Załącznik nr 5 do protokołu
zebrania założycielskiego stowarzyszenia
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklistów i w dalszych
postanowienia Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
5. Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Wrocław, a terenem działania Rzeczpospolita
Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław i województwa
dolnośląskiego.
§2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja i popularyzacja motocyklizmu jako formy atrakcyjnego spędzania
czasu oraz alternatywy dla wykorzystania innych pojazdów jako środków
transportu;
b. kształtowanie zmian prawnych oraz zmian w zakresie infrastruktury drogowej
przyjaznych do uprawiania motocyklizmu;
c. integracja środowiska motocyklistów oraz osób zainteresowanych
motocyklizmem;
d. poszerzanie wiedzy i edukacja z zakresu techniki jazdy na motocyklu,
bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiedzialnej jazdy motocyklem;
e. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa w zakresie ruchu drogowego;
f. wsparcie techniczne, szkoleniowe, organizacyjne, informacyjne organizacji
pozarządowych związanych z motocyklizmem;
g. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych;
h. podtrzymywanie świadomości obywatelskiej i kulturowej;
i. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym;
j. działalność charytatywna;
k. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
l. promocja i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.
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2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie lub udział w wykładach, prelekcjach, szkoleniach, treningach,
kursach, spotkaniach, zlotach, pokazach i wystawach zbieżnych tematycznie
z celami Stowarzyszenia;
b. zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat
motocyklizmu;
c. organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
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. współpraca z innymi organizacjami lub podmiotami, a także osobami
fizycznymi w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
f. współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami
oświatowo-wychowawczymi w zakresie zbieżnym tematycznie z celami
Stowarzyszenia;
g. działalność promocyjna i informacyjna w zakresie zbieżnym tematycznie z
celami Stowarzyszenia;
h. promocja miasta Wrocław oraz województwa dolnośląskiego jako terenu
atrakcyjnego do uprawiania motocyklizmu.
§3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem.
2. Nowych Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż
w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Deklaracja
członkowska może być złożona w formie elektronicznej.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a. uczestniczenia w Zebraniu Członków;
b. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia;
c. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
d. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzegać regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. terminowo opłacać ustalone składki.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji Członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi;
b. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia;
c. śmierci Członka Stowarzyszenia.
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6. Zarząd może wykluczyć Członka Stowarzyszenia na skutek:
a. złamania Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
b. minimum jednomiesięcznej zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
c. zachowania niegodnego lub naruszającego dobre imię Stowarzyszenia;
d. braku aktywności lub aktywność niezgodną z celami Stowarzyszenia;
e. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
7. Od wykluczeniu Członka Stowarzyszenia przysługuje w terminie 7 dni od doreczenia
uchwały Zarządu odwołanie do najbliższego Zebrania Członków. Uchwała Zebrania
Członków jest ostateczna.
§4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Zebranie Członków;
b. Zarząd.
2. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów,
bez względu na ilość uczestników głosowania.
3. Termin i miejsce obrad Zebrania Członków publikuje Zarząd w sposób dostępny dla
wszystkich Członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem
zebrania. Dopuszcza się informację elektroniczną: na stronie internetowej
Stowarzyszenia lub poprzez wiadomość e-mail na podany przez Członka
Stowarzyszenia adres.
4. Zebranie Członków jest zwoływane:
a. na zakończenie kadencji Zarządu;
b. na pisemny wniosek Zarządu;
c. na pisemny wniosek co najmniej 25% Członków Stowarzyszenia.
5. Zebranie Członków musi zostać zwołane w terminie jednego miesięca od daty
powstania takiej konieczności. W przypadku pisemnych wniosków, za datę powstania
konieczności uznaje się dzień otrzymania wniosku przez Zarząd.
6. Do kompetencji Zebrania Członków należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. powoływanie i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia;
c. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
d. podejmowanie uchwały o zmianie treści Regulaminu;
e. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;
f. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
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7. Członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia
pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu podczas Zebrania Członków przy
zachowaniu warunków:
a. pełnomocnikiem może być wyłącznie Członek Stowarzyszenia w pełni praw;
b. pełnomocnictwo musi być pisemne.
§5
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów, których wskazuje Zebranie
Członków podczas wyboru Zarządu.
2. Zarząd powołuje się na pięcioletnią kadencję.
3. Jeśli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania jego kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów w obecności
całego Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Posiedzenia mogą odbywać
się przez elektroniczne środki komunikacji.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
b. zwoływanie Zebrania Członków;
c. wykonywanie uchwał Zebrania Członków;
d. realizacja celów Stowarzyszenia;
e. sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z działalności;
f. administracja Stowarzyszeniem;
g. ustalanie wysokości składek członkowskich;
h. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych
uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Wiceprezesów łącznie.
§6
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie, darowizny,
zapisy, spadki, dotacje, ofiarność publiczna.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa.
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