STATUT
AUTOMOBILKLUBU
ŚLĄSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.

1.

2.
1.
2.

§1

Automobilklub Śląski zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zmotoryzowanych i miłośników motoryzacji,
zrzeszającym na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne,
prawne oraz inne podmioty gospodarcze, organizacje
i związki interesujące się problematyką motoryzacji
w szerokim tego słowa rozumieniu.
Klub działa na mocy przepisów obowiązującej Ustawy
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
Klub posiada osobowość prawną.
Klub może działać jako organizacja pożytku publicznego, w trybie i na warunkach określonych ustawą.

§2

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów
statutowych Automobilklub może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą władz Klubu jest miasto Katowice.

§3

Klub posiada prawo powoływania Terenowych Jednostek Organizacyjnych.
Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi mogą być
Koła i Delegatury.
3

3.

Terenowe Jednostki Organizacyjne są powoływane
i rozwiązywane przez Zarząd w trybie uchwały.

§4

Klub może używać znaku, godła, barw i pieczęci, według
zasad określonych uchwałami Zarządu.

§5

Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnych działaniach. O przystąpieniu
bądź wystąpieniu z takich organizacji decyduje Zarząd.
1.
2.

§6

Klub opiera swoja działalność na społecznej pracy
swych członków.
Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać
pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7

Do zasadniczych celów Klubu należą:
1) krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wy4

3)
4)
5)
6)
7)

czynowych i popularnych oraz krajowej i zagranicznej
turystyki motorowej i caravaningowej,
organizowanie zawodów: sportowych, samochodowych,
motocyklowych, kartingowych i innych imprez,
ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowanych, a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie innej działalności w zakresie motoryzacji,
popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi,
propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie
w tym zakresie,
podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi i zachowania się na drogach.

§8

Klub realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1) zrzeszanie automobilistów, motocyklistów oraz miłośników motoryzacji, turystyki motorowej oraz caravaningowej,
2) szkolenie, prelekcje i działalność edytorską z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz eksploatacji pojazdów motorowych,
3) szkolenie zawodników i delegowanie ich na krajowe lub
zagraniczne zawody: sportowe, samochodowe, motocyklowe, kartingowe i inne,
4) udzielanie porad technicznych z zakresu eksploatacji
pojazdów i opinii licencjonowanych rzeczoznawców
techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, również
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
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5)

organizowanie i prowadzenie ośrodków motoryzacyjnych, w tym ośrodków szkolenia kierowców i doskonalenia techniki jazdy oraz tworzenie zaplecza technicznego
i sportowego,
6) współdziałanie z instytucjami publicznymi, w tym Policją i samorządami lokalnymi w zwalczaniu ujemnych
zjawisk i nieprawidłowości w ruchu drogowym, a także prowadzenie działalności pożytku publicznego,
w dziedzinach upowszechniania sportu i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczeństwa ruchu drogowego)
oraz – w ramach uzyskanych na ten cel środków – zadań
zleconych przez państwo lub organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe,
7) organizowanie życia klubowego, w interesie i według potrzeb ogółu swoich członków,
8) prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży, popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą,
9) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi,
10) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach i zdarzeniach drogowych,
11) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych
użytkowników pojazdów mechanicznych,
12) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
dla realizacji celów statutowych Klubu w następujących
formach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek.
45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do
pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli,
ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa
i detaliczna części i akcesoriów do nich.
49.31.Z – Transport lądowy, pasażerski, miejski
i podmiejski.
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski,
gdzie indziej niesklasyfikowany.
49.41.Z – Transport drogowy towarów.
49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca
transport lądowy ( holowanie i pomoc drogowa ).
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne.
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15. 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów.
16. 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
17. 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne.
18. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.
19. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.
20. 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów i furgonetek.
21. 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
22. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych.
23. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
24. 84.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacji, kultury oraz
pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych.
25. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
26. 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.
27. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych (tory
wyścigowe).
13) Prowadzenie działalności statutowej w zakresie, zgodnie
z PKD 2007:
1. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem.
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14) Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
15) Kultywowanie i dokumentowanie historii i tradycji Automobilklubu Śląskiego.
16) Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
1.

2.

3.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych, gotowa realizować statutowe cele Klubu i wykonywać obowiązki członka.
Członkiem zwyczajnym może być również osoba niepełnoletnia za zgodą swoich prawnych opiekunów. Osoba
niepełnoletnia nie posiada czynnego i biernego prawa
wyborczego.
Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie złożonej
przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i po uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej.
9

4.

Wysokość wpisowego jak również warunki zwolnienia
od niego i stosowania ulg w składkach i wpisowym ustala Zarząd.

§ 11

Członkom zwyczajnym Klubu przysługuje prawo do:
1) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,
2) uczestniczenia w działalności Klubu i życiu klubowym,
we właściwych dla siebie dziedzinach oraz wysuwania
postulatów i wniosków wobec władz Klubu i oceniania
ich działalności.
3) korzystania ze szkoleń, poradnictwa i wydawnictw Klubu,
4) korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej ze
strony Klubu,
5) korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością
Klubu, zgodnie z przyjętymi zasadami i regulaminami,
6) współdecydowania na zasadach określonych w Statucie,
o sprawach istotnych dla działalności Klubu,
7) reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu zgodnie
z uchwałami Zarządu,
8) otrzymywania odznaczeń, tytułów honorowych, godności, wyróżnień i nagród – za wzorową postawę wybitne osiągnięcia sportowe lub szczególnie aktywny udział
w realizacji celów statutowych Klubu.
1.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne
i osoby prawne deklarujące wsparcie dla Klubu i akceptujące statutowe cele Klubu. Osoba prawna działa przez
swojego przedstawiciela.
10

2.
3.

4.
5.

1.

Przyjęcie członka wspierającego odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający lub jego przedstawiciel (przedstawiciele) mogą zawrzeć z Zarządem „Umowę o wspieraniu Automobilklubu Śląskiego”, określającą jego świadczenia na rzecz Klubu.
Członek wspierający nie posiada prawa wyborczego.
Członek wspierający powinien dbać o dobre imię Klubu
i realizować zadania zgodnie z świadczeniami.

§ 13

Członkiem honorowym Automobilklubu Śląskiego
może zostać osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla Klubu, w szczególności w zakresie działalności statutowej
lub organizacyjnej.
2. Członkom honorowym Automobilklubu Śląskiego przysługuje:
1) bierne prawo wyborcze,
2) możliwość uczestniczenia w działalności Klubu i życiu klubowym oraz składania wniosków w sprawach
jego działalności,
3) możliwość korzystania ze szkoleń, poradnictwa,
wydawnictw, urządzeń i sprzętu Klubu, zgodnie
z przyjętymi zasadami i regulaminami,
4) prawo reprezentowania barw i noszenia odznak
Klubu,
5) obowiązkiem członków honorowych jest dbanie
o dobre imię Klubu.
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§ 14

Członkowie zwyczajni obowiązani są:
1) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Klubu.
2) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości
ustalonej uchwałami Zarządu do 31.12. każdego roku.
3) realizować uchwały i decyzje władz Klubu.
4) uczestniczyć w pracach Klubu i realizacji jego celów
statutowych oraz podejmować inicjatywy i działania na
rzecz organizacyjnego umacniania Klubu; krzewić kulturę motoryzacyjną,
5) dbać o dobre imię Klubu.

§ 15

Za szczególne zasługi Klub może przyznawać następujące
godności i tytuły:
1. Godność „Honorowy Członek Automobilklubu Śląskiego” – nadawany i odbierany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów na wniosek Zarządu,
2. Tytuł „Honorowy Prezes Automobilklubu Śląskiego” –
nadawany i odbierany uchwałą Walnego Zgromadzenia
Delegatów na wniosek Zarządu,
3. Tytuł „Zasłużony dla Automobilklubu Śląskiego” –
nadawany i odbierany uchwałą Zarządu.
1.

§ 16

Członkostwo w Klubu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej
Zarządowi na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań
wobec Klubu,
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2)

śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do
czynności prawnych albo praw publicznych,
3) skreślenia z listy członków z powodu nie zapłacenia
bieżącej składki członkowskiej lub nie wykonywania
innych zobowiązań wobec Klubu,
4) wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
5) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku
uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 ustanie członkostwa następuje automatycznie co stwierdza Zarząd,
w formie uchwały,
3. Zarząd może przywrócić członkostwo zwyczajne lub
wspierające na wniosek skreślonego członka po uregulowaniu zaległych składek i innych zobowiązań wobec
Klubu.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1.

§ 17

Władzami Klubu są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Jednostką organizacyjno – wykonawczą Klubu jest Biuro Klubu.
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§ 18

Kadencja władz Klubu oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych trwa 4 lata.
1.
2.

1.

2.

§ 19

Wybory delegatów i wybory do władz Klubu oraz do
władz Terenowych Jednostek Organizacyjnych są tajne.
Władze Klubu oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych mają prawo dokooptować nowych członków
na miejsce tych, którzy w czasie kadencji ustąpili bądź
ich odwołano. Liczba dokooptowanych członków danej
władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

Jeżeli Statut lub inne przepisy nie stanowią inaczej,
uchwały władz Klubu oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych zapadają zwykłą większością głosów
oddanych, przy czym dla ich ważności wymagana jest
obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych
do głosowania.
Głosowania władz Klubu oraz Terenowych Jednostek
Organizacyjnych odbywa się jawnie, chyba że uchwalono głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ZWANE
DALEJ ZGROMADZENIEM DELEGATÓW
§ 21

Najwyższą władzą Klubu jest Zgromadzenie Delegatów.
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1.

§ 22

W Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą:
1) Delegaci – z czynnym prawem wyborczym,
2) członkowie ustępujących Władz – z czynnym prawem wyborczym,
3) honorowi członkowie Klubu – z głosem doradczym
i biernym prawem wyborczym,
4) przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym,
2. Sposób wyboru delegatów oraz tekst jednolitego regulaminu wyborczego delegatów w Terenowych Jednostkach
Organizacyjnych, jest opracowany i uchwalony przez
Zarząd i przedstawiony do wglądu Komisji Rewizyjnej.
3. W Zgromadzeniu Delegatów udział można brać jedynie
osobiście.

1.
2.

3.

§ 23

Zgromadzenie Delegatów Klubu odbywa się raz na
cztery lata.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zgromadzenia Delegatów Klubu ustala Zarząd uchwałą zawiadamiając o tym pisemnie lub w formie elektronicznej
władze Klubu oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne,
nie później niż na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Delegatów, przekazując im jednocześnie projekty
dokumentów, które mają być przedmiotem obrad.
Zarząd zwołuje Zgromadzenie Delegatów Klubu
w dwóch terminach z których drugi powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
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4.

5.

Delegaci, honorowi członkowie Klubu i przedstawiciele
członków wspierających powinni zostać zawiadomieni
pisemnie lub formie elektronicznej o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Delegatów oraz otrzymać projekty odpowiednich dokumentów nie później niż na 30 dni przed terminem Zgromadzenia Delegatów.
Zgromadzenie Delegatów Klubu obraduje według
uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

§ 24

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Klubu oraz programu na okres najbliższej kadencji Zarządu,
2) uchwalanie Statutu lub zmian w Statucie,
3) zatwierdzenie ordynacji wyborczej do władz,
4) zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad Zgromadzenia Delegatów i innych regulaminów zgodnie
ze Statutem,
5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych
przez władze i członków Klubu,
6) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
rozstrzygniętych uprzednio przez inne władze Klubu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
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8)
9)

wybór władz Klubu na następną kadencję,
nadawanie godności „Członka Honorowego Automobilklubu Śląskiego i tytułu „Honorowego Prezesa
Automobilklubu Śląskiego”,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
11) ustalanie wzorów znaków, godeł, barw, odznak i pieczęci Klubu,
12) ustalenie maksymalnej kwoty zaciąganego zobowiązania i obciążenia majątku Klubu przez Zarząd bez
zgody Zgromadzenia Delegatów.
1.

§ 25

W Zgromadzeniu Delegatów Klubu udział biorą delegaci:
1) Delegaci – z czynnym prawem wyborczym,
2) członkowie ustępujących Władz – z czynnym prawem wyborczym,
3) honorowi członkowie Klubu – z głosem doradczym
i biernym prawem wyborczym,
4) przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym,
2. Ilości i sposób rozdziału mandatów dla Delegatów –
określa uchwała Zarządu Klubu, po konsultacji z Komisją Rewizyjną.
Delegaci zachowują ważność mandatów do czasu zwołania
następnego Zgromadzenia Delegatów co w szczególności
daje im prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Klubu.
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§ 26

Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności:
1. w pierwszym terminie – liczby delegatów określonej
w § 25,
2. w drugim terminie – bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania.
1.

2.
3.
4.
5.

§ 27

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Delegatów może
być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach:
1) uchwałą Zarządu z jego własnej inicjatywy,
2) uchwałą Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
z tym, że uchwała Komisji Rewizyjnej jest dla Zarządu obligatoryjna,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania odpowiedniego uprawnionego wniosku
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów
biorą delegaci oraz członkowie władz Klubu.
W sprawach nieuregulowanych w § 27 a, dotyczących
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów, stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące Zgromadzenia Delegatów.
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ZARZĄD
1.
2.

3.

4.
5.

6.

§ 28

Najwyższą władzą w Klubie w okresie między Zgromadzeniami Delegatów jest Zarząd.
Zarząd składa się z od 7 do 11 członków i na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego
Zgromadzenia, wybiera ze swojego grona w głosowaniu
tajnym Prezesa Zarządu.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa Zarządu, które odbywa się nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyborów i wybiera:
1) Delegaci – z czynnym prawem wyborczym,
2) członkowie ustępujących Władz – z czynnym prawem wyborczym,
3) honorowi członkowie Klubu – z głosem doradczym
i biernym prawem wyborczym,
4) przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym,
Zarząd prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje Klub na
zewnątrz, a w jego imieniu występuje Prezes Zarządu.
Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz
jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu Klubu. Dla skuteczności oświadczenia woli, w imieniu Klubu w sprawach finansowych i majątkowych wymagane
jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Skarbnika lub innej osoby upoważnionej uchwała Zarządu.
Oświadczenia woli składane w imieniu Klubu w sprawach finansowych i majątkowych, w trybie przewidzianym w ustępie 5, powinny się mieścić w ramach budże19

tu/preliminarza finansowego ustalonego na dany rok
działalności Klubu.
7. W razie nieobecności Prezesa – w imieniu Klubu występuje wskazany przez Prezesa jeden z Wiceprezesów.
8. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. W wypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe członek Zarządu, traci on swój
mandat od chwili uprawomocnienia się wyroku.
10. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku
małżeńskim, konkubinacie, powinowactwa i pokrewieństwa z członkami Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i pracownikami Klubu.
1.

§ 29

Zadania niezastrzeżone dla wyłącznej kompetencji innych władz wykonuje Zarząd.
2. Do kompetencji Zarządu należy min:
1) realizowanie celów statutowych oraz uchwał Zgromadzenia Delegatów,
2) określanie i realizowanie szczegółowych kierunków
działania Klubu,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych oraz
zapewnienie bieżącego finansowania działalności
statutowej zgodnie z tymi preliminarzami,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami w tym zaciąganie zobowiązań, nabywanie, zbywanie i obciążanie
20

5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

nieruchomości i ruchomości w imieniu Klubu z zastrzeżeniem §24 pkt.12,
uchwalanie regulaminów organizacyjnych przewidzianych w Statucie, a niezastrzeżonych dla innych
władz,
zatwierdzanie na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Skarbnika,
powoływanie stałych i doraźnych komisji, zespołów
albo innych struktur organizacyjnych w tym Kronikarza Dziejów Klubu oraz określanie ich zadań,
zakresów działania i składów osobowych,
powoływanie i rozwiązywanie Terenowych Jednostek Organizacyjnych Klubu oraz inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad ich działalnością,
zwoływanie Zgromadzenia Delegatów i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów oraz zatwierdzanie uchwałą trybu wyborów Delegatów oraz
projekty regulaminów Zgromadzenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu Delegatów,
ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad
ich regulowania oraz innych opłat, ulg lub zwolnień
od tych składek i opłat,
ustalanie zakresu świadczeń Klubu na rzecz swoich
członków i zasad realizacji tych świadczeń,
podejmowanie decyzji o przynależności Klubu do
innych organizacji,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
w tym także zawieranie umów z członkami wspiera21

15)
16)
17)
18)
19)

1.
2.
3.
4.
5.

jącymi oraz stwierdzanie utraty członkostwa w Klubie z wyjątkiem wykluczenia,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności
„Członka Honorowego Automobilklubu Śląskiego”,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu
„Honorowy Prezes Automobilklubu Śląskiego”,
nadawanie i pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Automobilklubu Śląskiego”,
określanie zasad udostępniania osobom trzecim
znaku, nazwy, barw i innych wartości niematerialnych i prawnych, należących do Klubu,
Nadzorowanie bieżącej działalności Klubu, w zakresie o którym mowa w § 8 Statutu.

§ 30

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz
w miesiącu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub według potrzeb.
Posiedzenia Zarządu są prawomocne, gdy obecnych jest
co najmniej połowa + 1 jego członków.
W trakcie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować
do swojego składu nie więcej niż 1/3 członków w miejsce ustępujących, względnie pozbawionych członkostwa.
Uchwałę o uzupełnieniu stanu liczbowego, względnie
o kontynuowaniu pracy przy zmniejszonej liczbie
członków, podejmują na posiedzeniu bezwzględną
większością oddanych głosów pozostali członkowie Zarządu.
22

6.

7.
8.

W razie ustąpienia lub ustania członkostwa Prezesa Zarządu, Zarząd wybiera ze swego grona nowego Prezesa
lub zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów
w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.
Wybór Zarządu Klubu dokonany zgodnie z ust.6 nie
przerywa kadencji pozostałych władz Klubu.
Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być członkami
innych władz Klubu.

BIURO KLUBU
1.

2.

3.

§ 31

Biuro Klubu wykonuje czynności obsługi Klubu na
szczeblu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz
komisji i zespołów wykonujących uchwały i inne decyzje
władz Klubu.
Biuro Klubu współuczestniczy w opracowaniu budżetów
i preliminarzy finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania, a także realizuje na bieżąco decyzje finansowe
Zarządu.
Strukturę i tryb pracy Biura Klubu określa regulamin
Biura uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA
1.

§ 32

Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się niezwłocznie po wyborze na Zgromadzeniu, na którym dokonany
jest wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
w ciągu 7 dni od dnia wyboru i wybiera wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
W razie ustąpienia lub ustania członkostwa Przewodniczącego Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
nowego Przewodniczącego.
W razie niemożliwości dokonania wyboru Przewodniczącego w trybie ustępu 4 w ciągu 30 dni od ustąpienia
lub utraty członkostwa poprzedniego Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów, w celu
wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej.
Wybór nowej Komisji Rewizyjnej nie przerywa kadencji
władz Klubu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami innych władz Klubu,
2) nie mogą pozostać w związku małżeńskim, konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej, z członkami Zarządu,
Sądu koleżeńskiego i pracownikami Klubu,
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe członka Komisji
24

Rewizyjnej, traci on swój mandat od chwili uprawomocnienia się wyroku,
5) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów.

§ 33

Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności
Zarządu co najmniej raz na 6 miesięcy oraz dodatkowo przed każdym Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Delegatów lub na wniosek Zarządu,
2) kontrolowanie działalności Zarządu, Terenowych
Jednostek Organizacyjnych w zakresie jej zgodności
z powszechnie obowiązującym prawem, Statutem
oraz uchwałami Zgromadzenia Delegatów,
3) zgłaszanie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących
jego działalności wynikających z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień, a także określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,
4) opiniowanie we własnym zakresie lub przy pomocy
biegłych i występowanie z wnioskami o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika,
5) składanie Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań
ze swojej działalności wraz z wnioskiem w sprawie
udzielenia absolutorium dla ustępujących władz
Klubu,
6) składanie wniosku o którym mowa w §27 ust.
1 pkt.2.
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1.
2.
3.

§ 34

Komisja Rewizyjna działa na podstawie i trybie regulaminu przez siebie uchwalonego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni
przez niego jej członkowie mają prawo uczestniczyć
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu
nie więcej niż 1/3 członków w razie ustąpienia lub utraty członkostwa.

SĄD KOLEŻEŃSKI
1.
2.

3.

4.

5.

§ 35

Sąd Koleżeński składa się z od 5 do 7 osób wybranych
przez Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
Posiedzenie Sądu koleżeńskiego odbywa się niezwłocznie po wyborze na Zgromadzeniu, na którym
dokonany jest wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
Sąd koleżeński konstytuuje się na posiedzeniu zwołanym
przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, w ciągu
7 dni od dnia wyboru i wybiera wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
W razie ustąpienia lub ustania członkostwa Przewodniczącego, Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego. Powyższy tryb dotyczy również
wyboru wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Sąd Koleżeński może dokooptować do swego składu nie
więcej niż 1/3 członków w razie ustąpienia lub utraty
członkostwa.
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6.
7.

1.

2.
3.

1.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Klubu.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pozostawać
w związku małżeńskim, konkubinacie, powinowactwa
i pokrewieństwa z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownikami Klubu.

§ 36

Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej instancji w trzyosobowym składzie: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i dwóch wylosowanych przez Przewodniczącego
członków Sądu Koleżeńskiego.
W postępowaniu odwoławczym Sąd Koleżeński orzeka
w trzyosobowym, lecz w pełni zmienionym składzie.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na
zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa
do obrony i odwołania się w terminie 30 dni od daty
doręczenia orzeczenia pierwszej instancji.

§ 37

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw związanych
z naruszeniem przez członków postanowień Statutu
lub innych przepisów obowiązujących w Klubie,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy
członkami, a władzami Klubu,
3) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy
członkami Klubu,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na
Zgromadzeniu Delegatów.
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1.
2.

3.
4.
5.

§ 38

Sąd Koleżeński w razie nie doprowadzenia do ugody
pomiędzy stronami sporu wydaje orzeczenie.
Sąd Koleżeński może nakładać – orzekać następujące kary:
1) ostrzeżenie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres do
12 miesięcy,
4) czasowy lub stały zakaz reprezentowania Klubu
w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,
5) pozbawienie godności i tytułów honorowych,
6) wykluczenie z Klubu.
Członkom od kar nałożonych wymienionych w ust.
2 przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Delegatów
w terminie określonym w § 23 ust.1 niniejszego Statutu.
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje
prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego
określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1.

§ 39

Terenowe Jednostki Organizacyjne są powoływane
i rozwiązywane przez Zarząd Klubu:
1) Koła Środowiskowe lub terenowe,
2) Delegatura (Koło które osiągnie liczbę 100 członków zwyczajnych),
28

2.
3.
4.

1.

Terenowe Jednostki Organizacyjne tworzone są z inicjatywy co najmniej 15-członków Klubu.
Działalność jednostki, strukturę, zakres i tryb pracy, sposób wyborów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Klubu.
Terenowe Jednostki Organizacyjne Klubu nie posiadają
osobowości prawnej.

§ 40

Najwyższą władzą w Terenowej Jednostce Organizacyjnej jest Zebranie Członków, które odbywa się nie
rzadziej niż raz na 4 lata w terminie ustalonym przez
Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej w porozumieniu z Zarządem Klubu.
2. Termin – pierwszy i drugi, który następuje 30 minut
po pierwszym, miejsce i porządek Zebrania Członków
Terenowej Jednostki Organizacyjnej ustala Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej w porozumieniu z Zarządem Klubu i zawiadamia pisemnie lub formie elektronicznej o tym członków Terenowej Jednostki Organizacyjnej najpóźniej na 30 dni przed dniem Zebrania
Członków przekazując jednocześnie dokumenty według,
których ma się odbyć zgodnie z zapisami § 22.
3. W Walnym Zebraniu Członków Terenowej Jednostki
Organizacyjnej biorą udział:
1) członkowie zwyczajni Terenowej Jednostki Organizacyjnej z czynnym prawem wyborczym,
2) przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym,
3) członkowie Władz Klubu oraz członkowie honoro29

4.

5.

wi Klubu przynależni do danej Terenowej Jednostki
Organizacyjnej – z biernym prawem wyborczym
i głosem doradczym.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może
się odbyć w każdym czasie na wniosek Zarządu Klubu, Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 członków Koła.
Postanowienia § 22 punkt 3 i § 26 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 41

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Terenowej
Jednostki Organizacyjnej należy:
1. ustalanie kierunku działalności Terenowej Jednostki
Organizacyjnej zgodnie ze statutowymi celami Klubu oraz uchwałami Zgromadzenia Delegatów,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Terenowej Jednostki Organizacyjnej,
3. wybór Zarządu Terenowej Jednostki Organizacyjnej oraz Delegatów na Zgromadzenie Delegatów,
4. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze
Klubu lub członków Klubu należących do danej
Terenowej Jednostki Organizacyjnej,
5. podejmowanie uchwał dotyczących wniosków na
Zgromadzenie Delegatów.
1.

§ 42

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
władzą w Terenowej Jednostce Organizacyjnej jest Zarząd, który kieruje działalnością Terenowej Jednostki
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2.
3.
4.

1.

Organizacyjnej i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Terenowej Jednostki Organizacyjnej i władzami Klubu.
Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej składa się
z 3 członków i wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej konstytuuje
się na pierwszym posiedzeniu odbywającym się nie później niż 7 dni od daty wyborów.
Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej reprezentuje Terenową Jednostkę Organizacyjną na zewnątrz,
a w jego imieniu występuje Przewodniczący. W razie
nieobecności Przewodniczącego w imieniu Zarządu Terenowej Jednostki Organizacyjnej występuje Zastępca
Przewodniczącego.

§ 43

Do kompetencji Zarządu Terenowej Jednostki Organizacyjnej należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Terenowej Jednostki Organizacyjnej i Zgromadzenia
Delegatów Klubu oraz władz Klubu,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Terenowej
Jednostki Organizacyjnej z obowiązkiem rozliczenia
się przed Zarządem Klubu,
3) uchwalanie projektów planu działalności zgodnie
z uchwałami i Statutem,
4) przyjmowanie członków i stwierdzanie ustania
członkostwa w Terenowej Jednostce Organizacyjnej
za wyjątkiem wykluczenia,
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5)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków Terenowej Jednostki Organizacyjnej,
6) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Terenowej Jednostki Organizacyjnej,
7) inspirowanie i koordynacja wspólnych działań swoich członków w zakresie realizacji statutowych celów
Klubu,
8) decydowanie w innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Klubu na terenie Terenowej Jednostki Organizacyjnej, a niezastrzeżonych
dla kompetencji innych władz Terenowej Jednostki
Organizacyjnej lub klubu.
2. Postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
1.

§ 44

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1) wpisowe i składki członkowskie członków zwyczajnych i honorowych,
2) dochody z imprez (pod warunkiem przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych – Dz. U. Nr 62, poz. 504),
3) składki, darowizny członków wspierających oraz
środki pozyskane od nich z tytułu umów członkowskich,
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4)

dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
5) darowizny, spadki, zapisy oraz nawiązki i inne przysporzenia,
6) dochody z własnej działalności gospodarczej i statutowej, w tym opłaty za wydawanie lub przedłużanie
licencji, certyfikatów i innych zaświadczeń,
7) dochody z ofiarności publicznej (pod warunkiem
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.03.2014
o zbiórkach publicznych,
8) dotacje i środki otrzymane na realizację zadań zleconych, w tym na rzecz prowadzenia działalności
pożytku publicznego,
9) dochody z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
10) dochody z lokat finansowych o obrotu papierami
wartościowymi,
11) dotacje i subwencje z funduszy Unii Europejskiej.
3. Majątek Klubu służy wyłącznie do finansowania realizacji celów statutowych, określonych w § 8.
4. Zabrania się:
1) udzielania jakichkolwiek pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu, za wyjątkiem
pożyczek w ramach Zakładowego Funduszu Socjalnego,
2) na zasadach innych niż określonych w regulaminie
uchwalonym przez Zarząd przekazywania, wykorzystania majątku Klubu na rzecz członków i pracowników, zakupu towarów lub usług od podmiotów
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w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
5. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Klub sporządza roczne sprawozdania:
1) merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
2) finansowe, które podaje do publicznej wiadomości
w sposób umożliwiający zapoznanie się ze sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty.
1.

2.

3.

§ 45

Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
uprawniony jest Zarząd Klubu podejmując uchwały
większością głosów oddanych w obecności i po wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych
Klubu wymagane są podpisy dwóch osób zgodnie
z § 28 pkt. 5.
Do składania oświadczeń woli Zarząd Klubu może ustanawiać pełnomocników podejmując w tych sprawach
odpowiednią uchwałę.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZYWANIE KLUBU
1.

2.

3.
4.

5.

§ 46

Uchwalenie zmian w Statucie albo nowego Statutu lub
podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Zgromadzenie Delegatów albo Nadzwyczajne Zgromadzenie
Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby delegatów określonej w paragrafie 25 i 26,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania.
Zmiany w Statucie lub podjecie decyzji o rozwiązaniu
Klubu mogą być przedmiotem Zgromadzenia Delegatów lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów
wyłącznie wówczas, gdy sprawy te zostały umieszczone
w porządku obrad Zgromadzenia Delegatów.
Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Klubu,
Zgromadzenie Delegatów ustala sposób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Klubu.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych w Statucie mają zastosowania
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r Prawo
o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.
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ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
1.
2.

§ 47

Uchwały i decyzje o nadaniu godności i tytułów honorowych oraz odznak podjęte przed uchwaleniem zmian
w Statucie pozostają w mocy.
Uchwalenie zmian Statutu nie skraca kadencji władz
Klubu wybranych zgodnie z postanowieniami poprzednio obowiązującego Statutu.

Statut uchwalono w dniu 30.11.2019r.
Zatwierdzony przez Sąd Rejonowy
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 26.08.2020r.
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