STATUT
KLUBU MIŁOŚNIKÓW
KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU

Statut Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą "Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku"
zwane dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr
20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), posiada osobowość prawną oraz powołane
jest na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „KMKM Białystok”.
§2
Stowarzyszenie zwane dalej „Klubem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem jego członków.
§3
Terenem działania Klubu jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą Klubu jest miasto
wojewódzkie Białystok.
§4
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić
działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§5
Klub ma prawo używania pieczęci według zatwierdzonego wzoru na ogólnych zasadach
prawnych.
§6
Klub może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o
tych samych lub podobnych celach działania.
§7
Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków. Do
prowadzenia swych spraw Klub może zatrudnić pracowników.
§8
Klub może prowadzić działalność gospodarcza po zarejestrowaniu wg obowiązujących
przepisów.
Rozdział II
CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§9
Celem Klubu jest:
‐ pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji komunikacji miejskiej w Polsce, a w
szczególności komunikacji miejskiej w Białymstoku,
‐ integracja środowiska miłośników komunikacji miejskiej na Podlasiu,
‐ działanie na rzecz rozwoju zbiorowej komunikacji publicznej,
‐ działanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu poprawy funkcjonowania
infrastruktury publicznej zbiorowej komunikacji w obrębie gminy Białystok, a także
wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych
na wsi,
‐ działalność edukacyjna z zakresu promowania komunikacji miejskiej jako
bezpiecznego i ekologicznego środka transportu,
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współpraca z władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi,
współpraca z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się zbiorową
komunikacją publiczną,
prowadzenie, inicjowanie oraz wspieranie badań, działań i inicjatyw zmierzających do
ochrony zabytków zbiorowej komunikacji publicznej,
kolekcjonowanie materiałów i pamiątek związanych z komunikacją publiczną,
działalność edukacyjna i oświatowa polegająca na dokumentowaniu i
upowszechnianiu historii komunikacji; gromadzeniu, konserwacji i ochronie
materiałów, pamiątek, obiektów oraz zabytków związanych ze zbiorową komunikacją
publiczną,
inicjowanie i popieranie działań popularyzatorskich komunikacji miejskiej jako
alternatywnego środka transportu,
działalność informacyjna i wydawnicza,
propagowanie, podejmowanie i popularyzacja fotografii związanej z komunikacją
miejską,
popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej poświęconej tematyce
zbiorowej komunikacji publicznej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym
zakresie.
§10

Klub realizuje swoje cele poprzez:
‐ współpracę z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, publicznymi jak i niepublicznymi,
samorządem terytorialnym, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków,
izbami tradycji i pamięci oraz instytucjami o podobnym zakresie działania,
‐ inicjowanie i popieranie prac w dziedzinie ochrony zabytków w zakresie celów
statutowych Klubu,
‐ organizacje (w tym także współuczestnictwo) galerii, wystaw, pokazów, imprez,
szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów, odczytów, konferencji, zjazdów, narad,
posiedzeń, konkursów związanych z tematyką komunikacji publicznej,
‐ uczestnictwo we wszelkich imprezach związanych z tematyką komunikacji,
‐ działanie na rzecz ochrony zabytków komunikacji, przede wszystkim poprzez
remonty, odbudowę i ochronę zabytkowych pojazdów komunikacji,
‐ opracowanie badań, analiz i projektów we własnym zakresie oraz na zlecenie
podmiotów publicznych i prywatnych, dotyczących funkcjonowania komunikacji
publicznej, wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne oraz poprawy
warunków funkcjonowania komunikacji na danym obszarze,
‐ edukację w zakresie publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej; m.in. poprzez
prowadzenie archiwów fotografii, materiałów prasowych, zbiorów innych
dokumentów; publicznym udostępnianiu tych materiałów w publikacjach
internetowych i prasowych,
‐ edukację z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o
zagadnienia związane z funkcjonowaniem zbiorowej komunikacji publicznej,
‐ współpracę z mediami w zakresie realizacji celów Klubu,
‐ prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej (wydawnictwa papierowe i
internetowe) o tematyce dotyczącej komunikacji publicznej,
‐ współpraca z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi
posiadającymi podobne cele działania, w tym opcjonalne popieranie ich inicjatyw,
‐ występowanie do organów administracji samorządowej i rządowej w sprawach
dotyczących celów statutowych Klubu,
‐ inicjowanie i popieranie działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej i
bezpieczeństwa komunikacji na terenie gminy Białystok oraz województwa
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podlaskiego, w tym działalności na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi,
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących polityki transportowej,
gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Klubu,
inne działania, zgodne z celami statutowymi Klubu, inspirowane przez jego członków.
Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:

§11
Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
oraz osoba prawna na zasadach określonych w Statucie.
Członkiem Klubu może zostać małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
5. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jak
6. i każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia Statutu i złoży pisemną
deklarację przystąpienia do Klubu.
7. Członkami Klubu mogą zostać małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą
przedstawicieli ustawowych.
8. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu i działać
9. w Klubie przez swojego przedstawiciela.
10.Członkowie Klubu dzielą się na:
‐ zwykłych,
‐ wspierających działalność,
‐ honorowych.
1.
2.
3.
4.

§12
Członek Klubu ma prawo do:
‐ czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Klubu,
‐ uczestniczenia w zebraniach Klubu z prawem głosu,
‐ uczestniczenia w działaniach statutowych Klubu,
‐ wysuwania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,
‐ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu na zasadach określonych przez
Zarząd Klubu.
§13
Członek Klubu ma obowiązek:
‐ realizować i propagować cele Klubu,
‐ stosować się do postanowień niniejszego Statutu, programu oraz uchwał i decyzji
władz Klubu,
‐ brać czynny udział w życiu i działalności Klubu,
‐ godnie reprezentować Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami,
osobami fizycznymi spoza Klubu, na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od
Zarządu Klubu.
‐ regularnie opłacać składki członkowskie według zasad określonych przez Walne
Zebranie Członków.
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§14
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje gotowość wsparcia finansowego lub
każdej innej pomocy na rzecz Klubu. Deklaracja ta musi zostać złożona w formie pisemnej
Zarządowi Klubu.
§15
Członek wspierający ma obowiązek stosowania się do postanowień Statutu, uchwał i decyzji
władz Klubu, oraz do wspierania działań Klubu zgodnie ze złożona deklaracją.
§16
Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwykłych Klubu, określonych
w §12.
§17
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez
Klub, a z głosem doradczym także w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
§18
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu, za szczególne zasługi dla Klubu.
§19
Członkowie honorowi:
‐ zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
‐ przysługują wszystkie prawa członków zwykłych Klubu, określone w §12.
§20
Utrata członkostwa w Klubie następuje przez skreślenie z listy członków lub wykluczenie.
§21
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
‐ dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia
występującego, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
‐ uchwały Zarządu skreślającej z listy członków wspierających z powodu działania na
szkodę Klubu, naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz Klubu lub zasad współżycia
społecznego,
‐ uchwały Zarządu skreślającej z listy członków wspierających z powodu nie
wywiązywania się z podjętych zobowiązań,
‐ śmierci członka Klubu lub, w wypadku osoby prawnej - utraty osobowości prawnej
przez członka wspierającego,
‐ nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres
przekraczający 6 miesięcy,
‐ utraty zdolności do czynności prawnych.
§22
Skreślenie z listy członków z powodu zalegania w płaceniu składek członkowskich może
nastąpić nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu od dnia
doręczenia ponaglenia.
§23
Wykluczenie z Klubu następuje w przypadku, gdy:
‐ prowadzenia działalności na szkodę Klubu, w szczególności przez rażące naruszenie
Statutu lub popełnienie czynu godzącego w dobre imię Klubu,
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prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w
postaci pozbawienia praw publicznych.

§24
Skreślenia z listy członków i wykluczenia z Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
§25
Od uchwały, przysługuje członkowi Klubu odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania
Członków, składane za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
§26
Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta na najbliższej sesji jest ostateczna.
§27
W przypadku skreślenia z listy członków bądź wykluczenia z Klubu wpłacone składki
członkowskie nie podlegają zwrotowi.
Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
§28
1.
‐
‐
‐
2.

Władzami Klubu są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
3. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.
4. Członek Klubu może zrzec się pełnienia funkcji we władzach Klubu, w czasie trwania
ich kadencji, bez utraty członkostwa w Klubie, składając stosowne oświadczenie do
Zarządu.
5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Klubu następuje nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia wyboru.
6. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz Klubu działają władze ubiegłej kadencji.
7. Uchwały władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba, że przepisy
Statutu stanowią inaczej. Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne.
8. Obradom przewodniczy członek Klubu wyznaczony przez Zarząd, Prezesa lub
Wiceprezesa.
9. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie
uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie
posiedzenia uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte większością
głosów członków obecnych.
10.Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej godziny po pierwszym terminie.
§29
Władze Klubu są zobowiązane:
‐ badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Klubu oraz informować
zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw,
‐ systematycznie informować członków Klubu o podjętych uchwałach i działaniach.

Statut Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku
§30
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
§31
1. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Klubu
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
podstawie:
‐ wniosku Komisji Rewizyjnej,
‐ pisemnego wniosku co najmniej 1/4 członków Klubu
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy w szczególności:
‐ uchwalanie Statutu i ewentualnych zmian w Statucie,
‐ uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Klubu,
‐ dokonywanie oceny działalności Klubu i jego władz,
‐ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
‐ ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji
Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
‐ uchwalanie regulaminów władz Klubu,
‐ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku,
‐ podejmowanie decyzji o członkostwie w krajowych i międzynarodowych
organizacjach o tym samym lub podobnym profilu działalności,
‐ wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
‐ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w
Statucie,
‐ uchwalanie wysokości składek członkowskich, a także zasad i terminów ich
uiszczania,
‐ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu,
‐ podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji, w tym
spółek i fundacji, w tym w sprawie ich tworzenia,
‐ rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.
§32
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie wspierający oraz osoby
spoza Klubu zaproszone przez Zarząd.
§33
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie:
Prezesa,
Wiceprezesa,
osobę ds. administracyjnych (Sekretarza).
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Jeżeli Prezes nie może przejściowo pełnić obowiązków zastępuje go upoważniony
przez Zarząd Wiceprezes.
5. Posiedzenie Zarządu odbywać się może w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz
na dwa miesiące.
6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1.
2.
‐
‐
‐
3.
4.
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kierowanie całokształtem działalności Klubu na podstawie uchwał i postanowień
Walnego Zebrania Klubu,
uchwalanie planu finansowego i ustalanie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej Klubu,
podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu,
zarządzania tym majątkiem oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu,
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych
w Statucie,
podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania spadków, darowizn i zapisów,
podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania
członkostwa, oraz rozpatrywania wniosków o zrzeczenie się funkcji we Władzach
Klubu,
prowadzenie rejestru członków i dokumentacji członkowskiej,
uchwalanie regulaminów działalności Klubu w sprawach niezastrzeżonych dla
Walnego Zebrania Klubu,
składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Klubu,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów,
uchwał i regulaminów.

§34
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków tj. z Przewodniczącego i dwóch członków
zwykłych.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
‐ pełnić innych funkcji we władzach Klubu w szczególności być członkami Zarządu
Klubu,
‐ być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
‐ kontrolowanie - co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z
przepisami prawa całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowo-majątkowej,
‐ występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli i żądanie wyjaśnień,
‐ przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków
‐ opiniowanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Klubu
opracowanych przez Zarząd,
‐ wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
‐ występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
lub posiedzenia Zarządu.
§36
Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem
doradczym, na posiedzeniach Zarządu.
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§37
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
§38
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§39
W razie, gdy składy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegną zmianie w czasie trwania ich
kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić poprzez wybór poszczególnych członków przez
Walne Zebranie. W tym trybie można powołać jednak nie więcej niż połowę składu danego
organu, stosując ww. zasady wyboru Władz Klubu.
Rozdział V
REPREZENTACJA KLUBU
§40
Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych Klubu
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Rozdział VI
FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU
§41
1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.
3. Źródłami majątku Klubu są:
‐ opłaty wpisowe i składki członkowskie,
‐ dochody z majątku Klubu,
‐ dotacje, darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiarności publicznej, oraz ze
sponsoringu,
‐ subwencje, udziały, lokaty,
‐ dochody uzyskane z działalności gospodarczej Klubu z przeznaczeniem na cele
statutowe,
‐ inne dochody z działalności statutowej.
4. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§42
Klub prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§43
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
§44
Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane na rachunku
bankowym Klubu lub przez Skarbnika. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, przekazane na rachunek bankowy Klubu lub dla Skarbnika.
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Rozdział VII
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KLUBU
§45
Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE; ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE KLUBU
§46
Klub nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem;
Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Klubu w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
2. Przekazywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
§47
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku
podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem
obrad Walnego Zebrania Członków, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku Walnego Zebrania Klubu.
§48
Podejmując uchwale o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
§49
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi
zmianami).
Białystok, dnia 12 września 2009 roku

