Warszawa, dnia 12 września 2009r
Statut Stowarzyszenia Warsaw Speed Team
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Warsaw Speed Team w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, moŜe
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu na drogach,
promowanie i rozwój masowego i wyczynowego sportu motorowego, w szczególności wyścigów samochodowych na prostej na dystansie 1/8 mili, 1/4 mili, 1 mili,
200 metrów, 400 metrów, 1000 metrów oraz 1600 metrów,
ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
promowanie bezpieczeństwa na drogach,
wszechstronne działanie na rzecz motoryzacji polskiej,
działanie na rzecz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych (drogowych),
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki motoryzacyjnej
wszechstronne działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z entuzjastami motoryzacji, oraz z instytucjami
realizującymi te same cele,
działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
§9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1.
organizowanie imprez o tematyce motoryzacyjnej
2.
współudział w projektach związanych z motoryzacją
3.
organizowanie konkursów i wystaw motoryzacyjnych
4.
prowadzenie szkoleń bezpiecznej jazdy oraz innych słuŜących realizacji celów statutowych
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§10
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających

1.
2.

1.
2.

§11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania załoŜycielskiego Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która złoŜy deklarację członkowską na piśmie, przedstawi pozytywną opinię dwóch członków
Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd (uchwałą).

§12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność rozwój Stowarzyszenia bądź swoją pozycją moŜe podnieść
prestiŜ Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie lub na zebraniu członkowskim większościa ¾ gołosów

§13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2.
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3.
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4.
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia.
5.
Członkowie Zwyczajni mają prawo do zniŜki w składkach członkowskich (nie dotyczy Zarządu i Rady Nadzorczej) jeśli pełnią funkcję lub wykonują prace na rzecz
Stowarzyszenia (nie dotyczy imprez organizowanych przez Stowarzyszenie), tj. informatyka- moderowanie, obsługa biura, osoby odpowiedzialne za dobra i magazyn
Stowarzyszenia.
6.
7.
8.

.

Członek zwyczajny ma prawo do zniŜek w organizowanych przez Stowarzyszenie eventach
Członek Zwyczajny ma prawo do preferencyjnych cen przy zakupie emblematów, znaczków i dóbr Stowarzyszenia.
Członek Zwyczajny ma prawo do zwolnienia ze składek członkowskich jeśli Członek nie przekroczył 20 roku Ŝycia i czynnie bierze udział w Ŝyciu Stowarzyszenia
§14
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Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.
Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2.
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.
regularnego opłacania składek.
4.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek godnego reprezentowania stowarzyszenia
§15
Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
§16
Członek honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§17
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a.
zgonu członka
b.
pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu,
c.
wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:
i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
ii. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
iii. z powodu niepłacenia składek za okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
iv. z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
v. z powodu utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla stowarzyszenia.
d.
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
§19
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego
Zgromadzenia Członków. Termin 30 – dniowy na wniesienie odwołania od w.w. uchwał zaczyna swój bieg od momentu doręczenia przedmiotowej uchwały osobie, której dotyczy
sprawa. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§20
Władzami Stowarzyszenia są:
1.
Walne Zgromadzenie Członków,
2.
Zarząd,
3.
Komisja Rewizyjna.
§21
1.
2.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłuŜej niŜ przez dwie kolejne kadencje.

§22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§23
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1.
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2.
z głosem doradczym,członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§24
Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
§25
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§27
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności-w pierwszym terminie- co najmniej połowy ogólnej liczby wszystkich członków
Stowarzyszenia lub – w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
§28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą:
1.
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2.
uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
3.
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
4.
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6.
uchwalanie budŜetu,
7.
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8.
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9.
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz
stowarzyszenia.
§29Zarząd jest organem wykonawczym powołanym do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.
§30
Zarząd składa się z 1 do 3 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
a)

w przypadku zarządu jednoosobowego . Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie .
§31
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Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom
zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
§32
Kadencja Zarządu trwa trzy lata, nie krócej jednak jak do czasu powołania nowego zarządu.
§33
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§34
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§35
Do kompetencji Zarządu naleŜą:
realizacja celów Stowarzyszenia, organizowanie bieŜącej działalności Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia , a nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
sporządzanie planów pracy i budŜetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków.

§36
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania wewnętrznej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
2. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków. Podziału funkcji między członków Komisji Rewizyjnej dokonuje wybrana
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu.

§38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1.
kontrolowanie działalności Zarządu,
2.
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3.
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4.
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5.
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
6.
delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§39
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu organu.
§40
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego
obowiązki przejmuje upowaŜniony członek Zarządu.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
§41
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1.
ze składek członkowskich,
2.
z darowizn, spadków, zapisów,
3.
z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
4.
z dotacji państwowych i ofiarności publicznej,
5.
z dochodów z majątku Stowarzyszenia

§42
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.
§43
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§44
Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§45
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§46
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§47
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu i upowaŜnionego członka Zarządu lub dwóch upowaŜnionych członków Zarządu,
Chyba , Ŝe wartość oświadczenia jest mniejsza od kwoty 5000 zlotych . Wtedy wystarczy podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
a) W przypadku zarządu jednoosobowego wystarczy podpis Prezesa Zarządu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§48
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§49
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Jednocześnie Walne
Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
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§50
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszenia
Przewodniczący
Sekretarz
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