STATUT
Stowarzyszenia Quadowa Grupa Południe
„ATV South Poland”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe „ATV South Poland”,
zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
mającym na celu rozwijanie i propagowanie jazdy terenowej, działania społeczne oraz
organizację zlotów, wypraw turystycznych i rajdów pojazdami czterokołowcami typu quad,
UTV itp. oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania. Stowarzyszenie będzie również podejmować działania wspierające
sport oraz zawodników sportowych w zakresie off-road’u.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Czernichów.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z
1989 r. Nr 20, poz. 104 z ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych założeń może powołać inne
jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOSBY ICH REALIZOWANIA
§7
Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność społecznie użyteczna w
szczególności:
1. Działanie na rzecz propagowania i podnoszenia świadomości bezpieczeństwa
poruszania się pojazdami czterokołowymi.
2. Ochrona praw osób poruszających się pojazdami czterokołowymi oraz Członków
Stowarzyszenia.
3. Integracja środowiska osób zainteresowanych motoryzacją dotyczącą pojazdów
czterokołowych.
4. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu.
5. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o
podobnym charakterze i zakresie działania.
6. Reprezentowanie i ochrona interesów Członków Stowarzyszenia wobec władz
państwowych, terenowych, samorządowych i innych organizacji.
7. Stwarzanie możliwości rozwoju sportów związanych z pojazdami czterokołowymi.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej poprzez rozwijanie wśród
społeczeństwa wiedzy związanej z motoryzacją w zakresie pojazdów czterokołowych.
9. Organizacja spotkań integrujących, szkoleniowych oraz turystycznych
10. Prowadzenie działalności pożytku publicznego
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją w zakresie pojazdów czterokołowych.
2. Wszechstronne propagowanie i popularyzowanie zasad bezpieczeństwa, metod i
technik stosowanych w zakresie jazd pojazdami czterokołowymi.
3. Współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia.
4. Udział swoich Członków w imprezach związanych z celami Stowarzyszenia w kraju i
za granicą.
5. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie jazdy pojazdami czterokołowymi.
6. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenia Członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
8. Prowadzenie działalności integrującej Członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.

9. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej, psychologicznej,
pedagogicznej, medycznej i innych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
10. Organizowanie zbiórek rzeczowych, pieniężnych dla rodzin ubogich, patologicznych
oraz osób niepełnosprawnych.
11. Organizowanie działalności charytatywnej.
12. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
13. Organizowanie imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa, oraz porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
14. Wspieranie i udział w pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
15. Promowanie Rzeczypospolitej Polskiej poza jej granicami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§9
Realizując założone cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Członków. Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków wspierających,
c) Członków honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający stałego miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) złoży pisemną deklarację członkowską i zobowiąże się do przestrzegania Statutu i
regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
b) zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia i wpisany do rejestru Członków
zwyczajnych Stowarzyszenia,
c) opłaci roczną składkę członkowską.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna – w tym
cudzoziemiec niemający stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- która będąc zainteresowana działalnością Stowarzyszenia zna i popiera jego cele

statutowe oraz zadeklaruje pisemnie przestrzeganie statutu i wsparcie w sposób
uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia stwierdza się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą
zwykłą większością głosów w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.
§ 12
1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz
Stowarzyszenia,
b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
c) czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) systematycznie opłacać składki członkowskie,
e) dbać o majątek Stowarzyszenia,
f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, opinię i klimat wokół środowiska miłośników
jazdy pojazdami czterokołowymi.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia,
c) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić logotypy Stowarzyszenia, korzystać z
rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
e) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie
stawia do dyspozycji Członków,
f) uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie, na
zasadach ustalonych w regulaminach,
g) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie
przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia lub przez Walne
Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
3. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może
jednak brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz ma prawo:
a) brać udział w działalności Stowarzyszenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
b) używać znaczków i emblematów Stowarzyszenia na zasadach uzgodnionych z
Zarządem Stowarzyszenia,

c) zgłaszać wnioski do Władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia,
b) realizować terminowo zadeklarowane świadczenia materialne i organizacyjne na
rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wybitnie dla
Stowarzyszenia zasłużona, której Walne Zgromadzenie nada godność Honorowego
Członka Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki przysługujące członkowi
zwyczajnemu za wyjątkiem § 12 ust. 1 lit. d) oraz § 12 ust. 2 lit. c).
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
§ 15
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, bez względu na stopień zaszeregowania oraz zaproszeni
goście biorą udział w organizowanych imprezach na własną odpowiedzialność.
§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
c) śmierci,
d) skreślenia z rejestru Członków Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z rejestru Członków Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu
Stowarzyszenia za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich
powyżej 6 miesięcy lub brak aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia
za nieprzestrzeganie statutu Stowarzyszenia lub uchwał jego władz, a także za działanie
na szkodę Stowarzyszenia.
§ 17
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia jest bezterminowa.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do
głosowania, jeśli dalsze ustanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 20
WALNE ZGROMADZENIE
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz do roku po zamknięciu
roku kalendarzowego lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1 Członka Komisji
Rewizyjnej. Zgromadzenie roczne jest zwoływane w terminie nie późniejszym niż 31
stycznia. Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego
Zgromadzenia powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad
wszystkich Członków na piśmie listami poleconymi albo elektronicznie tj.
wiadomością e-mail lub wiadomością SMS jeżeli Członek wskazał Zarządowi
odpowiednio adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w Statucie w Walnym Zgromadzeniu winna
uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony nie później niż
w ciągu miesiąca od upływu pierwszego terminu może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie zwyczajni, Członkowie
honorowi oraz Członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków
Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji władz Stowarzyszenia.

1.
2.

3.
4.

§ 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków
obecnych uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
Odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności
połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia - w pierwszym
terminie; w drugim terminie - wymóg obecności ponad połowy uprawnionych do
głosowania Członków Stowarzyszenia, nie obowiązuje.
Każdemu Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba że statut w określonych
sprawach stanowi inaczej lub wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego złoży co
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 22
ZARZĄD

1.
2.
3.
4.

Zarząd składa się z 2-4 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 1-2 innych Członków Zarządu.
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czas nieokreślony.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu
członkostwa oraz stosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec Członków
Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
h) opracowywanie i realizacja rocznych preliminarzy budżetowych i okresowych
planów działania,
i) powoływanie osób na stanowisko księgowego Stowarzyszenia, kierownika
biura oraz określanie ich zakresu uprawnień i obowiązków,
j) zaciąganie zobowiązań finansowych,

k) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
stowarzyszeń, związków-federacji lub spółek,
l) ustalanie wzorów znaków, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich
używania,
§ 23
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1
Członka – których wybiera ze swego składu.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące Członkami Zarządu
bądź związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb i nie rzadziej niż raz na
rok.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) prowadzenie okresowej kontroli statutowej i gospodarczej działalności
Stowarzyszenia i jego Władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym
Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e) nadzorowanie jakości prowadzonej dokumentacji spraw członkowskich,
f) żądanie od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnienia i wskazania terminów oraz
sposobów usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli,
g) składanie sprawozdań z pracy na walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 24
1.
a)
b)
c)

Majątek Stowarzyszenia obejmuje w szczególności:
środki pieniężne,
ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
inne prawa majątkowe,

2. Źródła majątku Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

spadki,
zapisy,
dochody z własnej działalności,
ofiarność publiczna,
środki pochodzące z organizowanych odpłatnych imprez,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego Członków.
5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz
pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 25
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
b) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93)
c) Pozostała indywidulana działalność usługowa (96)
d) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane (79)
e) Wynajem i dzierżawa (77)
f) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
g) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
h) Działalność wydawnicza (58)
i) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa
pojazdów samochodowych (45)
j) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
(46)
k) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi (47)
l) Edukacja (85)

ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 26
Do składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach oraz do
zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony jednoosobowo Prezes Zarządu,
Wiceprezes a także każdy Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STAUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 27
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich
głosów przy obecności co najmniej połowy Członków.
§ 28
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.
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