
STATUT 
Górniczego Klubu Motorowego „Rozbark” w Bytomiu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

 

Stowarzyszenie zwane dalej Klubem nosi nazwę: Górniczy Klub Motorowy „Rozbark”  

w Bytomiu, w skrócie GKM „Rozbark” w Bytomiu. 

 

                                                                         § 2. 

 

Siedzibą Klubu jest miasto Bytom, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

                                                                         § 3. 

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach  

i posiada osobowość prawną. 

Klub działa na podstawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

                                                                         § 4. 

 

Klub może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 

 

                                                                         § 5. 

 

Klub zrzesza osoby fizyczne będące obywatelami RP. 

 

                                                                         § 6. 

 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji swoich celów statutowych w 

zakresie: 

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  PKD 

68.20.Z 

- działalność rekreacyjna i rozrywkowa PKD 93.29.Z 

- wynajem pola kempingowego i namiotowego PKD 55.30.Z 

- wynajem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego 

zakwaterowania PKD 55.20.Z 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami PKD 47.99.Z 

Klub prowadzi działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych 

przepisach – w interesie Klubu i jego członków. 

Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych, nie mogą być one 

przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków. 

Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Klubu ustala Zarząd Klubu. 

 

                                                                         § 7. 

 

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na pracy społecznej. 
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                                                                         § 8. 

 

Godłem Klubu jest potrójne koło o barwach biało –zielono -białe, na zewnętrznym okręgu  

o kolorze białym znajdują się młotki górnicze w kolorze czarnym, liście laurowe w kolorze 

żółtym oraz napis Bytom. W środkowym kręgu w kolorze zielonym napis: „Górniczy Klub 

Motorowy” w kolorze czarnym. Wewnętrzne koło ½ kierownicy w kolorze czarnym, w której 

umiejscowiony jest skrót nazwy Klubu „GKM”, poniżej kierownicy poprzeczny pas  

w kolorze zielonym z napisem Rozbark w kolorze czarnym. Poniżej poprzecznego pasa, rok 

założenia Klubu w kolorze czarnym na białym tle. 

                                                                       

§ 9. 

 

Klub posiada prawo używania godła według opisu w § 8 oraz pieczęci Górniczy Klub 

Motorowy Rozbark - prostokątnej i okrągłej. 

 

Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

                                                                        § 10. 

 

Podstawowym celem Klubu jest działalność nad podniesieniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, propagowania wiedzy i kultury motoryzacyjnej, organizowanie odpowiednich 

warunków dla uprawiania sportu, turystyki motorowej i karawaningowej, tworzenie zaplecza 

technicznego dla potrzeb motoryzacyjnych, oraz działalność kulturalno-towarzyska. 

Ponadto działalność na rzecz: 

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Integracji Europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

oraz społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych. 

 

                                                                        § 11. 

 

Klub cele swoje realizuje w szczególności przez: 

1.  współpracę z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa  

      ruchu drogowego, kultury motoryzacyjnej, 

2.  propagowanie wśród członków Klubu kultury jazdy na drogach publicznych, 

3.  organizowanie wycieczek turystycznych o charakterze wypoczynku świątecznego, imprez  

     rajdowych oraz turystycznych w kraju i za granicą, motorowych wczasów urlopowych itp., 

4.  wychowywanie kadry działaczy motorowych, 

5.  prowadzenie ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych dla członków i turystów 

     zmotoryzowanych. 
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Rozdział III 

Członkowie i ich prawa i obowiązki 
 

                                                                        § 12. 

 

Członkami Klubu mogą być osoby wymienione w § 5 o ile nie należą do innego Klubu o 

podobnym profilu działania. 

                                                                        § 13. 

 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Rzeczywistych, 

2. Honorowych, 

3. Wspierających. 

                                                                        § 14. 

 

Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel wymieniony w § 12 o ile: 

1. złoży deklarację członkowską,  

2. uiści wpisowe w ustalonej przez Klub wysokości, 

3. zostanie zatwierdzony przez Zarząd Klubu. 

 

                                                                        § 15. 

 

Tytuł honorowego członka Klubu Motorowego nadawany jest przez Walne Zebranie Klubu 

osobom posiadającym wybitne zasługi w pracy dla rozwoju i dobra Klubu, na wniosek 

Zarządu Klubu. 

Honorowy członek Klubu jest zwolniony z opłacania składek członkowskich i korzysta z 

pełni praw członka rzeczywistego Klubu. 

 

                                                                        § 16. 

 

Członkiem może być osoba niepełnoletnia o ile spełni warunki § 14 oraz otrzyma pisemną 

zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, a o ile jest uczniem, to także władz szkolnych. 

Osoba niepełnoletnia nie może być wybierana do władz. 

 

                                                                        § 17. 

 

Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, która popiera 

działalność Klubu, zadeklaruje świadczenia finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w 

realizacji celów Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. 

 

                                                                        § 18. 

 

Do obowiązków członka Klubu należy: 

1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

2. strzeżenie honoru barw klubowych, 

3. wzajemne świadczenie pomocy drogowej, 

4. regularne wpłacanie składek członkowskich, 

5. ochrona własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków, 

6. propagowanie działalności Klubu oraz pozyskiwanie dla Klubu nowych członków  

      i sponsorów, 
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7. branie udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów. 

 

                                                                       § 19. 

 

Członek rzeczywisty ma prawo: 

1. uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz 

Klubu, 

2. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, 

3. korzystać ze wszystkich klubowych urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu oraz 

innych udogodnień, jakie daje Klub swym członkom na podstawie regulaminów i uchwał 

Zarządu Klubu,  

4. reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych oraz turystycznych, w których 

bierze udział, nosić odznaki i stroje o barwach klubowych, 

5. brać udział w imprezach organizowanych przez Klub. 

                                                                         

                                                                        § 20. 

 

(skreślony) 

 

                                                                        § 21. 

 

Członek wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, 

korzystać ze świadczeń Klubu w zakresie ustalonym przez Zarząd oraz nosić odznakę Klubu. 

 

                                                                        § 22. 

 

Członkostwo Klubu ustaje: 

1.   w skutek śmierci członka, 

2.   wskutek niepłacenia składek członkowskich przez 1 rok,  

3.   na własne pisemne żądanie członka, 

4. członek może być wykluczony z Klubu jeżeli nie przestrzega postanowień statutu 

      i uchwał Zarządu Klubu. 

Wykluczenie z Klubu następuje decyzją Zarządu Klubu. Od decyzji Zarządu Klubu służy 

prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu. 

 

Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna Klubu 

 

                                                                        § 23. 

 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Klubu, 

2. Zarząd Klubu, 

3. Komisja Rewizyjna, 
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Walne Zebranie Klubu 
 

                                                                        § 24. 

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie zwoływane jest co 4 lata przez 

Zarząd Klubu.  

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdej chwili na wniosek: 

1. Zarządu Klubu podjęty większością 2/3 głosów, 

2. ½  ilości członków Klubu lub Komisji Rewizyjnej. 

Powiadomienie o terminie Walnego Zebrania powinno nastąpić na 14 dni naprzód. 

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział członkowie Klubu. Do ważności uchwał Walnego 

Zebrania konieczna jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej połowy członków 

Klubu uprawnionych do głosowania. 

W drugim terminie o ważności uchwał decyduje zwykła większość głosów, przy każdej ilości 

obecnych, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.    

                                                                     

                                                                        § 25. 

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego. W sprawach nadania lub pozbawienia tytułu członka 

honorowego Klubu, zmiany Statutu – wymagana jest zgoda 2/3 głosów obecnych na Walnym 

Zebraniu. 

Wybory władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnie za zgodą większości 

uczestników Walnego Zebrania. 

 

                                                                        § 26. 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 

1. uchwalanie Statutu i jego zmian, 

2. wybór Prezesa, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej,  

3. nadawanie godności członka honorowego, 

4. zatwierdzanie regulaminów działania władz Klubu, 

5. rozpatrywanie i ocenianie działalności Klubu na podstawie sprawozdania prezesa Klubu 

      i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek 

      Komisji Rewizyjnej, 

6. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 

7. decydowanie o likwidacji Klubu, 

8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i decyzji Zarządu o wykluczeniu członka. 

 

 

 

Zarząd Klubu i Prezydium Zarządu 
 

                                                                        § 27. 

 

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami. 
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§ 28. 

 

Zarząd Klubu składa się z 5 – 10 członków, tj.: 

1.   Prezesa 

2. Dwóch Wice Prezesów 

3.    Skarbnika  

4.    Członkowie Zarządu w ilości 1 – 6 osób. 

Członkom Zarządu wymienionym w poz. 2-4  zostaną przydzielone odpowiednie funkcje i 

zadania wynikające z działalności Klubu. 

Członkowie Zarządu mogą powoływać do współpracy Zespoły, których skład i zakres 

działalności zatwierdza Zarząd Klubu. 

Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

 

 

 

                                                                        § 29. 

 

Członkowie Zarządu wymienieni w § 28 poz. 1 – 3 stanowią Prezydium Zarządu. 

Uchwały Zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa. Do ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu.       

                                                                         

                                                                        § 30. 

 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Klubu należy: 

1.   opracowywanie rocznych planów działania i preliminarza w oparciu o uchwały 

Walnego Zebrania, 

2.   opracowywanie dla Walnego Zebrania sprawozdań z działalności Klubu, 

3.   decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, 

4.   podejmowanie  decyzji o przystąpieniu Klubu do innych organizacji,  

5.   zatwierdzanie regulaminów i przepisów dotyczących działalności Klubu, 

6.   zwoływanie Walnego Zebrania, 

7.   dokooptowanie do składu Zarządu na okres do najbliższych wyborów członków Zarządu 

      w przypadku rezygnacji, braku aktywności lub zgonu członka Zarządu do 50 % składu 

      osobowego, 

8.   zatwierdzanie programu działania specjalistycznych zespołów powoływanych przez 

      członków Zarządu oraz zatwierdzanie członków tych zespołów, 

9.  opracowanie i zatwierdzanie regulaminów pracy, 

10. zawieranie umów cywilno-prawnych, 

11. określanie współdziałania z organami administracji publicznej,  

12. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

                                                                        § 31. 

 

Kompetencje Prezydium Zarządu Klubu: 

Prezes Klubu – reprezentuje Klub na zewnątrz, kieruje całokształtem działalności Klubu 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami Walnego Zebrania i Zarządu 

Klubu. Koordynuje i nadzoruje prace członków Zarządu Klubu, składa na Walnym Zebraniu 

sprawozdanie z działalności Klubu. Podejmuje decyzje w sprawach związanych  
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z zatrudnieniem i zwolnieniem etatowych pracowników Klubu w porozumieniu z Zarządem 

Klubu. Prezes ustępującego Zarządu proponuje w imieniu Zarządu kandydatów do władz 

Klubu. 

Skarbnik – sprawuje nadzór nad prawidłowa gospodarką i finansami. Powołuje Komisję 

ds. gospodarczych, opracowuje projekt preliminarza, dokonuje bieżących rozliczeń 

przychodów i rozchodów. Kontroluje pracę księgowego. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

                                                                        § 32. 

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. 

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

 

                                                                        § 33. 

 

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej: 

1. kontroluje całokształt działalności finansowo gospodarczej  i statutowej w Klubie,  

2. kontroluje prawidłowość i terminowość wpłacania składek członkowskich, 

3. stawia wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu, 

4.   zatwierdza sprawozdania finansowe. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu 

z głosem doradczym. 

Sposób działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.  

 

 
 

                                                                        § 34.  

(skreślony) 

 

  

                                                                        § 35.  

(skreślony) 

 

  

                                                                        § 36.  

 
(skreślony) 

 

 

 

Rozdział V 

Kary i wyróżnienia 

 

                                                                        § 37. 

 

Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, mogą otrzymać następujące 

wyróżnienia nadawane uchwałą Zarządu Klubu: 

1. Pochwałę na piśmie. 
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2. Dyplom uznania. 

3. Nagrodę rzeczową. 

4. Nagrodę pieniężną. 

Zarząd Klubu występuje także z wnioskami do stowarzyszeń, których Klub jest członkiem o 

nadawanie odznaczeń honorowych i przywilejów wyróżniającym się aktywną pracą członkom 

Klubu na rzecz tych stowarzyszeń. 

 

                                                                        § 38. 

 

Za działalność na szkodę Klubu, popełnienie czynów niegodnych członka Klubu, 

nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i przepisów Klubu, Zarząd 

może nałożyć następujące kary: 

1. Upomnienie 

2. Ostrzeżenie 

3. Nagana 

4. Zawieszenie w prawach członka na okres do dwóch lat 

5. Wykluczenie z Klubu. 

                                                                        § 39. 

 

O orzeczonych karach i decyzji o wykluczeniu z Klubu służy odwołanie do Walnego 

Zebrania Klubu. 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

 

                                                                        § 40. 

 

Majątek Klubu stanowią: środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości. 

 

                                                                        § 41. 

 

Fundusze Klubu składają się z: wpisowego, składek członkowskich, wpływów z imprez 

organizowanych przez Klub, z opłat za korzystanie z urządzeń i majątku Klubu, uzyskanych 

dotacji, darowizn, nagród oraz statutowej działalności gospodarczej. 

 

                                                                        § 42. 

 

Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne 

współdziałanie i podpisy Prezesa oraz Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez  

Zarząd Klubu w oparciu o uchwały Zarządu. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

                                                                        § 43. 

 

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością  

2/3 głosów przy obecności 50 % członków. 
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                                                                        § 44. 

 

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % członków. 

 

                                                                        § 45. 

 

1. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie powoła Komisję      

Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację. 

2. Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie wskazuje przeznaczenie majątku 

pozostałego po pokryciu zobowiązań.  

 

                                                                      

§ 46. 

 

Uchwalone przez Walne Zebranie Klubu zmiany Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Klubu, 

Zarząd Klubu obowiązany jest przedstawić właściwym władzom rejestrowym w ciągu 30 dni 

od Walnego Zebrania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKM
 "ROZBARK"



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GKM
 "ROZBARK"



 GKM
 "ROZBARK"


	Górniczego Klubu Motorowego „Rozbark” w Bytomiu
	Rozdział I
	Postanowienia ogólne
	Cel i środki działania
	Członkowie i ich prawa i obowiązki
	Władze i struktura organizacyjna Klubu
	Walne Zebranie Klubu
	Zarząd Klubu i Prezydium Zarządu
	Komisja Rewizyjna
	Kary i wyróżnienia
	Majątek i fundusze
	Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu


