Załącznik nr 1.
do protokołu z głosowania Walnego Zebrania
Stowarzyszenia “Moto Guzzi Klub Polska”
przeprowadzonego poza posiedzeniem
w dniu 30/06/2020 roku.

Statut Stowarzyszenia Motocyklistów "Moto Guzzi Klub Polska"
z siedzibą w Warszawie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW MOTO
GUZZI KLUB POLSKA". Stowarzyszenie może posługiwać się również skróconą
nazwą

„MOTO GUZZI KLUB POLSKA” i skrótem

„MGKP” bądź

międzynarodową nazwą "MOTO GUZZI CLUB POLAND" i skrótem "MGCP".
2. Stowarzyszenie zwane jest w pozostałej części statutu „Stowarzyszeniem”,
"Klubem" bądź „MGCP”.
3. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, międzynarodowym zrzeszeniem
użytkowników motocykli Moto Guzzi.
§2
Stowarzyszenie „MGCP” zostało powołane na czas nieokreślony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r. poz. 713), niniejszego statutu, oraz aktów wewnętrznych
uchwalanych zgodnie z art.2 ust.2 ww. ustawy.
§3
1. Siedzibą Klubu jest Warszawa.
2. Terenem działania Klubu jest zarówno Rzeczpospolita Polska, jak i pozostałe kraje
Europy i Świata.
§4
Klub może używać odznak i naszywek organizacyjnych, oraz pieczęci i logo z
nazwami stowarzyszenia „MOTO GUZZI KLUB POLSKA”, "MOTO GUZZI CLUB
POLAND" oraz skrótem „MGCP” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
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Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami,
instytucjami, oraz klubami o tym samym, lub podobnym profilu działania, oraz może
pozostawać członkiem tych podmiotów na zasadach pełnej autonomii.
§6
Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków. Do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Rozdział II
Cele i formy działania
§7
1. Cele Stowarzyszenia:
a) upowszechnianie turystyki motocyklowej krajowej i zagranicznej jako formy
aktywnego spędzania wolnego czasu,
b) organizacja i uprawianie turystyki motocyklowej oraz innych form rekreacji w kraju i
za granicą,
c) integracja środowiska motocyklistów, współpraca z innymi klubami motocyklowymi,
stowarzyszeniami i instytucjami,
d) rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Klubu,
e) popularyzacja i promocja marki Moto Guzzi oraz Klubu,
f) pogłębianiu wiedzy o motocyklach i historii motocyklizmu,
g) podnoszenie poziomu wiedzy o przepisach i bezpieczeństwie ruchu drogowego,
h) doskonalenie techniki jazdy motocyklem i podnoszenie poziomu kultury
motoryzacyjnej wśród dorosłych i młodzieży,
i) szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy,
j) ochrona zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją, w szczególności z marką
Moto Guzzi,
k) działalność charytatywna.
2. Cele określone w ust. 1 powyżej MGCP realizuje poprzez:
a) zrzeszanie osób fizycznych jeżdżących na motocyklach marki Moto Guzzi,
b) organizowanie wyjazdów motocyklowych, rajdów i zlotów turystycznych i
motocyklowych oraz imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym, propagujących
poznawanie historii, kultury walorów krajoznawczych Polski i innych krajów,
c) udział w imprezach środowiskowych, rajdach i zlotach organizowanych przez inne
kluby i stowarzyszenia o podobnym profilu działalności,
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d) organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej
pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenia techniki jazdy,
e) uczestnictwo i reprezentowanie klubu w zlotach,

imprezach i szkoleniach,

krajowych i międzynarodowych, organizowanych przez organizacje o podobnym
profilu działalności,
f) organizowanie wewnętrznego życia klubowego: zebrań, prelekcji, koncertów,
wystaw i spotkań,
g) uczestnictwo w ochronie zabytków i pamiątek motoryzacyjnych oraz w ich
rekonstrukcji,
h) podnoszenie poziomu kultury jazdy i poziomu etyki motocyklowej wśród członków
Klubu,
i) tworzenie serwisu internetowego prezentującego osiągnięcia i zamierzenia MGCP,
j) współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, oraz organizacjami
zainteresowanymi motocyklizmem i rozwojem turystyki motocyklowej,
k) współpraca z producentami, dystrybutorami, sprzedawcami motocykli, części do
motocykli oraz gadżetów Moto Guzzi,
l) dystrybucja plakatów, zdjęć, wydawnictw klubowych, pamiątek i upominków
związanych z Klubem,
m) organizowanie zbiórek, konkursów i loterii,
n) udzielanie pomocy członkom klubu,
o) organizowanie i współpraca w organizowaniu imprez charytatywnych i niosących
pomoc ludziom w różnego rodzaju potrzebach,
p) udzielanie pomocy motocyklistom poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§8
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków rzeczywistych.
2. Członków honorowych.
§9
1. Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, jeżdżąca/posiadająca motocykl marki Moto Guzzi.
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2. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd uchwałą, na podstawie wniosku złożonego
przez kandydata, po zaakceptowaniu jego kandydatury w głosowaniu zwykłą
większością głosów.
3. W szczególnych przypadkach, członkiem Klubu może zostać osoba jeżdżąca
motocyklem innej marki, a będąca sympatykiem marki Moto Guzzi.
§ 10
Członkom rzeczywistym przysługuje:
1. bierne oraz czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
2. prawo do występowania z wnioskami oraz postulatami do organów Stowarzyszenia,
3. prawo do korzystania z pomocy i zasobów Stowarzyszenia, oraz z innych uprawnień
jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, a które wynikają z niniejszego statutu,
4. prawo do organizowania za zgodą Zarządu imprez klubowych,
5. prawo noszenia odznak i naszywek Klubu.
§ 11
Członkowie mają obowiązek:
1. czynnego udziału w realizowaniu statutowych zadań Klubu,
2. przestrzegania statutu Klubu, oraz regulaminów i innych aktów wewnętrznych
dotyczących działalności Klubu,
3. dbania o prestiż, oraz dobre imię Klubu,
4. przestrzegania etyki motocyklowej, oraz dyscypliny organizacyjnej,
5. regularnego i terminowego opłacania, każdorazowo do 31 stycznia danego roku
kalendarzowego, rocznych składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie,
6. informowanie Zarządu o zmianie adresu i danych osobowych.
§ 12
1. Członkiem honorowym mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, które:
a) w sposób szczególny zasłużyły się dla działalności Klubu, lub:
b) były członkami rzeczywistymi Klubu i które z różnych przyczyn (wiek, wypadek,
stan zdrowia etc.), nie jeżdżą już motocyklem, lecz nadal chcą uczestniczyć w życiu
Klubu.
2. Członek honorowy nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

4

4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, lub co najmniej
1/3 liczby członków rzeczywistych.
§ 13
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający trzy miesiące, pomimo wezwania przez Zarząd do uregulowania
zaległości. Ponowne przyjęcie w poczet członków, może nastąpić za zgodą Zarządu
po opłaceniu składek od nowego roku składkowego,
c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku jeśli członek Klubu w
sposób istotny naruszył interesy Klubu, lub postanowienia niniejszego statutu, albo
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na dodatkową karę utraty praw
publicznych,
d) śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do
Walnego Zebrania, które winno zostać złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od
daty doręczenia uchwały członkowi. Uchwała Walnego Zebrania

w tej materii jest

ostateczna.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 14
Organami Klubu są:
1. Walne Zebranie członków rzeczywistych (zwane w niniejszym statucie Walnym
Zebraniem lub WZ).
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
§ 16
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd (z zastrzeżeniem §18).
2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
§ 17
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1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku,
poprzez zawiadomienie członków przy użyciu poczty elektronicznej lub innych
środków komunikacji stosowanych przez wszystkich członków rzeczywistych
Stowarzyszenia (np. poprzez zamieszczenie informacji w Internecie na forum
klubowym) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na
14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Powyższy tryb należy przyjąć jako
obowiązujący również w przypadku zawiadamiania członków Stowarzyszenia o innych
istotnych dla Klubu zdarzeniach.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają

zwykłą większością głosów bez względu na

liczbę członków obecnych na WZ. przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku nierozstrzygającego rozłożenia głosów w
trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest na Walnym Zebraniu przez
członków zwykłą większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez
uczestników WZ.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie głównych kierunków i programu działania Klubu, w tym działalności
finansowej Klubu,
b) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz innych aktów
wewnętrznych dotyczących działalności Klubu,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
d) podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) wybór członków Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu,
g) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, oraz innych obciążeń finansowych
członków Klubu,
h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez
władze Klubu lub członków,
i) rozpatrywanie odwołań w sprawie uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia
członków,
j) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia. Decyzja ta jest
podejmowana przez Walne Zebranie większością 2/3 w obecności co najmniej
połowy liczby członków rzeczywistych,
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k) odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji, w przypadku rażących
naruszeń postanowień Statutu. Uchwała taka może być głosowana na wniosek
złożony przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 uprawnionych członków Klubu. W razie
podjęcia takiej uchwały i niepowołania na Walnym Zebraniu nowego członka
Zarządu w miejsce odwołanego, Komisja Rewizyjna, w celu uzupełnienia składu
Zarządu, może wyznaczyć ze swego grona osobę do tymczasowego pełnienia funkcji
w Zarządzie do czasu powołania nowego członka Zarządu na zasadzie § 24 ust. 1.,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
pozostałych władz Klubu.
§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
§ 19
1. Zarząd jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z nie mniej niż trzech członków, w tym Prezesa Zarządu,
Wiceprezesów oraz Skarbnika.
3. Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów. Przy wyborze Prezesa kandydat musi uzyskać 50% + 1 głosów, a w przypadku
braku rozstrzygnięcia, w kolejnym głosowaniu uczestniczą tylko dwaj kandydaci o
największej liczbie głosów. Jeśli głosowanie nadal nie jest rozstrzygnięte decyduje głos
Przewodniczącego WZ.
4. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu, w tym w przedmiocie zaciągania
zobowiązań majątkowych i dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, upoważniony
jest samodzielnie Prezes Zarządu, lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
6. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji lub rezygnacji członka Zarządu w
czasie trwania kadencji, Zarząd poprzez podjęcie stosownej uchwały może powierzyć
pełnienie tej funkcji innemu członkowi zwyczajnemu Klubu na zasadzie kooptacji, nie
dłużej niż do najbliższego WZ. Kooptacja nie może dotyczyć funkcji Prezesa, zmiana
na zasadach kooptacji nie może dotyczyć więcej niż 2 członków Zarządu.
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7. W razie potrzeby Zarząd, poprzez podjęcie stosownej uchwały, może powołać
pełnomocnika, któremu przekaże określone obowiązki i kompetencje. Pełnomocnika
powołuje się na określony czas, nie dłużej niż do upływu kadencji Zarządu.
8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku braku
rozstrzygnięcia decyduje Prezes Klubu.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia,
b) zwoływanie Walnego Zebrania członków,
c) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
e) przyjmowanie członków, oraz pozbawianie godności bycia członkiem, z
wyłączeniem członków honorowych,
f) realizowanie celów Stowarzyszenia.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.
§ 21
1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie
na 2 letnią kadencję.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu osobowego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
Członkami Zarządu, co nie uchybia prawu tymczasowego oddelegowania członka
Komisji Rewizyjnej do pełnienia funkcji w Zarządzie na zasadzie §17 ust.4 lit.k.
4. W przypadku śmierci lub złożenia oświadczenia Członka Komisji Rewizyjnej o
rezygnacji z pełnionej funkcji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na
podstawie uchwały Komisji rewizyjnej o uzupełnieniu składu komisji o osobę wybraną
spośród członków zwyczajnych Klubu. Osoba ta pełni swoją funkcję do najbliższego
Walnego Zebrania i wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej przez Walne
Zebranie.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej poza uprawnieniem przyznanym w §17 ust.4
lit.k. należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz do roku działalności Stowarzyszenia,
2. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
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3. składanie Walnemu Zebraniu informacji przed podjęciem decyzji o udzieleniu
absolutorium dla Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
wyłącznie doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) składek członkowskich,
c) wpływów z tytułu odpisów podatkowych, dotacji i darowizn na cele społeczne i
publiczne,
d) wpływów od sponsorów,
e) dochodów uzyskiwanych z majątku Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być dysponowany niezgodnie z celami
Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24
1. Zmiany statutu mogą nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zebrania podjętą bezwzględną
większością głosów (50% +1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby członków
rzeczywistych.
2. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia lub
zmiany statutu większością 2/3 w obecności co najmniej połowy liczby członków
rzeczywistych.
3. W przypadku samorozwiązania Stowarzyszenia członkowie Zarządu stają się
likwidatorami z mocy art. 36 ust. 1 ustawy prawo o stowarzyszeniach. Likwidatorzy
decydują o przeznaczaniu majątku Stowarzyszenia, przy czym cel na jaki ma on być
przeznaczony musi być zgodny z celami Stowarzyszenia.
§ 25
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
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