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Stowarzyszenie 
Motoryzacyjne 
FUKS 

18.01.2017 1.  
Celami stowarzyszenia są: 

1. Pozyskiwanie zabytkowych pojazdów oraz 
dokumentacji ich dotyczącej; 
2. Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów w 
celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów 
użytkowych; 
3. Rozpowszechnianie wiedzy o pojazdach 
zabytkowych, ich historii, zastosowaniu, 
rozwiązaniach technicznych; 
4. Propagowanie konieczności ochrony pojazdów 
zabytkowych; 
5. Promowanie pojazdów zabytkowych jako 
elementów historii i kultury; 
6. Zapobieganie eliminowaniu zabytkowych 
pojazdów; 
7. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz upowszechnianie umiejętności i 
znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy; 
8. Promowanie turystyki krajowej i regionalnej; 
9. Promowanie i organizowanie imprez sportowych, 
oraz uprawianie sportów motorowych.  
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2.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Górnego Śląska. 
3.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
a) organizację imprez mających na celu propagowanie i 
pogłębianie wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich 
ewolucji na tle wydarzeń historycznych i zmian 
kulturowych społeczeństwa, a także zasadach 
uczestniczenia w ruchu drogowym, prawidłowego 
reagowanie w sytuacjach niestandardowych; główną 
imprezą stowarzyszenia jest, którego organizacja 
podlega szczególnej ochronie i nadzorowi przez Zarząd 
stowarzyszenia; 
b) turystykę motocyklową; 
c) stałe doskonalenie zbiorów należących do członków 
stowarzyszenia; 
d) publiczne prezentowanie zbiorów w formie muzeów, 
wystaw, spotkań; 
e) uczestniczenie w organizowanych przez inne 
organizacje o podobnym profilu działania imprezach 
związanych z tematyką pojazdów zabytkowych; 
f) podejmowanie działań mających na celu 
usystematyzowanie dokumentacji dotyczącej pojazdów 
członków stowarzyszenie, bądź innych znajdujących się 
w polu zainteresowania członków stowarzyszenia, jeżeli 
będzie to pożądane z punktu widzenia interesów 
stowarzyszenia; 
g) organizowanie konferencji, konkursów, 
uczestniczenie w programach mających na celu 
przybliżenie tematyki pojazdów zabytkowych; 
h) organizowanie i uczestniczenie w imprezach 
propagujących znajomość zasad bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy, 
minimalizowania negatywnych oddziaływań pojazdów 
mechanicznych na środowisko naturalne i innych o 
tematyce związanej z użytkowaniem pojazdów; 
i) organizowanie imprez na zlecenie innych podmiotów, 
których przedmiotem działalności są m.in. pojazdy 
zabytkowe, szczególnie mistrzostw, eliminacji 
mistrzostw, rajdów turystycznych konkursów, wyścigów 
obejmujących pojazdy zabytkowe. 

 


