Statut Stowarzyszenia
Klubu Motocyklowego
„IGNIS ARDENS”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
&1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS w Krotoszynie.
&2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem Motocyklistów w Krotoszynie (zwanego
dalej IGNIS ARDENS) w wolnym tłumaczeniu: Płonący ogień
Stowarzyszenie zrzesza również wszystkich przyjaciół Motocyklistów i jej sprzymierzeńców oraz osoby, którym bliska
jest powstania idea i działalność Stowarzyszenia.
&3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy Prawo o
stowarzyszeniach z dn. 07 kwietnia 1989r. (Dz. U. z 2001 r. nr.79, poz. 855) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statusu.
&4
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Krotoszyn. Dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
&5
1. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Uchwałę o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacjach podejmuje zarząd
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków zarządu.
3. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa liczy się podwójnie.
4. Stowarzyszenie może podejmować się działań zlecanych przez administrację rządową oraz instytucje państwowe.
&6
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
&7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia
&8
Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju wiedzy na temat motocykli, nauki jazdy
oraz wspieranie szkół i Powiatowej Komendy Policji we wszelkich działaniach przyczyniających się do jej rozwoju.
&9
Stowarzyszenie i jego sposoby działania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kultywowanie pamięci i tradycji Polskiego Ruchu Motocyklowego (zwanego dalej PRM) a także Polskiego Związku
Motorowego (zwanego dalej PZM).
Promocję PRM i PZM, zwłaszcza w środowisku lokalnym, w trosce o jej dobre imię, budowanie jej pozycji oraz
autorytetu.
Wspomaganie procesu kształcenia, wychowania i wypoczynku młodzieży.
Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie uczniów i dorosłych
niepełnosprawnych poszkodowanych na wskutek wypadków z udziałem motocyklistów a także pozostałych osób
niepełnosprawnych.
Udział w organizowaniu zjazdów koleżeńskich, sesji naukowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych,
turystycznych i charytatywnych a także okolicznościowych spotkań towarzyskich.
Współdziałanie z władzami, organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, instytucjami działającymi
na rzecz rozwoju oświaty, PRM, PZM, dobra młodzieży.
Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o pracy Stowarzyszenia za pośrednictwem dostępnych mediów,
ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej i Internetu oraz własnego biuletynu.
Pozyskiwanie funduszy oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia ze
wszelkich możliwych źródeł finansowania.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych
państw.
Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i społecznych członków
Stowarzyszenia służących rozwojowi i promocji PRM, PZM oraz Miasta i Gminy Krotoszyn a także integracji członków
innych klubów i stowarzyszeń związanych z Ruchem Motocyklowym oraz ich przyjaciół.
Celem stowarzyszenia jest wspólne działanie na polu ochrony motocykli oraz uprawianie turystyki na tych motocyklach.
Celem jest też propagowanie kultury osobistej wśród motocyklistów uczestniczących w stowarzyszeniu oraz wszelkich
osób i organizatorów wspomagających te działania, a także dbałość o dobre imię tego środowiska.
Stowarzyszenie zakłada szeroka współpracę z organizacjami działającą w kraju i za granicą w polu motoryzacyjnym,
bezpieczeństwa ruchu drogowego i kultury ogólnej.
Posiadanie własnych barw związanych z historią miasta Krotoszyn i PRM.
Nową osobą chcącą przynależeć do klubu może być tylko wyłącznie osoba polecona przez jednego z członków
stowarzyszenia.
Nowym członkiem może zostać osoba po rocznej kadencji.
Barwy są wyłączną własnością stowarzyszenia.
Kandydat na członka ma prawo uczestniczyć w ważnych dla Stowarzyszenia omawianych kwestiach jako głos doradczy.
W przypadku organizowania przez stowarzyszenie jakichkolwiek akcji, charytatywnych promocyjnych członkowie
stowarzyszenia nie będą używać napojów alkoholowych.

Cele te będą realizowane poprzez:
I. Działalność nieodpłatną statutową:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizowanie happeningów dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.
Organizowanie spotkań, pogadanek na temat idei PRM, PZM i bezpieczeństwa ruchu na drogach z młodzieżą.
Organizowanie pomocy osobą poszkodowanym w wypadkach motocyklowych
Organizowanie rozpoczęcia i zamknięcia sezonu motocyklowego w połączeniu z promocją miasta a także PRM i PZM
Wspieranie szkolnictwa poprzez przekazywanie wiedzy w szkołach gimnazjalnych w ścisłej współpracy z Powiatową
Komendą Policji w Krotoszynie na rzecz szerzenia bezpieczeństwa ruchu na drodze, uświadomienia młodzieży a także
udzielania pierwszej pomocy w postaci przeprowadzania kursów, wykładów a także możliwości przekazania kart
rowerowych i motorowerowych.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nawiązanie współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami i Klubami w kraju i za granicą.
Organizowanie wspólnych wyjazdów do zaprzyjaźnionych klubów celem poszerzania wiedzy historyczno-kulturowej
członków klubu i osób im przyjaznych w kraju i zagranicą.
Promowanie miasta Krotoszyn poprzez uczestnictwo w dniach Krotoszyna lub w innych imprezach organizowanych
przez miasto a także na wspólnych wyjazdach zagranicznych oraz umieszczenie herbu Krotoszyna w barwach klubu.
Promowanie PRM oraz PZM na wszelkich imprezach w których członkowie klubu będą uczestniczyć.
Współpracę i wymianę doświadczeń z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego w kraju i
zagranicą
Budowę lokalnych partnerstw i sojuszy
Ubieganie się o środki finansowe z zewnętrznych źródeł na realizację celów określonych w statusie
Współuczestniczenie w działalności charytatywnej
Organizowanie i wspieranie
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, seminariów, konferencji i kursów
b. imprez kulturalnych i sportowych oraz innych służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości
c. promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

II. Działalność odpłatną statutową:
1. Organizowanie i wspieranie, w tym pod względem finansowym imprez kulturalnych i sportowych oraz innych służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
& 10
1.
2.
3.
4.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych .
Członkiem zwyczajnym może być każdy motocyklista.
Członkiem Stowarzyszenia może być także sprzymierzeniec i sympatyk PRM, który swą działalnością na rzecz PRM
udowodnił więź z nią i dbałość o jej pozycję i autorytet.
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem
Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawych i nie pozbawiona
praw publicznych oraz akceptująca Statut Stowarzyszenia.
& 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.
2.
3.
4.

Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia.
Uczestniczenia w zjazdach, zebraniach, przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami.
Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
& 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.
2.
3.
4.

Przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego.
Dbanie o dobro Stowarzyszenia, branie czynnego udziału w realizacji jego celów.
Regularne opłacanie składek członkowskich.
& 13

1.
2.
3.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo,
organizacyjnie, rzeczowo lub merytorycznie w realizacji jego celów
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.

3

4.
5.

6.
7.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział
z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz
uchwał Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
& 14

Utrata członkowstwa następuje na skutek:
1.
2.

3.
4.

Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
Wykluczenie przez Zarząd:
a. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
b. z powodu zarzucenia działalności i nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres ½ roku
c. z powodu nie płacenia składek przez okres ½ roku
Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
Nagannego zachowania, poprzez jawne głosowanie członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej 2/3 członków.
& 15

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 10dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
Uchwała Walnego zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
& 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.

Walne Zebranie Członków.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.
& 17

Kadencja Władz:
1.
2.

3.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,
chyba że zgłoszony zostanie i przegłosowany wniosek o głosowanie tajne.
Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu przeprowadza się głosowanie
uzupełniające, w którym decyduje zwykła większość głosów.
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za pracę w organach
Stowarzyszenia.
& 18

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
1.
2.

Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
Z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
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& 19
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
& 20
Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest raz w roku i ma charakter zebrania sprawozdawczego. Raz na dwa lata
Walne Zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia i podaje termin, i miejsce obrad do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
& 21
Nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
& 22
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych. Przy braku kworum wyznacza się drugi termin – po upływie ½ godziny. Uchwały zapadają wtedy
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, co należy podać w zawiadomieniu. Głosowanie jest jawne.
& 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalenie zmian Statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Władze,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
& 24

1. Zarząd powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Członków
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie uchwał zwykłą większością głosów.
3. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli podejmowane są przez co najmniej 3 członków Zarządu.
4. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa liczy się podwójnie.
5. Ważność uchwał ma charakter bezterminowy chyba, że treść uchwały stanowi inaczej.
& 25
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-11 osób.
2. Prezesa wybiera się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera zastępcę prezesa, sekretarza oraz skarbnika.
& 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który ustala porządek posiedzenia i je prowadzi a w razie jego nieobecności zastępca
Prezesa.
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& 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
opracowywanie planów pracy i budżetów oraz sprawozdań z ich realizacji,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z
przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Wlanego Zebrania Członków,
przyjmowanie i skreślanie Członków.
& 28

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
& 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
2. Członkami KR nie mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie KR mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Uchwały KR są ważne, jeżeli podejmowane są przez co najmniej dwie osoby, w tym obowiązkowo Przewodniczącego
Komisji.
5. W przypadku równej ilości głosów głos Przewodniczącego liczy się podwójnie.
& 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.

kontrolowanie działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności majątkowo-finansowej,
kontrola opłacania składek członkowskich,
składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

& 31
1. W razie gdy skład Władz ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze
wyborów lub według kolejności z listy mandatów z ostatniego Zebrania Walnego.
2. Uprawnienie do koopracji przysługuje także Władzom, którym skład uległ zmniejszeniu.
3. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i Fundusze
& 32
Majątek Stowarzyszeni powstaje:
1.
2.
3.
4.

ze składek członkowskich,
darowizn, subwencji, spadków, zapisów,
dochodów z majątku Stowarzyszeni,
dotacji i ofiarności publicznej.
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& 33
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane tylko na koncie Stowarzyszenia lub w kasie.
& 34
1. Stowarzyszeni prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundusze Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na cele działalności statutowej.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do strefy zadań publicznych
lub celów statutowych.
& 35
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
& 36
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności spraw majątkowych
wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
& 37
Uchwałę w sprawie zmiany Statusu oraz uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
& 38
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisja Likwidacyjna złożona z trzech
osób, które określa sposób likwidacji Stowarzyszenia i decyduje o przeznaczeniu majątku na cele zgodne ze Statutem. Składki
członkowskie nie podlegają zwrotowi i mogą być przeznaczone na koszty związane z likwidacją Stowarzyszenia.
& 39
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, o których mowa
w § 3.
& 40
Przepisy Ogólne:
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a. jego członków,
b. członków organów,
c. pracowników,
d. osób bliskich, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów (władz) pracownicy oraz osoby bliskie mają prawo korzystać z
majątku i otrzymywać świadczenia z majątku Stowarzyszenia zgodnie z &9 ust. 4 niniejszego statutu. Zabrania się
jednak przekazywania i wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich osób na uprzywilejowanych, preferencyjnych warunkach w porównaniu do zasad
przyjętych wobec osób trzecich.
3. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów (władz) pracownicy oraz osoby bliskie którzy:
a. prowadzą działalność gospodarczą lub
b. uczestniczą w zarządzaniu spółkami kapitałowymi lub
c. są wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych lub organizacji prowadzących działalność gospodarczą,
- mogą świadczyć usługi i sprzedawać towary dla Stowarzyszenia pod warunkiem, że nie korzystają z uprzywilejowania
i preferencji przy zawieraniu transakcji w porównaniu do zasad przyjętych wobec osób trzecich.
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