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 STATUT STOWARZYSZENIA  

Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

1) Stowarzyszenie nosi nazwę "Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów" w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.  

2) Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Wrocław, a terenem działania Rzeczpospolita Polska ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław i województwa dolnośląskiego. Dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa.  

3) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego 

§statutu.  

4) Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków o 

celach niezarobkowych.  

§ 2.  

Cele i środki działania  

1) Celami Stowarzyszenia są 

a) promocja i popularyzacja motocyklizmu jako formy atrakcyjnego spędzania czasu 

oraz alternatywy dla wykorzystania innych pojazdów jako środków transportu; 

b) skupienie miłośników ruchu motocyklowego z województwa dolnośląskiego i miasta 

Wrocław,  

c) kształtowanie zmian prawnych oraz zmian w zakresie infrastruktury drogowej 

przyjaznych do uprawiania motocyklizmu; 

d) integracja środowiska motocyklistów oraz osób zainteresowanych motocyklizmem; 

e) poszerzanie wiedzy i edukacja z zakresu techniki jazdy na motocyklu, bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, odpowiedzialnej jazdy motocyklem; 

f) propagowanie zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i trzeźwości kierowców,  

g) propagowanie sportów motocyklowych i szeroko pojętej turystyki motocyklowej,  

h) wspomaganie i/lub prowadzenie działalności charytatywnej,  

i) promowanie miasta Wrocław oraz województwa dolnośląskiego,  

j) organizacja imprez motocyklowych,  

k) wspieranie działalności na rzecz ochrony zabytków motoryzacji,  

l) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom 

wypadków drogowych,   

m) tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i 

instytucjami działającymi w środowisku ruchu motocyklowego,  

n) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w 

społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego.  

o) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 

p) podtrzymywanie świadomości obywatelskiej i kulturowej; 

q) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 

r) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

s) promocja i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa. 

t) propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym 

podkreśleniem bezinteresowności daru krwi. 
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2) Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

a) organizowanie lub udział w wykładach, prelekcjach, szkoleniach, treningach, kursach, 

spotkaniach, zlotach, imprezach, pokazach i wystawach zbieżnych tematycznie z 

celami Stowarzyszenia; 

b) poprawę poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat motocyklizmu; 

c) wspieranie działań zmierzających do propagowania zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach,  

d) współdziałanie z władzami publicznymi, występowanie z opiniami do organów 

administracji publicznej, wsparcie władz w kształtowaniu aktów prawnych 

i pokrewnych zbieżnych tematycznie z celami Stowarzyszenia; 

e) propagowanie ruchu motocyklowego za pośrednictwem środków masowego 

przekazu,  

f) działalność promocyjna i informacyjna w zakresie zbieżnym tematycznie z celami 

Stowarzyszenia; 

g) promocja miasta Wrocław oraz województwa dolnośląskiego jako terenu atrakcyjnego 

do uprawiania motocyklizmu. 

h)  pozyskiwanie sponsorów dla celów statutowych,  

i)  realizację oraz udział w imprezach o charakterze charytatywnym i 

okolicznościowym,  

j) organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; 

k) współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo-

wychowawczymi w zakresie zbieżnym tematycznie z celami Stowarzyszenia; 

l) podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla 

realizacji statutowej działalności.  

3) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest 

przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków.  

§ 3.  

Członkowie - prawa i obowiązki  

1) Stowarzyszenie posiada członków:  

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

2) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zamieszkała w 

kraju lub za granicą, akceptująca cele statutowe stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd 

Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.  

3) Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie,  

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

4) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

b)  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

c)  regularnego opłacania składek,  
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d)  dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia, 

e)  udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

5) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność 

i rozwój Stowarzyszenia. 

6) Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu. 

7) 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.  

8) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

9) Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b) wykluczenia przez Zarząd,  

c) śmierci członka,  

d) zakończenia działalności przez Stowarzyszenie,  

e) decyzji Zarządu, w przypadku członków czynnych i wspierających, za rażące 

nieprzestrzeganie regulaminu, decyzji władz Stowarzyszenia oraz działanie na szkodę 

Stowarzyszenia,  

f) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej za bieżący 

rok lub innych zobowiązań,  

g) decyzji Walnego Zebrania Członków Czynnych,  

h) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

i) pozbawienia praw publicznych,  

j) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.  

        10)  Członek po skreśleniu z listy członków, nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet 

członków. 

        11)   Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje 

odwołanie do walnego zgromadzenia członków w ciągu 14 dni od daty skreślenia członka z listy. 

Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.  

§ 4.  

Władze Stowarzyszenia  

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.  

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej.  

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą, może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na 5 lat przez 

Zarząd Stowarzyszenia lub Prezesa Zarządu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do 

wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w formie 

pisemnego listu przesłanego na adres miejsca zamieszkania lub drogą elektroniczną w formie 

wiadomości e-mail.  



Strona 4 z 5 
 

6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych Stowarzyszenia.  

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów 

w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos prezesa.  

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:  

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b) uchwalania zmian statutu,  

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,  

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

f) uchwalanie budżetu,  

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia,  

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,  

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze,  

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.  

9. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

10. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

Prezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.  

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenia mogą odbywać się przez 

elektroniczne środki komunikacji. 

12. Do kompetencji Zarządu należą:  

a) realizacja celów Stowarzyszenia,  

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,  

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia,  

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  

h) przyjmowanie i skreślanie członków.  

13. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia.  

14. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego i zastępcy.  

15. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie działalności Zarządu,  

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,  

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu,  
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d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,  

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.  

16. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu.  

§ 5.  

Majątek i Fundusze  

1) Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a)  ze składek członkowskich,  

b) darowizn, spadków, zapisów,  

c) dochodów z własnej działalności statutowej,  

d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 

Stowarzyszenia,  

e) dotacji i ofiarności publicznej.  

2) Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

3) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.  

5) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez 

Zarząd jego członków.  

§ 6.  

Postanowienia końcowe  

1) Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością ⅔ głosów, przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2) Zarząd Stowarzyszenia posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści: 

Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów 

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 

NIP: 8943130720, REGON: 380762161 

3) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

4) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 


