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KATOLICKIEGO BRACTWA MOTOCYKLOWEGO
im. św.Krzysztofa

Postanowienia ogólne
Katolickie Bractwo Motocyklowe jest męsĘ grupą parafialną dziŃającąprzy parafii św.ap. Filipa
i Jakuba w Zorach na zasadach zawartych w statucie. Ma obowiązek stosowania się do zasad
zgodnych z nauką Kościołarzymskokatolickiego, nie angazuje się politycznie, neguje rczvviązania
siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje zasada ważności: Bóg, Rodzinao Pracao Motocykl.
Siedzibą główną KBM jest miasto Żory.Wszyscy członkowie KBM są sobie równi i posiadają
prawo użryw ania znaków i symboliki ustalonych ptzez bracŃ o.
KBM jako grupa parafialna nie może wchodzić w żadne inne struktur7 działalności.
Na podstawie statutu I(BM może tworzyć oddziĘ parafialne w Archidiecezji Katowickiej.
Oficjalna data utworzenia KBM -ż paździemik2Dl7t,
Zgoda ks. Abp, na istnienie i działalnośćKBM z dnia 14 marca 20l8r.
(VDII -3342ll8 wazna ze statutem)
I. Cele KBM
l.Tworzęnie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, na
których można polegać.
2. Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na
uwadze dobre imię KBM i Kościołarzymskokatolickiego.
3. Propagowanie turystyki motocyklowej w myślzasad bezpiecznej jazdy.

4.Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym
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(Majqc zawsze Anioła Stróża zprzodu motocykla )
5. Dbanie o dobre imię motocyklistów.

II. Organizacja wewnętrzna
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3.
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opiekę duchową sprawuje kapelan wznaczonł przez proboszcza parafli
św.Apostołów Filipa i Jakuba.
(lub naxwa paraJii gdzie działa oddział bractwa)
2. Wszyscy członkowie (nie dotyczy członków honorowych)
KBM są równi w prawach i obowiązkach .

KBM

prowadzi ksiądz .'l11znaczony przezproboszczazgodnie z postanowieniami zawaĘmi
w statucie. Grupie przewodzi komandor.(asoba koorĘnator wybrana przez bractwo,
z akceptacjq proboszcza/. Co roku na początku stycznia podczas zgromadzenia KBM
udzielane jest poparcie(przez jawne głosowanie) komandorowi lub w przypadku braku
poparcia wybierana jest nowa osoba koordynująca KBM.

4. Zgromadzenie KBM jest uprawnione do podejmowania decyĄiwiążącychprzez
wszystkich członków przy obecności co najmniej % ogólnej Liczby członków z prawem głosu.
Decy zje zapadają zwyl<łą większością głosów.
5. Regularne spotkania ustalają członkowie KBM i rozpoczynają się od msąy świętej.
Terminy innych spotkań zostają kńdorazowo ..vqyznaęzane na bieżąco podczas spotkań
miesięcznych lub przez informację telefoniczną (SMS, itp.)

