STATUT
STOWARZYSZENIA „RC MOTORSPORT”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „RC MOTORSPORT”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie łączy osoby zainteresowane organizowaniem zawodów, promowaniem sportów,
spotkań i pasji związanej z samochodowymi modelami zdalnie sterowanymi.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.
§2
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw,
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, których działalność
odpowiada zadaniom statutowym.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy odpłatnej, społecznej i charytatywnej ogółu
członków.
5. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone
zadania innym podmiotom.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§4
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) organizowanie zawodów dla samochodowych modeli RC,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej poświęconej samochodowym modelom RC,
c) działanie na rzecz promocji w/w zawodów,
d) popularyzowanie sportów modeli RC i stworzenie możliwości rozwoju masowego oraz
wyczynowego.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a) organizowanie zawodów w randze lokalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej lub cyklu
sponsorskiego
b) organizowanie działań promocyjnych, w tym: targów, pokazów, szkół jazdy, warsztatów
szkolnych i pozaszkolnych, eventów, spotkań, plenerów, szkoleń, imprez sportowych,
c) prowadzenie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie zainteresowania
samochodowymi modelami RC wśród społeczeństwa, w tym wydawanie publikacji
internetowych i drukowanych, broszur, katalogów, prowadzenie portalu internetowego czy
kanału filmowego.
d) propagowanie zawodów jako spotkań rodzinnych, koleżeńskich, jako formy spędzania wolnego
czasu, rozwijania nowych zainteresowań, nauki techniki zdalnego sterowania, techniki
motoryzacyjnej, aktywnego wypoczynku,
e) organizowanie i prowadzenie szkolenia dla sędzióww sportowych, kierowców oraz ich
weryfikacja,
f) organizowanie i prowadzenie samoobsługowych warsztatów dla członków,
g) wykonywanie innych zadań związanych z samochodowymi modelami RC a powierzonych przez
organy administracji państwowej,
h) podejmowanie inicjatyw związanych z działalnością charytatywną i służenie pomocą oraz
wiedzą w tym zakresie osobom i organizacjom, które jej potrzebują.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację i otrzyma rekomendację co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub instytucja, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu
uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5-ciu członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§8
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach i zawodach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania postulatów i wniosków co do działania Stowarzyszenia,
d) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie,
e) reprezentowanie barw i noszenia odznak Stowarzyszenia,
f) bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie na zasadach określonych
przez Zarząd.
§9
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
b) zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a) przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał Władz,
b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) chronić własność Stowarzyszenia jako wspólne dobro,
e) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
f) krzewić kulturę motoryzacyjną i modelarską.
2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz
Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 11
1. Członkostwo ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres
przekraczający 6 miesięcy,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
d) śmierci członka.
2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę
Stowarzyszenia lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia
członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę na piśmie,
b) nagrodę rzeczową,
c) dyplom,
d) odznakę honorową stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 13

§ 14
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków
§ 15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się co 4 lata i powinno odbyć się do końca maja.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia podając
te dane do wiadomości członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zebrania.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,
b) uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
d) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie
uchwał w tym zakresie,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
g) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
h) podejmowanie Uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) podejmowanie innych Uchwał w sprawach wniesionych przez członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
§ 16
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z 4 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków i wybiera spośród siebie:
Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza.
3. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) opracowanie w oparciu o obowiązujące regulaminy, ramowych regulaminów sportowych,
f) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
g) rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Wynagrodzenie mogą otrzymać członkowie Zarządu, członkowie Stowarzyszenia za wykonane pracę,
organizatorzy imprez, rajdów, zlotów, targów itp. zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

Komisja rewizyjna
§ 17
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków i wybiera
spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza i dwóch Członków.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 18
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze i środki pieniężne.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich oraz dochody z imprez,
b) dotacje państwowe, samorządowe, unijne, organizacji pozarządowych i sponsorskie,
c) darowizny, zapisy, spadki,
d) wpływy z działalności statutowej oraz inne przekazane środki finansowe Stowarzyszeniu na
zlecenie wykonania zadań, w tym środki od sponsorów,
e) odsetki bankowe, lokaty,
f) inne dochody zgodne z prawem.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składnie niezwłocznie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 19
1. Wszelkie postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają
zgody Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 8
Postanowienia Końcowe
§ 20
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej przy obecności
co najmniej 3/4 ogólnej ilości członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, majątek przechodzi na rzecz sukcesora wskazanego przez
Walne Zebranie po pokryciu zobowiązań.
Toruń, dnia 14.02.2018

Podpisy założycieli:

1. ….................................................................

2. ….................................................................

3. ….................................................................

4. ….................................................................

5. ….................................................................

6. ….................................................................

7. ….................................................................

