Statut Warmińskiego Stowarzyszenia Motocyklistów
WARMIA-BIKERS

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów „WARMIA-BIKERS” i zwane
jest dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i niezależnym
zrzeszeniem. Zawiązane zostaje dla realizacji i propagowania ruchu motocyklowego, upowszechniania
idei turystyki motocyklowej, przyczyniania się do zacierania podziałów w środowiskach motocyklowych,
niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a także wspierania osób i organizacji
podejmujących działania prospołeczne. Stowarzyszenie zrzesza również wszystkich przyjaciół
motocyklistów i jej sprzymierzeńców oraz osoby, którym bliska jest idea powstania i działalność
Stowarzyszenia.
§2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest miasto Braniewo. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo 0
Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie nie działa w celach zarobkowych, każdy wygenerowany zysk przeznacza na realizację
celów statutowych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru
stowarzyszeń.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Stowarzyszenie może współpracować z innymi podmiotami prowadzącymi podobną tematykę. Decyzję o
przystąpieniu do stowarzyszeń, o których mowa wyżej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, do prowadzenia
spraw statutowych i organizacyjnych może zatrudniać pracowników.
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§8
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z napisem: Warmińskie Stowarzyszenie
Motocyklistów „ WARMIA-BIKERS” z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów.
2. Stowarzyszenie posiada własne logo, które używane jest na dokumentach, gadżetach i
wydawnictwach Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może posiadać stronę internetową, na której informuje o swojej
działalności.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§9
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
motocyklowej.
2. Zapobieganie podziałom w środowiskach motocyklowych.
3. Pomoc osobom poszkodowanym na wskutek wypadków komunikacyjnych, a szczególnie z
udziałem motocyklistów.
4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w
społeczeństwie oraz poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego.
5. Popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji.
6. Podejmowanie akcji woluntarystycznych na rzecz ludzi i organizacji potrzebujących.
7. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowia.
8. Wspomaganie procesu kształcenia, edukacji i wypoczynku młodzieży i dorosłych.
9. Prowadzenie działalności kulturalnej oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
Sportu.
10. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych,
turystycznych i społecznych służących promowaniu regionu Warmii.
11. Współdziałanie z władzami, organami administracji rządowej, samorządowej,
funduszami, instytucjami działającymi na rzecz dobra dzieci, młodzieży i osób starszych.
12. Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych o działalności Stowarzyszenia za
pośrednictwem dostępnych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem prasy i
Internetu.
13. Organizowanie zjazdów koleżeńskich, imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych,
turystycznych i charytatywnych, a także okolicznościowych spotkań towarzyskich.
§10
Cele będą realizowane poprzez:
1. Imprezy kulturalno - rekreacyjne, w tym warsztaty twórcze dla osób niepełnosprawnych,
starszych, dzieci i młodzieży.
2. Spotkania, prelekcje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowane do dzieci i
młodzieży.
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3. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
4. Organizację i udział w akcjach charytatywnych.
5. Organizację i udział w spotkaniach, imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych oraz
edukacyjnych na terenie Warmii.
6. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
7. Pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia.
8. Organizację i wspieranie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania
motocykli zabytkowych.
9. Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji, a także krzewienie wiedzy o historii i tradycjach
motocyklowej części motoryzacji.
10. Wykonywanie zadań statutowych w ramach przekazanych na ten cel środków finansowych i
dotacji w tym zadań zleconych przez organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe.
11. Inne działania mające wpływ na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia która:
1.
jest osobą pełnoletnią tzn. w chwili wstępowania do Stowarzyszenia ma ukończone 18 lat
(dot. osób fizycznych),
2.
złoży pisemną deklarację członkowską,
3.
zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej (opłacanie składek z góry na cały rok
do końca I kwartału br.)
4.
uzyska rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
§13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:
1.
2.
3.
4.
5.

swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków,
popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowienia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnie opłacać składkę członkowską.
§14
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Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

udziału w życiu Stowarzyszenia,
korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, cudzoziemiec i osoba
prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoby fizyczne, cudzoziemcy oraz osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi
poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej
kwestii stosowną uchwałę.
3. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie następuje w takim samym trybie.
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionym w§ 14 za wyjątkiem praw wyborczych.
§16
1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca zasługi
pokrywające się z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
za zgodą osoby uhonorowanej.
3.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem praw
wyborczych.
4.
Członek honorowy ma prawo do nie uiszczania składek członkowskich.
5.
Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia.
§17
1.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji wraz z
dokumentami o których mowa w§ 12. Zarząd podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 50 % uczestnictwa członków Zarządu.
2.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia przez okres 1 roku od przyjęcia pozostaje pod opieką
osób go polecających, celem sprawnego i swobodnego rozpoczęcia działalności w
Stowarzyszeniu.
3.
Wszystkie osoby, które złożyły podpis pod listą założycieli Stowarzyszenia stają się jego
członkami zwyczajnymi.

§18
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O umorzeniu oraz zwolnieniu z płacenia składki członkowskiej decyduje Zarząd Stowarzyszenia na
pisemny wniosek członka.
§19
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.

Dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu.
Wykluczenia przez Zarząd:
za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
za nieusprawiedliwione nieobecności w pracach Stowarzyszenia,
za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres 1 roku,
z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
Śmierci członka.
Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§20

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia, członkowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej21 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna
§ 22
1.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata od dnia ich
wyboru.
2.
Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, działają władze ubiegłej kadencji.
§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy składu członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 24
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Walne Zgromadzenie Członków
1.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2.
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz na
dwanaście miesięcy lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 40 % członków
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
3.
Powiadamiając o Walnym Zgromadzeniu Członków wskazuje się: termin, miejsce i
propozycje porządku obrad. Powiadamia się wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy
inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
4.
W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników. Uchwały zapadają wtedy zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych, co należy podać w zawiadomieniu.
5.
W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia na bieżący rok,
uchwalania zmian statutu,
wybór i odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 26
Zarząd Stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członka Zarządu.
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dwuletnią kadencję.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
W przypadku, gdy liczba osób Zarządu będzie mniejsza niż 5, Zarząd zobowiązany jest zwołać
Walne Zgromadzenie Członków w terminie 1 miesiąca w celu uzupełnienia składu, jeżeli
6

Statut Warmińskiego Stowarzyszenia Motocyklistów
WARMIA-BIKERS
termin do upływu kadencji jest dłuższy niż 3 miesiące.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
ponad 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa.
7. Na uzasadniony wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków obecnych na
Walnym Zgromadzeniu Członków, Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych
członków Zarządu zwykłą większością głosów.
8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i jemu przewodniczy.
9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych i nie majątkowych wymagana są podpisy dwóch osób: skarbnika oraz prezesa lub
skarbnika oraz wiceprezesa
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków,
uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
§ 28

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich jej członków.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, ,
4. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
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§ 30
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
1. członkiem Zarządu Stowarzyszenia, nie może również pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia,
2. skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. nie może z tytułu pełnienia funkcji w komisji pobierać zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.
§ 31
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia wymienionych w§ 26 oraz w§ 28 ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary

§ 32

Za wyróżniające wykonywanie obowiązków członka Stowarzyszenia w szczególności aktywny udział w
pracy na rzecz i dobro Stowarzyszenia członkowie mogą być wyróżnieni przez Zarząd w formie :
1. pochwały na piśmie
2. nagrody rzeczowej
3. honorowych odznak Stowarzyszenia
§ 33
Za uchybienie naruszające postanowienia statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działań
na szkodę Stowarzyszenia, na członków zwyczajnych w zależności od wagi uchybienia, mogą być
nakładane następujące kary:
1. upomnienie
2. nagany
3. kara pieniężna
4. zakaz czasowego brania udziału w imprezach lub zawodach sportowych
5. czasowe, trwające nie dłużej niż rok zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia
6. wykluczenia
§ 34
1. Kary stosowane są w zależności od wagi przewinienia. Kara pieniężna nie może być wyższa niż
wysokość 3 krotnej rocznej składki przypadającej na członka stowarzyszenia
2. Karę wykluczenia można zastosować tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatniego roku,
stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienie
przestępstwa ze szkodą dla Stowarzyszenia
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3. Kary nakładane są przez Zarząd . Od kar nałożonych przez Zarząd nie przysługuje odwołania,
chyba, że jest to kara wykluczenia, w tym przypadku ma zastosowania odpowiednio § 25 statutu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i Fundusze

§ 35

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1.
2.
3.
4.
5.

ze składek członkowskich,
darowizn, subwencji, spadków, zapisów,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
dotacji i ofiarności publicznej,
realizacji kontraktów krajowych oraz projektów działań finansowanych przez organizacje
krajowe oraz zagraniczne
§ 36

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane tylko na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Skarbnika i Prezesa Zarządu lub
jego zastępcy.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 37

1. Zmiana statutu nie może przekreślić celu działalności Stowarzyszenia,
2. Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Walne Zgromadzenia Członków w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
§38
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w
innych przypadkach przewidywanych w przepisach prawnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób likwidacji Stowarzyszenia i decyduje o przeznaczeniu majątku na cele zgodne ze Statutem.
3. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi i mogą być przeznaczone na koszty związane z
likwidacją Stowarzyszenia.
§ 39
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.
§ 40
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Treść Statutu została w powyższej wersji zatwierdzona przez zebranie założycielskie Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 01.10.2011 roku.
Przewodniczący Komitetu Założycielskiego
......................................................................
Członek Komitetu Założycielskiego
......................................................................
Członek Komitetu Założycielskiego
......................................................................
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