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STATUT STOWARZYSZENIA
„MOTOCYKL MOJE HOBBY”

(Wersja poprawiona, uchwalona dn. 31 marca 2012 r.)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Motocykl Moje Hobby”, posiada osobowość prawną i dalej zwane
jest Stowarzyszeniem „MMH”, lub Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie „MMH” działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków i grona
sympatyków.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale może ono też

prowadzić działalność poza jej granicami.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia „MMH” jest Łódź.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń, międzynarodowych i krajowych
organizacji o profilu działania nie sprzecznym ze swoim statutem.

§ 5
Stowarzyszenie „MMH” posiada prawo używania znaku, sztandaru, odznak i pieczęci według
wzorów przewidzianych prawem i przyjętych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

§ 6
Celem Stowarzyszenia „MMH” jest:
1. działalność naukowa i badawcza w dziedzinie historii techniki, motoryzacji

i sportu motocyklowego;
2. działalność oświatowa i kulturalna - szerzenie wśród członków i reszty społeczeństwa,

wiedzy, tradycji i kultury związanej z motocyklami, dbanie o dobre imię polskich
motocyklistów;

3. ochrona motocykli zabytkowych, innych zabytków techniki i dóbr kultury materialnej, ze
szczególnym uwzględnieniem polskich dokonań na tym polu;

4. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach;
5. rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motocyklowej, oraz sportu motocyklowego;
6. ochrona praw i interesów motocyklistów, pomoc wzajemna członkom i sympatykom;
7. ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji,

w szczególności poprzez kontrolę i poprawę stanu technicznego pojazdów;



2
8. działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i pomoc poszkodowanym

w wypadkach komunikacyjnych, w tym szkolenie i wspieranie społecznych ratowników
drogowych i społecznej rehabilitacji inwalidów;

9. przeciwdziałanie patologii społecznej a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii wśród
młodzieży;

10. działanie na rzecz środowisk lokalnych i propagowanie postaw chrześcijańskich,
patriotycznych i obywatelskich.

§ 7
Stowarzyszenie „MMH” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. prowadzenie poszukiwań archiwalnych i badań zbiorów bibliotecznych w celu poszerzania

wiedzy o technice, historii i tradycji motocyklowej;
2. wspieranie i prowadzenie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, użytkowania

i eksponowania motocykli zabytkowych oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji na
ten temat, a także propagowanie wiedzy o historii i tradycjach motocyklowej części
motoryzacji;

3. wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i multimedialnej, służącej
podnoszeniu wiedzy technicznej i historycznej członków i sympatyków oraz realizacji
pozostałych celów statutowych Stowarzyszenia;

4. integrację motocyklistów i osób zainteresowanych tą dziedziną motoryzacji, prowadzenie
życia kulturalnego i towarzyskiego w lokalu Stowarzyszenia oraz w innych stosownych
miejscach;

5. organizowanie imprez motocyklowych: rajdów, zlotów, pokazów, wystaw, giełd
kolekcjonerskich, przedstawień rekonstrukcji historycznych itp. oraz udział w takich
przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;

6. organizowanie, propagowanie i uprawianie turystyki motocyklowej – krajowej
i zagranicznej;

7. działanie i współdziałanie przy: popularyzacji przepisów ruchu drogowego, propagowaniu
zasad bezpieczeństwa na drogach, wychowaniu komunikacyjnym dzieci i młodzieży;

8. prowadzenie poradnictwa fachowego w zagadnieniach związanych z motocyklami
i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także wydawanie ocen i ekspertyz w tych sprawach;

9. uprawianie, organizowanie oraz propagowanie rozwoju sportów motocyklowych i turystyki
motocyklowej;

10. organizowanie szkoleń dla członków i sympatyków w celu uzyskiwania potrzebnych licencji
i certyfikatów w sporcie, turystyce motocyklowej, muzealnictwie i innych dziedzinach
określonych w celach statutowych;

11. prowadzenie szkoleń motocyklistów, w tym doskonalenie techniki kierowania motocyklami,
a także kształtowanie właściwych postaw na styku motocykliści - inni użytkownicy
pojazdów i dróg;

12. realizowanie na terenie kraju praw wynikających z członkostwa w organizacjach
międzynarodowych, a także organizowanie międzynarodowej współpracy – dwustronnej
i wielostronnej – w dziedzinie motocyklizmu i ochrony motocykli zabytkowych;

13. wypowiadanie się w sprawach związanych z motocyklami i motocyklistami oraz
podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz
niezrzeszonych użytkowników motocykli, m. in. przez współdziałanie z odpowiednimi
władzami;

14. podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników motocykli;
15. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy

motocyklistom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach losowych;
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16. działania na rzecz zwalczania patologii a w szczególności alkoholizmu i narkomanii

poprzez organizowanie:
- godziwych form rozrywki i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
- szkoleń survivalowo-militarnych,
- szkół przetrwania,
- działań z młodzieżą, mających na celu podnoszenie kultury fizycznej;

17. prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu dróg i stanu technicznego pojazdów oraz
doskonalenia umiejętności kierowców;

18. wykonywanie zadań w dziedzinach związanych z motocyklami oraz bezpieczeństwem ruchu
drogowego - w ramach przekazanych na ten cel środków - zleconych przez Państwo lub
organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe oraz związki stowarzyszeń, do których
Stowarzyszenie „MMH” należy;

§ 8
Stowarzyszenie „MMH” może prowadzić działalność gospodarczą służącą wypracowaniu
środków na realizację celów statutowych. O podjęciu takiej działalności decyduje stosowną
uchwałą Walne Zebranie Członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. rzeczywistych
2. honorowych
3. wspierających

§ 10
1. Członkiem rzeczywistym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, interesująca się turystyką i sportem
motocyklowym, techniką i innymi zagadnieniami związanymi z motocyklami, ze
szczególnym uwzględnieniem motocykli zabytkowych.

2. Członkiem honorowym może być długoletni i / lub szczególnie zasłużony w zakresie
motocyklizmu działacz Stowarzyszenia „MMH”.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia „MMH” i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską lub służąca inną
pomocą dla Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkiem rzeczywistym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji, po wpłaceniu

wpisowego i obowiązującej składki członkowskiej.
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i po opłaceniu

zadeklarowanej składki.
3. Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd stosowną

uchwałą.
4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia i honorowego prezesa Stowarzyszenie

„MMH” nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Tytuł honorowego prezesa może być
przyznany tylko jednemu żyjącemu byłemu prezesowi Stowarzyszenia.
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§ 12

1. Członkowie rzeczywiści maja prawo:
a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia

- z wyjątkiem członków niepełnoletnich do 16 lat (wg § 17),
b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia „MMH”,
c) korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez Stowarzyszenie „MMH”, jego

urządzeń i sprzętu oraz innych świadczeń, na zasadach określonych przez Zarząd,
d) reprezentowania barw i noszenia odznaki Stowarzyszenia „MMH”,
e) brania udziału w zawodach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

„MMH”,
f) bezpłatnego lub ulgowego wstępu na imprezy Stowarzyszenia „MMH” na zasadach

określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi, w tym Honorowy Prezes, mają prawa członków rzeczywistych z

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający mają prawa członków rzeczywistych z wyjątkiem czynnego i

biernego prawa wyborczego oraz reprezentowania barw Stowarzyszenia „MMH”.
Mają jednak prawo w sposób wyraźny informować, że są członkami wspierającymi
Stowarzyszenia „MMH”.

§ 13
1. Członkowie rzeczywiści są zobowiązani:

a) brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,
c) chronić własność Stowarzyszenia „MMH” jako wspólne dobro,
d) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi, w tym Honorowy Prezes, obowiązani są przestrzegać postanowień
Statutu i uchwał władz Stowarzyszenie „MMH”.

3. Członkowie honorowi, w tym Honorowy Prezes, zwolnieni są od obowiązku płacenia
składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę,
przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia „MMH”.

§ 14
1. Członkostwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres

przekraczający 12 miesięcy,
c) śmierci członka lub likwidacji osobowości prawnej członka wspierającego,
d) wykluczenia z Stowarzyszenia „MMH”.

2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu (gdy
Sąd Koleżeński nie został powołany) za działalność na szkodę Stowarzyszenia „MMH” lub
nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15
Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie mogą otrzymać następujące
wyróżnienia przyznawane przez Zarząd:

a) pochwałę na piśmie,
b) nagrodę rzeczową,
c) dyplom,
d) Honorową Odznakę Stowarzyszenia „Motocykl Moje Hobby”.
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§ 16
1. Za działalność naruszająca postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz

Stowarzyszenia „MMH” lub działalność na szkodę Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński lub
Zarząd (gdy Sąd Koleżeński nie został powołany) może nakładać na członków następujące
kary:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) zawieszenie w prawach członków Stowarzyszenie „MMH” na okres 2 lat,
d) wykluczenie

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do najbliższego Walnego
Zebrania, co nie wstrzymuje wykonania orzeczenia. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w
czasie swojego trwania i podejmuje stosowną uchwałę w tej sprawie.

§ 17
1. W działalności Stowarzyszenia może uczestniczyć młodzież do lat 18 za zgodą ich prawnych

opiekunów.
2. Małoletni członkowie poniżej 16 lat nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia „MMH” są:

a/ Walne Zebranie,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna,
d/ Sąd Koleżeński – o ile Walne Zebranie podejmie uchwałę o jego powołaniu.

2. Kadencja władz Stowarzyszenie „MMH” trwa 4 lata.
3. W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński mają prawo

dokooptowania członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

4. Uchwały władz Stowarzyszenie „MMH” zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały
Walnego Zebrania podjęte w II terminie (30 minut po pierwszym) są ważne bez względu na
liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Głosowanie nad wyborem władz Stowarzyszenia „MMH” i w sprawach personalnych jest
tajne.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „MMH” jest jego najwyższą władzą.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia „MMH” odbywa się:

a/ raz w roku jako sprawozdawcze z udzieleniem absolutorium Zarządowi,
b/ co 4 lata, jako sprawozdawco-wyborcze dla podsumowania kadencji i wyboru nowych
władz stowarzyszenia.

3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia „MMH”
podając te dane do wiadomości członków nie później niż 2 tygodnie przed terminem
Walnego Zebrania.
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4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „MMH” należy w

szczególności:
a/ uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b/ uchwalanie przystąpienia lub rezygnacji z przynależności Stowarzyszenia do związków
stowarzyszeń,
c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich
działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie
uchwał w tym zakresie,
d/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenie „MMH” po
wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej,
e/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do związków stowarzyszeń do
których Stowarzyszenie należy wg zasad przyjętych w tych związkach,
f/ wybór sądu koleżeńskiego, jeśli uzna za stosowne jego powołanie,
g/ uchwalanie statutu, bądź zmiany w statucie Stowarzyszenia „MMH”,
h/ nadawanie godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia „MMH” i Członka
Honorowego Stowarzyszenia „MMH”,
i/ podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze
Stowarzyszenia „MMH”,
j/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia „MMH”

§ 20
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie rzeczywiści
i honorowi.

§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

a/ z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na żądanie zgłoszone na piśmie przez co najmniej 1/3 członków rzeczywistych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty
podjęcia uchwały lub zgłoszenia żądania.

§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia „MMH” kieruje pracą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami

Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia „MMH” składa się z 4 osób wybranych przez Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia „MMH” wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, sekretarza

i skarbnika oraz ustala ich zadania.
4. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia „MMH” należy:

a/ kierowanie działalnością Stowarzyszenie „MMH” i reprezentowanie go na zewnątrz,
b/ zarządzanie majątkiem i funduszami,
c/ uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia „MMH”,
d/ ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
e/ powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów do wykonania konkretnych zadań,
zatwierdzanie ich regulaminów
f/ opracowywanie regulaminów sportowych, turystycznych i innych,
i/ zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „MMH”
oraz określanie sposobu wyboru delegatów Stowarzyszenia „MMH” do władz i pracy w
związkach stowarzyszeń do których Stowarzyszenie należy,
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j/ rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Stowarzyszenia „MMH”, o ile Walne
Zebranie nie powołało Sądu Koleżeńskiego.
k/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „MMH” odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
raz na kwartał.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie

Stowarzyszenia „MMH” i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia „MMH”
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b/ występowanie do Zarządu Stowarzyszenia „MMH” z wnioskami i propozycjami,
c/ składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia „MMH” sprawozdania ze swej
działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.

§ 24
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia „MMH” z głosem doradczym.

§ 25
Sąd Koleżeński – w przypadku gdy zostanie powołany przez walne zabranie – jest jedynym
organem decydującym o ukaraniu członka, składa się z 3 członków wybranych na Walnym
Zebraniu Stowarzyszenia „MMH”. Na pierwszym zebraniu Sąd Koleżeński konstytuuje się,
wybierając przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 26
Sąd Koleżeński rozstrzyga wszystkie sprawy podlegające jego jurysdykcji i wniesione we
właściwej formie. Zakres kompetencji i tryb postępowania dookreśli odpowiedni regulamin.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia „MMH”.

§ 27
1. Na majątek Stowarzyszenia „MMH” składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b/ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
c/ dotacje,
d/ wpływy z prowadzenia działalności szkoleniowej, sportowej lub innych imprez,
e/ wpływy od sponsorów,
f/ darowizny, spadki i zapisy,
g/ dochody z ofiarności publicznej,
h/ dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi.

3. Stowarzyszenie „MMH” może korzystać z majątku i funduszy związków stowarzyszeń do
których Stowarzyszenie należy – na zasadach określonych przez władze tych związków,
w tym z dotacji i dofinansowań przeznaczonych na realizację celów określonych w § 6
niniejszego Statutu.
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§ 28
Dochody Stowarzyszenia „MMH” w tym także z działalności gospodarczej służą wyłącznie
realizacji jego celów statutowych. Nie mogą być przeznaczone bezpośrednio do podziału między
jego członków.

§ 29
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i zlecać wykonanie prac, gdy jest to
uwarunkowane koniecznością posiadania: specjalnych uprawnień, narzędzi, umiejętności lub
wiedzy.

§ 30
Do ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 31
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania

Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 / 2 liczby członków
uprawnionych do głosowania, bądź każdej ilości członków w drugim terminie.

2. Walne Zebranie określi na czyją rzecz przekazany zostaje majątek Stowarzyszenia po jego
likwidacji.


