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STATUT 
STOWARZYSZENIA GRUPA MOTOCYKLOWA FREE OŚWIĘCIM  

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§1. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa FREE Oświęcim, zwane dalej Stowarzyszeniem 
posiada osobowość prawną.  

§2. Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz 
niniejszego statutu. 

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Polanka Wielka.  
§4. Terenem  działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności teren województwa małopolskiego i powiatu oświęcimskiego. Dla 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać także na terenie 
innych państw. 

§5. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony. 
§6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, powoływać biura oraz 
tworzyć formacje.  

§7. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń, międzynarodowych i 
krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.   

 
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 
§8. Cele Stowarzyszenia dotyczą dwóch obszarów: ruchu motocyklowego oraz działalności 

charytatywnej. Łączenie pasji motocyklowej oraz pomocy na rzecz potrzebujących jest 
ideą przewodnią działania Stowarzyszenia. 

§9. W zakresie ruchu motocyklowego celem Stowarzyszenia jest:  
1. wspólne uprawianie turystyki motocyklowej, 
2. promowanie bezpiecznego stuntu motocyklowego, 
3. popularyzowanie wiedzy o ruchu motocyklowym, 
4. kreowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie, w 

szczególności wśród uczestników ruchu drogowego,  
5. poprawa techniki jazdy motocyklem, 
6. ochrona praw i interesów motocyklistów.  

§10. W zakresie działalności charytatywnej celem Stowarzyszenia jest:  
1. pomoc dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności typu 

socjalizacyjnego, rodzinnego, wielofunkcyjnego, 
2. pomoc dzieciom z pozarządowych organizacji dobroczynnych, 
3. pomoc rodzinom oraz osobom indywidualnym będących w trudnej sytuacji 
życiowej. 

§11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie ruchu motocyklowego poprzez: 
1. integrację środowiska motocyklistów poprzez organizację wspólnych wyjazdów, 

zlotów motocyklowych, wymianę doświadczeń w zakresie ustalania tras, ciekawych 
obiektów turystycznych oraz miejsc przyjaznych motocyklistom,  

2. organizację treningów oraz pokazów wyczynów motocyklowych, akrobacji, 
pokazowych przejazdów motocykli,  

3. zbieranie i upowszechnianie różnymi kanałami komunikacji wiedzy o motoryzacji 
motocyklowej, w tym: organizację wykładów, prelekcji i szkoleń, organizację 
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pokazów i wystaw motocykli i sprzętu motocyklowego na imprezach rekreacyjno-
kulturalnych, opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, 

4. ochronę zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją motocyklową, 
5. opracowanie, doskonalenie i wdrażanie wśród członków Stowarzyszenia zasad 

właściwego zachowania motocyklisty na drodze (motocyklowy savoir-vivre), zasad 
jazdy defensywnej i jazdy w grupie, propagowanie zasad bezpieczeństwa na drodze, 

6. wymianę doświadczeń członków Stowarzyszenia w zakresie techniki jazdy 
motocyklem, obsługi technicznej motocykla, bezpieczeństwa na drodze, 

7. organizację oraz uczestnictwo w szkoleniach związanych z poprawą techniki jazdy 
motocyklem, 

8. pomoc członków Stowarzyszenia w zabezpieczaniu imprez sportowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych (np. rajdów i wyścigów rowerowych, przemarszów, 
itp.).    

§12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie działalności charytatywnej poprzez: 
1. organizację imprez charytatywnych lub udział w imprezach charytatywnych na 

rzecz osób potrzebujących, 
2. organizację zbiórek publicznych na rzecz potrzebujących oraz uczestniczenie w 

takich zbiórkach organizowanych przez inne organizacje, 
3. współpracę z organizacjami publicznymi i społecznymi wspierającymi osoby 

potrzebujące, w szczególności z fundacjami, stowarzyszeniami charytatywnymi, 
domami dziecka, wioskami dziecięcymi,  

4. zapraszanie innych klubów motocyklowych do podejmowania działań 
charytatywnych lub włączania się w działania podejmowane przez Stowarzyszenie, 

5. bezpośrednie świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej oraz w formie pracy na 
rzecz potrzebujących. 

§13. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego. 
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
gospodarczą. Przedmiot działalności gospodarczej obejmuje: 
1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną 
2. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
3. pozostałą działalność związaną ze sportem 
4. pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną 
5. pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną 
6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
7. wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych 
8. działalność organizatorów turystyki 
9. pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 
10. sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, ich naprawę i konserwację oraz sprzedaż 

hurtową i detaliczną części i akcesoriów do nich 
§14. W celu sprawnej realizacji celów statutowych członkowie Stowarzyszenia mogą 

tworzyć nieformalne formacje (podgrupy), związane z realizacją określonych zadań i 
sposobem ich wykonania. O utworzeniu danej formacji i szczegółach ich działania 
decyduje Zarząd Stowarzyszenia podejmując stosowaną uchwałę. Formacjami tymi w 
szczególności mogą być: formacja turystyczna, formacja sportowa, formacja stuntu, 
formacja wspierających wolontariuszy itp.  
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Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§15. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość i 
obywatelstwo. 

§16. Niepełnoletni poniżej osiemnastego roku życia mogą zostać członkami Stowarzyszenia 
za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

§17. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji 
członkowskiej przez kandydata oraz akceptacji Zarządu Stowarzyszenia w drodze 
uchwały. 

§18. Osoba niepełnoletnia poniżej osiemnastego roku życia nie posiada czynnego i biernego 
prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach nad podjęciem uchwał. 

§19. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która łącznie: 
1. pomyślnie przeszła trzymiesięczny okres kandydacki, w którym wykazała 

zaangażowanie w realizację celów Stowarzyszenia (Zarząd Stowarzyszenia może w 
drodze uchwały skrócić okres kandydacki dla danego kandydata), 

2. wykazuje chęć przynależności do Stowarzyszenia,  
3. deklaruje wsparcie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
4. zapozna się i zaakceptuje postanowienia statutu oraz uchwał Walnego Zebrania 

Członków oraz uchwał Zarządu. 
§20. Pierwszymi członkami Stowarzyszenia są członkowie-założyciele. O członkostwie 

dalszych osób decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 
§21. Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 

1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
2. zgłaszania wniosków i opinii pod adresem władz Stowarzyszenia,  
3. udziału we wszelakich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,  
4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  
5. reprezentowania Stowarzyszenia poprzez używanie znaków Stowarzyszenia. 

§22.  Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do: 
1. aktywnego podejmowania zadań służących realizacji celów Stowarzyszenia, 
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia,  
4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

§23. Utrata członkostwa następuje poprzez: 
1. niewywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia zawartych w §22 w 

drodze decyzji Zarządu, 
2. śmierci członka Stowarzyszenia,  
3. utraty praw publicznych, 
4. dobrowolnej pisemnej lub ustnej rezygnacji przynależności do Stowarzyszenia 

złożonej Zarządowi. 
§24. Niepełnoletni członkowie Stowarzyszenia są zwolnieni z opłat członkowskich.  
§25. Brak zaangażowania stałego lub okresowego oraz brak uiszczania składek nie decyduje 

automatycznie o utracie członkowstwa, ale musi być każdorazowo uzasadnione 
Zarządowi. Zarząd indywidualnie rozpatruje sytuację członkostwa w Stowarzyszeniu.   

§26. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 7 
dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia w tej sprawie jest ostateczna. 
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia  
 

§27. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy: 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§28. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu zwykłą większością głosów na Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia. 

§29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku braku 
kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia. Uchwały podejmowane na posiedzeniu 
odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych 
członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym. W przypadku 
równej liczby głosów „za” oraz głosów „przeciw” decydujący głos ma Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia. 

§30. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia lub 
Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany 
poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. 
 

Rozdział V. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
 

§31. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
§32. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym 

członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym – zaproszeni goście oraz osoby 
ubiegające się o członkostwo.  

§33. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
§34. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd 

Stowarzyszenia. W roku na jaki przypada koniec kadencji Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ma charakter sprawozdawczo-
wyborczy, a w pozostałych latach - sprawozdawcze.  

§35. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym 
czasie i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
Stowarzyszenia. 

§36. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem 
zebrania. 

§37. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy: 
1. uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytoryczno-finansowych Zarządu za 

poprzedni rok po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, 
3. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia na dany rok, w 

tym planu rzeczowo-finansowego na rok następny, 
4. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej 

po upływie kadencji, 
5. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia,  
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku, 
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7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości 
innych władz Stowarzyszenia, 

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
 

Rozdział VI. Zarząd Stowarzyszenia 
 

§38. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz formalnie reprezentuje ją 
na zewnątrz. 

§39. Zarząd składa się z 7 członków – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika 
(wybranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu) oraz 3 członków Zarządu. Do 
składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub Wiceprezes ze Skarbnikiem 
łącznie. 

§40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  
§41. Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
3. opracowanie planu rzeczowo-finansowego Stowarzyszenia na kolejny rok 

kalendarzowy, 
4. opracowanie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego za poprzedni rok kalendarzowy,  
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku 

Stowarzyszenia, 
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków 

Stowarzyszenia, 
9. nakładanie na poszczególnych członków Stowarzyszenia konkretnych obowiązków 

związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VIII. Komisja Rewizyjna 
 
§42. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Stowarzyszenia. 

§43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego wybieranego na 
pierwszym posiedzeniu Komisji. 

§44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia w każdym obszarze jej działalności, w 

szczególności finansowym,  
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, 
3. przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia opinii w zakresie 

realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok poprzedni,  
4. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo 
żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w 
terminie ustalonym statutem. 
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Rozdział IX. Majątek i fundusze 
 
§45. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1. ze składek członkowskich członków Stowarzyszenia, 
2. z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z działalności 

gospodarczej), 
3. z dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
4. z darowizn, spadków, zapisów, 
5. z dotacji i zbiórek przeznaczonych na konkretny cel lub na potrzeby 

Stowarzyszenia. 
§46. Składki członkowskie wpłacane są jednorazowo za cały rok z góry do końca I kwartału. 
§47. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
§48. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem 

oraz nie przekazuje swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich.   

§49. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.  

§50. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.   

 
Rozdział X. Emblematy Stowarzyszenia 

  
§51. Stowarzyszenie posiada prawo do używania emblematów (znaków grupowych) 

ustalonych niniejszym statutem. Zabrania się modyfikacji przyjętych emblematów.  
§52. Wzornictwo oraz sposób prezentacji emblematów na ubraniach, gadżetach itp., którymi 

mają prawo posługiwać się członkowie Stowarzyszenia, są ustalane przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

§53. Każdy członek Stowarzyszenia z chwilą przyjęcia w skład Stowarzyszenia otrzymuje 
naszywkę lub koszulkę z emblematem Stowarzyszenia, którą może prezentować w 
każdych okolicznościach z zachowaniem naczelnej zasady dbania o dobre imię 
Stowarzyszenia.  

§54. Poprzez publiczne prezentowanie emblematu Stowarzyszenia, a więc dawanie wyrazu 
identyfikacji ze Stowarzyszeniem i jej reprezentowanie (np. umieszczenie naszywki na 
kurtce motocyklowej, założenie koszulki lub umieszczenie emblematu na motocyklu) 
każdy członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zachowania 
motocyklisty na drodze (motocyklowy savoir-vivre Grupy FREE) przyjętych w drodze 
uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§55. Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia nie mogą używać emblematu grupowego. 
Każda inicjatywa członka Stowarzyszenia naniesienia emblematu na jakikolwiek nośnik 
musi być skonsultowana z Zarządem Stowarzyszenia.  

§56. Nazwa „Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa FREE Oświęcim”, slogan „Free 
Oświęcim – motocykliści z pasją” oraz emblematy Stowarzyszenia są zastrzeżone dla 
Stowarzyszenia Grupa Motocyklowa FREE Oświęcim. 
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§57. Emblematy Stowarzyszenia Grupy Motocyklowej FREE Oświęcim 
 
1. Znak podstawowy  

 

 
 
 
 

2. Znak w drugiej wersji  
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Statut przyjęto uchwałą w dniu 6.02.2017 r. 
 
 
 
 
 
Podpisano: (członkowie zarządu) 
  
 

………………………………   ……………………………… 

………………………………   ……………………………… 

………………………………    ……………………………… 

 

……………………………… 

 


