,

2)
3)
4)

zńoy,t z zapłatąskładkiczłonkowshjej przezco najmniej dwa pełne okresy PłatnoŚci,
dzińalności raząco sprzecznej ze statutem Zwtązku;
dzińanla na szkodę Zwtązku.
§ 15.

1. Członek Związkll

^ozj"

zostać zawieszony

w

prawach członkowshjch Ptzez Zarząd

Związkuw przypadku naruszenia postanowień Statutu,
i,

2.

Zawięszęnie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uPrawnień
stafutowych.

§ 16.

lub
Od uchwały Zaruądu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków, wykluczeniu
do
zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się

najbliższego walnego zgromadzenia Delegatów

w terminie 30 dni od daty

otrzymania

uchwały.

Rozdział 4
Władze Związka
§ 17.

Władzami Zvmązku są:

1) Walne

Zgromadzenie Delegatów;

Z) ZarządZwiyku;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18.

1. Kadencja wybieralnych władz Zńązku ttwa cńery |ata, a Nadzwyczajne

Walne

w
zgromńzenie wyborcze związkunie przerywa tej kadencji. wybór vńadz odbywa się
głosowaniu tajnym lub jawnym w zależnościod decyzji Walnego Zgromadzenia
Delegatów.

przypadku wyboru nowego Zarządu Zwiryku lub Komisji Rewizyjnej, a także w
przypadku wyboru poszczególnych członków tych wŁadz, ich kadencja trwa do

2. W

naibliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatow,

Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 19.
1

.

Walne Zgr omadzenie Delegatów

ż. Walne Zgromadzenia

j

est najvłyższą władzą Zńrykll.

Delegatów dziellą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze;

2) sprawozdawcze;
3) nadzwyczajne.
§ 20.

1. W

sprawozdawczym

nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udziń

i

delegaci wybrani na ostatnie sprawozdawczo_wyborcze

Walne Zgromadzenie Delegatów

oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pktZ.

2.

W sprawozdawczo-wyb orczymWalnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udziń:

1) z głosem stanowiącym:
a) delegaci wybrani na walnych zebraniach Regionalnych

-

okręgowych zwiryków

kolarskich według klucza wyborczego, o którym mowa w ust. 3,
4;
b) delegaci grup kolarskich zarejestrowanych w UCI, w liczbię ustalonej w ust.

2)

3.

z głosem doradczym - członkowie ustępującychv,Ąadz oraz zaproszeni goŚcie.

dla
Mandaty delegatów na sprawozdawczo-vr,yborczę Walne Zgromadzenie Delegatów
Regionalnych okręgowych związków kolarskich przyznawarle są według
następującego klucza wyborczego wg stanu na koniec roku poprzedzĄącego wybory:

1) po dwa mandaĘ dla każdego Regionalnego _ okręgowego zwtązku kolarskiego z
tyfułu członkostwa w Zwirykq'

2)

po jednym mandacie d|akazdego Regionalnego

-

Okręgowego Związku Kolarskiego

za:

a)

przynależnośćdo Regionalnego

-

Okręgowego Zwięku Kolarskiego co najmniej

10 klubów, które mąą sklasyfikowanych w challangu 1_go lub

więcej

zawodników,

b)

zorgani zowarie co najmniej 3-ch wyścigów mistrzowskich lub punktowanYch

przez UCI 1ub zotgańzowalie l5-tu wyścigów zg}oszonych do kalendatza
Regionalnego

-

Okrę gowego Zwtąrku Kolarskiego,

c)

zazdobycie minimum 200 punktów w systemie sportu dzieciirńodzieŻY,

d)

za sklasyfikowane w challangu minimum 15 zawodniczek,reprezenĘącYch klubY

posiadające siedzibę na terenie dziŃańa Regionalnego

-

Okręgowego Związkl

Kolarskiego.
jeden
4_ Grupie kolarskiej zarejestrowanej w ucl, będącej członkiem związku, przysługuje
mandat delegata.

5.

Ieżeli grupa kolarska zarejestruje się w UCI w trakcie trwania kadencji oruz zostanię
przyjętaw poczet członków Zvłiązkaprzysługujejej jeden mandat delegata od początku

roku, w którym zostńazarejestrowana w UCI.

§ 21.

l. Delegaci wybierani są na cźeroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozPoczYna się z
dniem zebrańa się sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromńzenia Delegatów i
trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-vlyborczego Walnego Zgramadzeńa
Delegatów.
2.

Mandat delegata wygasa

z

chwilą jego wyboru do Zarządl Zwtąz|u lub Komisji

Rewizyjnej, śmiercidelegata, pisemnej rczygnaĄi z mandatu lub utraty mandatu prZęZ
podmiot, który reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten Podmiot, a
także skazirnia delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umYŚlne
przestępstwo skarbowe ściganez oskarżęnia publicznego,
J.

W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba z tego samego
Regionalnego - Okręgowego Związku Kolarskiego, która otrzymńa kolejną największą

Liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskaĘ mandatu delegata na ostatnim walnlT n

zebraniu Regionalnego

-

Okręgowego Związku Kolarskiego. V/ przypadku braku takiej

osoby należy przeprowadzió wybory uzupełniaj ące.
4.

5.

W razle wygaśnięcia mandatu delegata grupy kolarskiej zarejestrowanej w UCI, mandat
otrzymuje inna osoba wskazana przeztą grupę kolarską zarejestrowaną w UCI,

o

zmianie delegata podmiot, którego delegat był reprezentarrtem, powinien ńezwłocznię

poinformować Zarząd Związkll.
6.

Kadencja nowego delegata,
delegata, trwa

do dnia

Zgr omadzenia De

le

w

przypadku wygaśnięciamandatu dotychczasowego

zwołarria nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego

gatów.

§22.
1.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się corocznie_

ż. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz na cztery
|ata.
1

Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwołYwane
są przez Zarząd Zwiryku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i
proponowany porządek obrad.

4. o terminie, miejscu i porządku obrad

sprawozdawczo_wyborezego Walnego

Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawtadania członków

i pozostałe wŁadze na

co najmniej 30 dni przedterminem Walnego Zgromńzenia Delegatów.

5. o

terminie, miejscu

i

porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgramadzenia

Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów i pozostałe władze na co najmniej 30
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów,

6.

Za-wtadomienia, o którym

w ust. 4 i 5, dokonuje się listownie oraz przęz umieszczenie

komunikatu na stronie intemetowei Zńązku. Terminy zawiadomienia, o których mowa W
ust. 4

i 5,

uvłażasię za zachowane, jeżelt komunikat na stronie internetowej Zńązku

zostń zarięszczony przed ich upĘ,wem-

1.

Zarząd, Związk:ll,

w

tęrminie

co najmniej na dwa Ęgodnie przed datą

Walnego

Zgromadzeńa Delegatów, dostarcza delegatom materiały dotyczące zwołanego
Zgromadzenia. Do dostarczeniamatęnaŁów

stosuje się odpowiednio ust. 6.

§ 23.

1. Walne

Zgromadzenie Delegatów jest wużne przy obecności50% delegatów w I terminie i

bez ograniczei w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu

Walnego Zgr omńzenia Dele gatów.

Zgromadzeńe Delegatów obraduje zgodnie z uchwalonym Przez siebie
re gulaminem obrad, klóre go proj ekt przedkłada Zatząd Związka.

2. Walne

3. Uchwały Walnego

Zgromadzenia Delegatów podejmowane są nruykłą większością

głosów, chyba że niniejszy stafut stanowi inaczej.

4. Kazdemu
po

delegatowi przysfuguje jeden głos. Nie

jest możliwe głosowanie za

średnictwem pełnomocnika.

§ 24.

1.

Do kompetencji sprawozdavłczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należY:
1

)

uchwalanie generalnych kierunków działalności

i zńożęftprogramowy ch Zvłtązktl;

2) rozpatrywanie sporządzonego ptzęz Zarząd Związku rocznego sprawozdania z
działalnościZarządu oraz sprawozdańa finansowego ocenionego Przez biegłego
rewidenta;

3) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;

4) zatwierdzanie porządku i regulaminu

obrad;

5)

rozpatrywanie wniosków zg}aszanych

przez

uprawnionych uczestników

Zgromadzenia;
6) rozpatrywanie odwołń od uchwał Zaruądu Zwtązku w tym
przyjęcia w poczet członków, wykluczenia

i

w

sprawach odmowy

zawieszenia w prawach członkowskich

Związku;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasń ich płacenia;
8) uchwalanie Stafufu Związkui jego zmian;'

9) ostateczna interpretacj a postanowień Statutu;
1

0) podej mowanie

1

1)

uchwały o r ozwiapańu Związku;

rozpatrywanie innych spraw wniesionychprzez Zarząd Związku i członków Związku

l2)podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określawłaściwości
pozo staĘch władz Zńązku.

2.

Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą
kompetencje wymienione w ust. 1 oraz:

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdaniaz dzińalnościustępującego Zaruądu oraz
Komisji Rewizyjnej;

2) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
or

az

p

o szcze gó

absolutorium ustępującemu Prezesowi

lnym członkom Zar ządu Związku

3) wybór Prezesa, członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej

i

Komisji

Dyscyplinamej.

3.

W przypadku ustąpienia ZarząduZwiązku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, a

takżę zmniejszenia się liczby członków tych władz do Iiczby uniemożliwiającej
kooptację, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów moze również zając się
sprawami o których mowa w ust. 2, po przyjęciu stosownej uchwały.

§ 25.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyó się w każóym czasie i jes1
zwoływane przęz Zarząd Związku:

1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;

2)

nawniosek:

a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej |l3ltczby członków rwyczajnych.

j.,
;

2. Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Delegatów zlvoływane jest w terminie do trzech

miesięcy od dnia podjęcia uchwały przęz Zarząd lub chwili złożęniaodPowiedniego
wniosku, o którym mowa w ust.

l

pktZ.

3. Do kompetencji Nadnvyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

należy

rozpatrywanie spraw, dla których zostńo zwołane.

4. Do

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje Się odPowiednio

przepisy § 22 ust. 5

-7

.

Zarząd Związku
§ 26.

1.

Działalnością Zvłiązkukieruje Zarząd-

2.

Zarząd,ZńąZk|lskłada się z 6 - 9 członków, w tym Prezesa Zarządll.
ZarządZwiązkupowołuje ze swego grona ż wiceprezesów i sekretarza.

3.
4.
5.

Kadencja Zarządu Związku twva cńery Ińa-

Funkcję pręzesa ZarząduZńrykumożmapełnić nie dłużej niżptzez 2 nastęPujące Po
sobie kadencje.

6.

Członek ZarząduZńązkunie może:

1)

łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Zwiąrkł1

2)

byó osobą prowadzącą działalnośćgospodarczą rv,łiązartą bezpoŚrednio
przęz Związek j e go zadań statutowych

z realizacją

;

3) być osobą, która była skazanaprawomocnym wyrokiem

za umyŚlne przestęPstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe ściganez oskarżenia publicznego;

Ą byó

osobą, którą prawomocnie ukafano

za

naruszenie dyscyplinY finansów

publicznych karą zakazu pełnienia funkcji zvitęartych z dysponowaniem Środkami
publicznymi.

7.

ZaruądkonsĘńuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wYboru.

§27.

1. Zaruąd Związku wybierany jest ptzęz Walne Zgromadzenie Delegatów w
określonymw § 18 ust.

1.

trybie

2.

Bierne prawo wyborcze do Zarzą&,l Związ|u, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu,
przysługuje delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów, jak również osobom nie
będącym delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów, posiadającym odpowiednią
wiedzę i

3.

do

świadczeniedo zaruądzania or ganizaĄą sportową,

Kandydatów na Preze sa Zarządllmogą zgłaszać:

1) ustępujący Zarząd Związku- jednego kandydata;

2) członkowie Zńązkl-

po jednym kandydacie

Delegatów,
- w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

4. Prezes Zarząduwybierany jest w odrębnym
5. Walne Zgtomadzenie Delegatów wybiera

głosowaniu w pierwszej kolejności,

Prezesa Zaruądtl większoŚcią 50% waŻnYch

głosów plus jeden głos (pierwsza tura).

6.

5 żńen z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości
głosów, przeprowadzona będzie druga tura głosowania, w któĄ wybrany na Prezesa
zostaje kandydat legitymuj ący się największą licńą otrzymanych głosów.

7.

prawo zg}aszańakandydatów na pozostałych członków Zarządll przysługuje wYbranemu

Jeżeli w trybie określonym w ust.

Prezesowi i delegatom.

8. CzłoŃami Zarządl

zostają kandydaci, I<tórzy ottzymali kolejno największą liczbę

głosów.
prezes i członkowi e Zarządu,I<tórzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandYdowaó do

9.

wŁadz

Zńązku w

naj

bliższych wyborach.
§ 28.

1.

Członkostwo w Zarządzie Zvłtrykuwygasa na skutek:

1)
2)
3)
4)

rezygnacji człołlkaZarząól zg}oszonego na piśmie;
nieusprawiedliwionej nieobecnościczłoŃa Zarządunatrzęchkolejnych zebraniach;
odwołania, w szczególności z powodu działalnościniezgodnej ze statutem;

śmierci cńonka.

2. odwołania członka Zarządu, z

zastrzeżęniem ust. 3, dokonuje Walne Zgromadzenie

+
Delegatów bezwzględną większościągłosów (co najmniej 50% oddanych głosów

1

głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów,

3.

prezesa Zarządtlmoże odwołaó Walne Zgromńzenie Delegatów większoŚciąŻl3 głosów
w obecności co najmniej połowy liczby delegatów,
§ 29.

razie wygaśnięcia członkostwaw Zarządzie ZwiązklZarząd ma prawo dokooPtowaĆ

1. W

do swojego składu nowe osoby spośród Ęch, którzy w wyborach do Zarządu uzYskali
kolej no najwy ższą ilo śó głosów.

2.

Liczbadokooptowanych członków ZaruąduZvmrykudanej kadencji nie możeprzekłaczaÓ
1/3 ogólnej |iczby członków pochodzącychz wyboru.

3. W

przypadku ustąpienia lub niemożnościpełnienia funkcji przez Prezesa

w

okresie

kadencji Zarządunowego Prezesa wybiera ZarządZwiązkaz grona członków Zaruądu,w
terminię 30 dni od dnia zwolnięnia stanowiska.

4.

Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większościągłosów (co najmniej
50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmnią 3l5 członków Zarządu-

5.

Jeżeli lłcńa pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniZej 2l3 jego składu

nie możnadokonaó wyboru Prezesa w trybie określonymw ust. 3 i 4 lub dokooPtowaĆ
członka,wówczas Zaruądzwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem

1ub

przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcY
od zaistnienia tej okoliczności,

6.

z zastrzeżeniem ust.

6.

Zarząd możę odstąpió od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżell w terminie trzęch miesięcY od
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie
sprawozdawczego Walne go Zgromadzeńa Delegatów.

§ 30.
D o

komp ete ncji Zarządu na|eży w szcze góIno

ści

:

1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;

2)

reprezentowarie Zwtązku na zev,łnąttz w sposób określony w Statucie oraz dziŃanie
w imieniu Związku;

3) powotywanie

sądu polubowne go

onz innych organów wewnętrznych i uchwalanie

ich regulaminów;

4)
5)

uchwalanie planów pracy i planów finansowychoruz ich realizacja;

podejmowanie uchwał o przyjęciu

w poczet członków Związkll oraz uchwał o

zawteszęniu w prawach członka i wykluczeniu ze Związku;

6) współpraca z otganizacjami międzynarodowymi, w tym w szczególności z
Międzynarodową Federacją Kolarską UCI i Europejską Federacją UEC;

7)
8)

zwoływanie Walnych Zgromadzenia Delegatów i proponowanie regulaminu obrad;
określanie praw i obowiązków zawodników;

9) organizowanie przygotowń kadry narodowej do udziału we

wsPÓłzawodnictwie

międąmarodowym;
lO)uchwalanie przepisów regulujących uprawianie kolarstwa w Polsce, w tym:

a) przepisówrozgrywaniawyścigów,

b)

zasadwspółzawodnictwa sportowego,

c)

zasńzmiarry barw klubowych,

d) warunków i trybl przyznavlańa i pozbawiania licencji
sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom i organizatorom

e)

klubom
imprez,

zwieyzkovlych przepisów antydopingowych;

11) współpraca z Regionalnymi _ okręgowymi Związkarti Sportowymi;
2) prowadzenie spraw kolarstwa zawodowego;

1

13)ustalanie innych

ńż

składki członkowskie opłat związarłych z uprawianiem

kolarstwa;

74)zŃwierdzańękalendarzaimpreznapoziomiekrajowym;
5) interpretacja statutu oraz przepisów

1

wewnętrznych;

I1)wyznaczanie osób upowaznionych do podpisywania dokumentów finansowYch
Związku1,

!1)zarządzanie majątkiem i funduszami Zwiryku1

8) prowad zenie szkół mistrzostwa sportowego

l9)podejmowanie

;

działń zmierzających do

pozyskiwania sponsorów

i

środków

finansowychnadziałaInośćstatutowąZwiązku;
Z1)ptzygotowywaniecorocznychsprawozdńzdziałalnościZarząduorazPrzedkJadanie
ich Walnemu Zgromadzeniu Delegatów do rozpatrzeńa;
2I)przygotowywanie corocznych sprawozdń finansowych i ich zatwierdzańe zgodnie z
przepisami o rachunkowości otaz przedkładanie tych sprawozdń Walnemu
Z gr

omadzeniu D ele gatów do r ozp atr zeńa;

Z2)realtzowańe funkcji dyscyplinarnych

na zasadań

określonychw regulaminie

dyscyplinamym;
23) opracowywanie planów i wytycznych szkolenia;

24)organtzowanie szkolenia

i

doszkalania kadr trenersko

-

instrŃtorskich, sędziów i

działaczy sportowych;

Z5)przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przęz Walne Zgromadzenle
Delegatów;
26) opracowanie regulaminu pracy Zarządu;

ł.. ,.

,:

i-'-.'_

2

7)

powoływanie i odwołylvanie Sekretar za G ęneraLnego Związku;

Z|)przyznawanie odznaczeń,, dyplomów

i

wyróżnień, występowanie

o

przyznanie

odznaczęftdo innych insĘńucji i organów;

29)powoływanie stałych lub dorźnych komisji, jako organów doradczych zarządu,
ustalanie ich kompetencji i uchwalanie regulaminów działańai'

3g)podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach ńezastrzeżonych dla Walnego
Z gr

omadzeńa

D ele

gatów orźLz Komi

sj

i Rewizyj nej,

§ 31.

1.

posiedzeni azarząduodbywają się co najmniej raz namiesiąc.

2.

posiedzeni a Zarządunvołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3

członków Zarządu-

3.

W posiedzeniach Zarządu mogą braó udziń z głosem doradczym Przewodniczącl RadY
Trenerów i Przewodniczący Kolegium Sędziów,

4.

Uchwały Zarządl zapadają zWkJą większością głosów, przy obecności co najmniej
prezesa.
połowy członków. przy równiej liczbie głosów decyduje głos

5

.

Szcze gółowe zasady dzla\ana Zarządu określa re gulamin pracy Zarządu,

§ 32.

1.

Pracami Zarządu Związkakieruje Prezes Zarządu,

ż. W razie nieobecności Prezesa
3.
4.

zastępuje go wskazany wiceprezes.

Prezes Zarządureprezentuj e Związeknazevłnątrz , z zastrzeżeniem § 45 ust, 3,
Do kompetencji Preze sa Zarządu należy ponadto:

1)

zwoływani e zebrń Zarządu Zwlązku;

ż) składanie Zarządowiinformacji

o stanie Związku;

3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i
Zarządu.

5.

prezes informuje Zarząd Zwirykl o podjętych działaniach na najbliZszYm Posiedzeniu
Zarządu.

§ 33.

W Związku możę być zatrudniony

Sekretarz Generalny.

W

przypadku zatrudnienia

Sekretarza Generalnego ZaruądZwiryku określa zakres jego obowiązków,

Komisja Rewiryjna
§ 34.

1.

organem kontroli wewnętrzrej związku jest komisja Rewizyjna.

2. Komisja
3.

Rewizyjna Zwiryka składa się

z

3_5 członków

i jest

wybierana

w

trybie

określonymw § 18 ust.l przezWalne Zgromadzenie Delegatów na cńeroletńąkadencję,
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1)

będące członkami Zarządu lub pozostające

z

cńonkjem Zarządu

w

stosuŃu

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległościz Ęrtułu zatrudnienia;

2)

skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 1Ń umyślne przestępstwo
skarbowe

4. Na pierwszym posiedzeniu komisja Rewizyjna wybiera zę swojego

grona

przewodnic zącęgo, wiceprzewodniczącego i sekretarza,

5. Komisja Rewizyjna dzińa na

podstawie uchwalonego ptzez siebie regulaminu PracY

Komisji.

6. uchwały komisji Rewizyjnej
najmniej połowy członków.

zapadają mvyŁJą większościągłosów przy obecnościco

w

przypadku równej Ltczby głosów decyduje głos

przewodniczącego.

7.

Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. I

2,5 i

i2

oraz § 29 ust.

1,

6.

§ 35.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej taz w roku kontrolę całoksźałtu
działalnościZwtryku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finarrsowej Pod
względem celowości, rzetelnościi gospodarności dzińń,

2. Komisja Rewizyjna

przedkłada Walnemu Zgromńzeniu Delegatów sprawozdanie z

przeprowadzonych kontroli oraz posiadawyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie

Zarządoń

ab so

3. protokoĘ z

lutorium.

przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazll1e Zarządowi

Zńązku.

4.

i
Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządll,Zńązku z wnioskami z kontroli
może żądaćwyj aśnieńoraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5.

przewodni czący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji moŻe

braóudzińw posiedzeniach Zarządui innych organów Zńrykuz głosem doradczym,
i],

Lj

",,;,'.

Komisje wewnętrzne i komórki administracyjne Związku
§ 36.

1. W celu realizacji zadań statutowych w ramach organizacyjnych Zwtązku dziŃają
powołane przez Zarząd Komisj

e

:

1) Kolegium Sędziów;

2)

Rada Trenerów;

3) Rada Zawodnicza;
4)

inne komisje lub zespoĘ działające na stałe lub okresowo, powoływane przęz Zarząd
w miarę potrzeb.

2.

Kolegium Sędziów

i

Rada Trenerów wybiera swe kierownictwo na ogólnokrajolvych

zebraniach środowiskolvych.

§ 37.

Kolegium Sędziów, Rada Trenerów oraz inne komisJe dzińĄą w oparciu o regulaminy,
zatńer dzone przęz Zaruąd Zwiryku.
§ 38.

Zarząd Związkl może powołać stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego, określającw formie regulaminu

w

szczególności zakres jego

działanta,kompetencje przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb postępowania, formy
zapisu na sąd polubowny oraz środki zapevlniające wykonanię orzeczęntego sądu.

§ 39.

1.
2.

Obsługę administracyjnąZwiryku prowadzi Biuro

Zńryku.

W przypadku zatrudnienia w Związku Sekretarza Generalnego kieruje on pracami Biura
Zwiryku.

Rozdział 5
Nagrody i wyróżnienia
§ 40.

i.

,,,

]:,.

-

Związekma pra\ilo nagradzariaivłyróżniantazułłodników trenerów, sędziów i zasłuźOnYch
dzińaczy.
§ 41.

1.

Związek może występować o nadanie dzińaczom. trenerom, sędziom
o

dznaczęit

ż. Zwiryek

pństwowych i

rę

i

zawodnikom

sortolyych.

może ustanawiaó własne adznaczęnia zgodnie

z przepisami obowiązującYmi w

Ęm zakresie.
§ 42.

Rodzaje nagród

i

wyróżnień oraz warunki

i

zasady ich przyznawania okreŚla Regulamin

zatwiet dzony przez Zarząd Związku.

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 43.

1. CzłoŃowie Zńryku. kolarskie kluby

sportowe, zawodnicy, sędziowie, instruktorzY,

trenerzy, dzińacze, orgarizatorzy imprez otaz inne osoby biorące

współzawodnictwie sportowym organizowanym

ldziń

przez Zv,ltązek

we

podlegają

odpowiedzialności dyscyplinamej za naruszeńe przepisów Statutu, regulaminów i innYch
przepisów obowiązuj ących w kolarstwie.

2.

odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie okreŚlonYm w
Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów, z
uwzględnienięm zasad przewidzłanych w niniej sąrm Statucie,

3.
4.

Postępowanie dyscyplinarne jest co najmniej dwuinstancyjne.

organami właściwymido orzekania w sprawach dyscyplinamych są:

1) Komisja Dyscyplinaft:ra) która orzęka jako organ pierwszej instancji, za wYjątkiem
spraw o wykluczenie członka ze Związkulub zawieszenie w prawach członkowskich;

ż) Zarząd,

który orzekajako:

a)

organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczęnie cńonka ze Związku
lub zawieszenie w prawach członkowskich,

b)

3)

organ odwoławczy odorzeczeń Komisji Dyscyplinarnej,

Walne Zgromadzenie Delegatów, które orzekajako organ odwoławczy od orzeczeń
Zarząduw sprawach o wykluczente cńonka ze Związklllub zawieszenie w Prawach
członka.

5.
6.

Komisja Dyscyplinarna powoĘwana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegÓŁowe zasady PowołYwania i
funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej, kompetencje organów właŚciwych do orzekania
przewinień
W Sprawach dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego orźV rodzaje
dyscyplinarnych i rodzaje wymierzanych kar.

7.

otzeczenia organów właściwychdo orzekania w sprawach dysclplinarnYch mogą bYĆ
zaskarżane do Trybunału Arbitrazowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie
olimpij skim, j eżeli przewiduj

ą to

przepisy

re

gulaminu dysclplinarne go.

Rozdział7
Majątek i fundusze Związklu
§ 44.

1. Majątek Związ]lt

stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służąvrYłącznie

do realizacji statutowych celów Związku.

2.

Na fundusze Związku składają się:

1) wpływy z zawodów organizowanych przez Zwiryek;

2)
3)
4)

dotacje;

5)

zapisy i spadki;

6)
7)
8)
9)

dochody zmĄątku;

składki członkowskie, opłaty licencyjne i koncesyjne;
darowizny;

środkiotrzymane od sponsorów;
dochodów

z dziŃa\ności gospodarczej oraz innej działalnoŚci

inne wpływy uzyskane z dzińalnościZwiry,kl.

§ 45.

1.

Majątkiem i funduszami Zwiryku gospodaruj e Zarząd.

}.,

,

,,

statutowej;

2.

Zwięekprowadzi gospodarkę finansową oraz

rachtrnkowoŚÓ

zgodnie

z obowiązląącYml

przepisami prawa.

3.

Dla wżnościoświadczeńwoli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
osób: Prezesa
majątkowy ch Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch
Zarządu i jednego

z

ńceprezesów lub innego członka Zarządu, albo Prezesa Zaruądu i

Sekretarza Generalnego, albo dwóch wiceprezesów,

4.

Następuj ące czynnośc i zarządu maj ątkiem wymagaj ą:

1) zgody walnego

zgromadzenia

Delegatów nabycie, zbycie lub

obciązenie

nieruchomości,
2) uchwały Zarządrl Związku;

a)nabycie,zbycielubobjęcieudziałówlubakcjiwspółce,

b) zaciągńęcie kredytu lub pożyczki,
c) przyjęcie lub odrzucenie spadku,
d) rozporządzeńeskładnikiem majątku Związkuo
e)

wartości vłyższej niż 2 000 000

ńlubzaciągńęciezobowtązańaprzeŁłaczĄącegotęwartość,
inne czynności zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Związku,
§ 46.

1. Zabronione jest udzielanie poĄczek ptzez Związek lń zabezpięczanie zobowiązai
majątkiem Związfuw stosunku do:
1) członków ZarządlZwiązku i Komisji Rewizyjnej;

ż) małżorków członków ZarząduZwiązkui Komisji

Rewizyjnej orazich krewnYch lub

powinowa§ch w 1inii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego
stopnia;

3) osób zv,llązanych

z

członkarti Zarządu Zvnązku

i

Komisji Rewizyjnej

przysposobienia, opieki lub kurateli-

2. w

przypadku konieczności zawarcia umowy

reprezentującą związek

w

umowie

o

o

pracę

zatrudnienie

z

z

tytŃu

członkjem zarządlt osobą

jest przewodniczący komisji

Rewizyjnej Związku.
§ 47.

1. Zwiryek możę prowadzió dzińalność gospodarczą, według zasad określonychW

z

działalnościgospodarczej zvłiązku służyrealizacji
jego członków,
celów statutowych i nie możebyćprzeznaczony do podziŃumiędzy

odrębnych przepisach. Dochód

i...

walne
zakończeniu prowadzenia dzińalności gospodarczej decyduje
i formy prowadzonej przęz
zgromadzenie Delegatów. szczegółowe określenierodzaju

o

podjęciu

i

Zńązekdziałalnościgospodarczejna\eżydoZarząduZńryku,
3.

do zarządzania sprawami
Zwiryekmoze powołać spółkę kapitałową prawa handlowego
i niematerialnych
zwlrykłdotyczącymi gospodarczego wykorzystaniadóbr materialnych
ych Związkowi, na zasadach określonych w umowie zawartej mtędzy

przysługując

4.

Zgromadzenie Delegatów,
Zńązkjema spółką. Zgodęnapowołanie spółki vłyrńaWalne
zńryku naleĘ
$/ przypadku powołania spółki kapitałowej do kompetencji zarządu

powołanie zarządui rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki,

Rozdział 8

Zmilna Statutu i

r orw

iązanie się Zw iązkll

§ 48.

Zwiryku podejmuje Walne
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązańa się
2/3 głosów w obecności co najmniej
D ele gatów kwalifikowaną wi ęks zo ścią
Zgr omadzeńe

połowy delegatów.
§ 49.

uchwała

o

rozwiązaniu się związkll określasposób likwidacji

zostanie maj ątek

i

cel, na jakł ptzeznaczony

Zńryku.
Rozdział 9
postanowienia końcowe
§ 50.

Zgtomadzeniu Delegatów, a
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu
Delegatów, zarządowt zvłirykv, ostateczna

pomiędzy walnymi zgromńzeniami

interpretacja Statutu nalezy do Walneg o ZgromadzeńaDelegatów,

