Statut “Polskiego Stowarzyszenia Wrak Race”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Wrak Race”.
W dalszej części niniejszego statutu nazywane będzie Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim
ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 79. poz. 855 z
późn. zm.), ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Statut.
§3
Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyska z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem
zadań statutowych, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych wydatków w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
§5
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
Stowarzyszenia i jego organów naczelnych jest miasto LUBLIN.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§7
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą : osoby zainteresowane rozwojem kultury fizycznej,
organizowaniem i uprawianiem sportów motorowych, samochodowych oraz działaniem na rzecz
motoryzacji.
§8
Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i emblematów oraz pieczęci wg wzoru i
zasad ustalonych przez władze Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§9
Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność społecznie użyteczna
obejmująca:

1. prowadzenie

działalności edukacyjnej i informacyjnej
społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,

poprzez

rozwijanie

wśród

2. stwarzanie możliwości rozwoju sportu motorowego i samochodowego,

3. organizowanie imprez i zawodów sportowych podnoszących umiejętności w zakresie
techniki jazdy pojazdami motorowymi i samochodowymi,
4. rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i samochodowej,
5. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa drogowego,

6. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych oraz członków stowarzyszenia,
7. integracja środowiska automobilistów,
8. reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz
państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji i innych organizacji,
9. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu.
10. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i
zakresie działania,
11. Promowanie miasta Lublin w Kraju oraz na terenie Unii Europejskiej,
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją
2. propagowanie i popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3. organizowanie i uprawianie sportów motorowych i samochodowych w specjalistycznych
sekcjach-dyscyplinach,

4. organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych,
5. udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą,
6. organizowanie i prowadzenie szkolenia motorowego i samochodowego,
7. organizowanie i prowadzenie konkursów, imprez i zawodów klasyfikacyjnych oraz
uczestnictwo w sprawdzianach, zawodach i mistrzostwach organizowanych przez inne
Stowarzyszenia i organizacje,
8. propagowanie i organizowanie imprez turystycznych,
9. wykonywanie w dziedzinie motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach
przekazywanych na ten cel środków-zadań zleconych przez państwo lub organizacje
samorządowe, gospodarcze i społeczne,
10. udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia
11. Prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej:
• poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa
• przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji
• organizowanie turnusów edukacyjnych i wypoczynkowych dla dorosłych i dzieci
• organizowanie konferencji, spotkań i wystaw

• organizowanie szkoleń edukacyjnych grupowych i indywidualnych dla członków
stowarzyszenia, wolontariuszy i instytucji

12. organizowanie

i udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej, psychologicznej,
pedagogicznej, medycznej i innych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

13. organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rodzin
patologicznych i dysfunkcyjnych

14. organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczące
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

15. organizowanie zbiórek rzeczowych, pieniężnych dla rodzin ubogich, patologicznych,
niepełnosprawnych

16. organizowanie imprez integracyjnych, zajęć dla osób z rodzin ubogich i patologicznym w
zakresu:
• kultury i sztuki
• sportu, rekreacji
• turystyki i krajoznawstwa
17. prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu
18. organizowanie działalności charytatywnej

19. organizowanie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo Stowarzyszenie .

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
•

złoży pisemną deklaracje przynależności i zobowiąże się do przestrzegania statutu i
regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

•

wpłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia,

•

zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia i wpisana do rejestru członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkiem wpierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe i
będąc zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, zadeklaruje pisemnie przestrzegania
niniejszego statutu i wsparcie materialne, organizacyjne lub inne uzgodnione z Zarządem
Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym lub wpierającym może być również cudzoziemiec, niemający miejsca
zamieszkania na terenie Polski, ale spełniający warunki członkostwa wymienione w pkt. 1 lub 2.
§ 13
1. Małoletni w wieku 16 do 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi jednak bez prawa wyborczego
biernego.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą swych ustawowych
przedstawicieli i uczestniczyć w statutowej działalności Stowarzyszenia lecz bez prawa udziału w
głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu członków i nie korzystając z czynnego i biernego prawa
wyborczego do Władz Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. brać udział w pracach Stowarzyszenia w kierunku odpowiadających ich zainteresowaniom,
2. nosić znaczek i emblemat Stowarzyszenia,
3. korzystać ze sprzętu i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia na warunkach

określonych wewnętrznymi regulaminami,
4. uczestniczyć w imprezach i zawodach, organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach
ustalonych w regulaminach,
5. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia,
6. zgłaszać postulaty i wnioski do Władz Stowarzyszenia,
7. wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Władz Stowarzyszenia,
2. brać czynny udział w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
3. systematycznie opłacać składki członkowskie,
4. dbać o sprzęt i chronić majątek Stowarzyszenia,
5. należytą postawą etyczno-moralną godnie reprezentować Stowarzyszenie.
§ 16
Członek wpierający:
1. ma prawo:
a. brać udział w działalności Stowarzyszenia zgodnie ze swymi zainteresowaniami,
b. używać znaczków i emblematów Stowarzyszenia na zasadach uzgodnionych z
Zarządem Stowarzyszenia,
c. zgłaszać wnioski do Władz Stowarzyszenia.
2. jest zobowiązany:
a. przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia,
b. realizowania zadeklarowanych świadczeń materialnych i organizacyjnych na rzecz
Stowarzyszenia,
c. terminowego realizowania zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń.
3. Członek wpierający ma wyłącznie głos doradczy.
§ 17
1. Osobom fizycznym lub prawnym wybitnie dla Stowarzyszenia zasłużonym może być nadana
przez Walne Zebranie godność Honorowego Członka Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki przysługujące członkowi zwyczajnemu.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1. śmierci,
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
3. skreślenia z rejestru członków,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Skreślenie z rejestru członków następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia za
nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich powyżej 12 miesięcy i nieudzielanie
się w życiu Stowarzyszenia.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia może być zastosowane przez Zarząd za rażące nieprzestrzeganie
statutu i działanie na szkodę Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
§ 20
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym na
walnym zgromadzeniu członków. Komisja Rewizyjna ocenia pracę zarządu i udziela absolutorium
zarządowi.
§ 21
1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, chyba że Walne Zebranie większością 1/3 głosów
uchwali głosowanie jawne.
2. Władze mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili, bądź
odwołano ich w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
3. Jeżeli inne przepisy nie stanową inaczej, uchwały Władz zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 22

1. Walne Zebranie członków jest najważniejszą Władzą Stowarzyszenia i może się wypowiadać i
decydować o wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
- ustalenie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
- uchwalenie zmian statutowych,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej po upływie kadencji
- rozpatrywanie odwołań decyzji – uchwała Zarządu,
- nadawanie na wniosek Zarządu godności Honorowego Członka Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku.
§ 23
1. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia o tym
członków nie później niż 2 tygodnie przed zebraniem.
2. Walne Zebranie Członków odbywają się nie rzadziej niż co 4 lata.
§ 24
1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania niezbędne jest:
a. zwołanie w pierwszym terminie-obecność przy najmniej 2/3 uprawnionych członków;
b. w drugim terminie-obecność każdej ilości uprawnionych członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem decyzji o
zmianach w statucie lub o likwidacji Stowarzyszenia, gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów z
ogólnej ilości członków uczestniczących w Walnym Zebraniu.
3. Głosowania na Walnym Zebraniu przeprowadza się jawnie, chyba że głosowania tajnego nad
określonym punktem obrad żąda co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd
Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków
Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.
3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla
których zebranie zostało zwołane.
§ 26
1. Zarząd jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje pracami Stowarzyszenia.
§ 27
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
1. Zapewnianie wykonywania uchwał Walnego Zebrania.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
3. Opracowywanie i realizowanie rocznych preliminarzy budżetowych i okresowych planów
działania.
4. Powoływanie sekcji, komisji i komitetów organizacyjnych lub zespołów doradczych działających
stale lub okresowo, niezbędne dla zapewnienia realizacji zdań i celów statutowych Stowarzyszenia
oraz zatwierdzanie ich składów osobowych.
5. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu członkostwa oraz stosowanie
sankcji dyscyplinarnych wobec członków Stowarzyszenia.
6. Powoływanie osób na stanowisko urzędującego członka Zarządu, kierownika i księgowego
Stowarzyszenia oraz określenie ich zakresu uprawnień i obowiązków.
7. Zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych w ramach zatwierdzonego preliminarza.
8. Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń,
związków-federacji lub spółek.
9. Zatwierdzenie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, niezastrzeżonych dla innych władz.
10. Ustalanie wzorów znaków, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasada ich używania.
11. Ustalanie składek członkowskich.
12. Decydowania o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności
Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.
§ 28
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie więcej niż 5 członków i konstytuuje się na pierwszym
posiedzeniu w terminie 7 dni od dnia wyborów, ustalając obligatoryjnie funkcje:
•

Prezes

•

Wiceprezes

•

Skarbnik

Dalsze funkcje ustalane i obsadzone są w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
3. W skład komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami zarządu, bądź
związane ze Stowarzyszeniem umową o prace.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb i nie rzadziej niż raz na rok.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
•

Przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia
i jego Władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,

•

Sprawdzanie prawidłowej formalnie i merytorycznie pracy Zarządu, realizacji podjętych
uchwał i zaleceń,

•

Nadzorowanie jakości prowadzonej dokumentacji spraw członkowskich,

•

Żądanie od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnienia i określenia terminów i sposobów
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli,

•

Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i występowanie w sprawie absolutorium dla
Zarządu

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje w szczególności ruchomości, nieruchomości, fundusze
oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność bądź do korzystania.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) subwencji i dotacji,
e) zbiórek publicznych,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz
pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.
4. Do składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu
lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd do działania w
określonych sprawach.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 31
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania.
§ 32
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powoła komisję
likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie wskazuje przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia pozostałego do pokrycia zobowiązań.

