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STATUT 

AUTOMOBILKLUBU    PODLASKIEGO    W   BIAŁYMSTOKU 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Automobilklub Podlaski”, zwane jest w dalszym ciągu 
niniejszego statutu ”Klubem” zrzeszającym  na zasadach dobrowolności członków 
działających na rzecz motoryzacji i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 
Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami). 
2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
                                                                         § 2 
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele i zadania 
są podobne. 
                                                                         § 3 
1. Klub posiada osobowość prawną. 
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Siedzibą władz Klubu jest miasto Białystok. 
                                                                         § 4 
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków 
Klub do prowadzenia swych spraw zatrudnia pracowników. 
                                                                         § 5 
Klub ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci. 

 
Rozdział II 

Cele i środki działania 
 

§ 6 
Celem Klubu jest: 

1) upowszechnianie wiedzy i kultury motoryzacyjnej, 
2) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
3) organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego, 
4) organizowanie turystyki motorowej. 
                                                     

 § 7 
        Cele powyższe klub realizuje poprzez: 
1) popularyzację przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
2) propagowanie tradycji i osiągnięć motoryzacji oraz sportów motorowych, 
3) organizowanie i prowadzenie szkolenia oraz dokształcania kierowców, 
4) prowadzenie szkolenia sportowego, 
5) organizowanie zawodów sportowych, 
6) udział w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych, 
7) organizowanie turystyki motorowej, imprez związanych z motoryzacją oraz życia 

klubowego, 
8) działania na rzecz niepełnosprawnych użytkowników ruchu drogowego, 
9) poradnictwo fachowe rzeczoznawców w dziedzinie motoryzacji, 
10) wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji, 
11) prowadzenie działalności gospodarczej służącej wypracowaniu środków na realizację 

zadań statutowych. 
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Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

                                                                         § 8 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) honorowych, 
3) wspierających. 
                                                                          § 9 
1. C z ł o n k i e m  z w y c z a j n y m  Klubu może być każda osoba, która popiera cele  
       i zadania Klubu, a nadto spełnia warunki: 

a) osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych, złożyła pisemną 
deklarację o wstąpieniu do Klubu, wpłaciła wpisowe i składki członkowskie, 

b) małoletni: 
 w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych  
       i spełniających inne warunki określone w ust. 1 a,  
 w wieku do lat 16 mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mający 

zgodę ustawowych przedstawicieli i spełniają inne warunki określone w ust. 1 a 
Osobom tym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz nie mogą brać 
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków. 

2. C z ł o n k i e m   h o n o r o w y m  może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
Klubu. 

3. C z ł o n k i e m   w s p i e r a j ą c y m  może być osoba prawna i fizyczna, 
zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela. 

 
§ 10 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie 
pisemnych deklaracji. 

2. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na 
wniosek Zarządu. 

§ 11 
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego, 
2) zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach Klubu, 
3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub, 
4) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd, 
5) reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu, 
6) udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub, 
7) odwoływania się od decyzji władz Klubu. 

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego  
3. i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu. 
 

§ 12 
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 

1) brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, 
regulaminów i uchwał władz klubu, 

2) terminowo opłacać składki członkowskie, 
3) chronić własność Klubu jako wspólne dobro, 
4) dbać o dobre imię Klubu, 

2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz 
Klubu.  
Członkowie honorowi zwolnieni są  z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie wspierający obowiązani są realizować zadeklarowane świadczenia. 
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§ 13 

Członkostwo ustaje wskutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie, 
2) zgonu członka Klubu, 
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub niewywiązywania się  
       z zadeklarowanych świadczeń, 
4) pozbawienia godności Członka Honorowego przez Walne Zebranie Członków Klubu. 
5) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieopłacenia składek w ustalonym 

terminie bez usprawiedliwienia, 
6) wykluczenia z Klubu przez Zarząd za działalność na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie 

postanowień Statutu i uchwał władz Klubu albo w razie prawomocnego orzeczenia sądu 
o pozbawieniu członka  praw publicznych. 

§ 14 
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu 
członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 
1) pochwałę na piśmie, 
2) dyplom, 
3) Odznakę Honorową Klubu, 
4) odznaki honorowe związków stowarzyszeń oraz regionalne, 
5) odznaczenia państwowe. 

§ 15 
1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, uchwał władz Klubu lub 

działalność na szkodę Klubu Zarząd Klubu może nakładać na członka zwyczajnego 
następujące kary: 
1) upomnienie, 
2) zawieszenie na okres od 6 miesięcy do 1 roku w prawach członka Klubu, 
3) wykluczenie. 

2. Ponowne przyjęcie do Klubu może nastąpić najwcześniej po upływie 1 roku od daty 
wykluczenia. 

 
Rozdział IV 

Organizacja Klubu 
 

§ 16 
Organizacja Klubu obejmuje: 

1) władze Klubu, 
2) ogniwa organizacyjne. 
                                                                        § 17 

Władzami Klubu są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 18 

Ogniwami organizacyjnymi są: 
1) komisje, 
2) koła, 
3) sekcje. 
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Rozdział V 

Walne Zebranie Członków Klubu 
§ 19 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub 
Nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków odbywa się co cztery lata. 
3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Klubu podając 

do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
4. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 

50% ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

5. Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 
 

§ 20 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich 

działalności, wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz 
podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu, 
4) ustalanie trybu wyborów władz Klubu, 
5) wybór dziewięciu członków Zarządu i pięciu członków Komisji Rewizyjnej  
       w głosowaniu tajnym, 
6) uchwalanie zmian w Statucie Klubu, 
7) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Klubu, 
8) podejmowania innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze 

Klubu, 
9) wybór delegatów na zjazdy związków stowarzyszeń, 
10)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, 
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu, przeznaczenia majątku i powołania 

likwidatora. 
§ 21 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie przez 
Zarząd Klubu: 
 z własnej inicjatywy, 
 na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
 na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu złożony na piśmie  
       do Zarządu Klubu, 

2. Złożony wniosek winien zawierać cel oraz projekt porządku obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy  
       od dnia złożenia wniosku. 
4. Członkowie Klubu o terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

muszą zostać powiadomieni co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem. 
 

Rozdział VI 
Zarząd Klubu 

§ 22 
1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami 

Członków Klubu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
2. Zarząd Klubu składa się z 10 członków, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów. Dziewięciu 

członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Klubu. W skład Zarządu 
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wchodzi również zatrudniany przez Zarząd Dyrektor Klubu, który jednocześnie pełni 
funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

3. Zarząd Klubu w głosowaniu tajnym wybiera spośród swoich członków Prezesa  
      i jednego Wiceprezesa Zarządu.  
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 6 razy  
      w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w czasie jego nieobecności      
 zastępujący go Wiceprezes. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje z własnej 
 inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa oraz na pisemny  wniosek Komisji Rewizyjnej 
 lub 1/3 członków Zarządu. Złożony wniosek winien zawierać cel oraz projekt 
 porządku obrad Zarządu. 
      Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w terminie 20 dni od dnia złożenia 
      wniosku.  
5. Głosowania Zarządu odbywają się jawnie, chyba że większość ustaliła głosowanie 

tajne. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ 
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek: rezygnacji, odwołania przez Walne 
Zebranie,  co najmniej 50% nieusprawiedliwionej absencji na posiedzeniach w ciągu 
roku oraz rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem. 

7. W okresie kadencji Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce 
ustępujących w liczbie nie większej niż 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących  

      z wyboru. 
§ 23 

Do zakresu działania Zarządu należy: 
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) kierowanie działalnością Klubu i zatwierdzanie jego struktur wewnętrznych, 
3) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu, 
4) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i informowanie Komisji o ich realizacji, 
5) wybieranie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa, 
6) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
7) zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych, 
8) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości  

oraz działalności gospodarczej w zakresie określonym w regulaminie wewnętrznym          
Klubu, 

9) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
10) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Klubu 
11) przyznawanie wyróżnień, Odznaki Honorowej Klubu oraz występowanie z wnioskami  
       o odznaczenia państwowe, regionalne i honorowe, 
12) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora, ustalanie jego obowiązków i wynagrodzenia. 
13) podejmowanie uchwał o przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji. 
 

Rozdział VII 
Komisja Rewizyjna 

§ 24 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolną Klubu. Jej kadencja trwa 4 lata. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości 
głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

5. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na sześć 
miesięcy. 

6. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w składzie co najmniej dwuosobowym. 
7. Członkostwo w Komisji ustaje wskutek rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie. 
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8. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o dwóch członków w miejsce 
ustępujących. 

§ 25 
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu, 
2) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi, 
3) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swojej działalności, 
4) występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Klubu, 
5) prawo delegowania członków Komisji do udziału w zebraniach Zarządu z głosem 

doradczym, 
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  
        lub posiedzenia Zarządu Klubu. 
 

Rozdział VIII 
Działalność gospodarcza 

§ 26 
1. Zakres i przedmiot prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej określa Zarząd. 
2. Działalność gospodarczą Klubu organizuje, kieruje nią i ponosi odpowiedzialność 

Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd. 
3. W zakresie swoich obowiązków i uprawnień Dyrektor podlega bezpośrednio Zarządowi 

Klubu. 
4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa Zarząd w regulaminie 

wewnętrznym Klubu. 
5. W stosunku do pracowników Klubu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 

Dyrektor, a w razie jego nieobecności inna przez niego wyznaczona osoba. 
 
                                                                  Rozdział IX 

Majątek i fundusze Klubu 
§ 27 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe. 
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są: 

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 
b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki, 
c) dochody z organizowanych imprez, wydawnictw i reklamy, 
d) dochody uzyskane z działalności gospodarczej, 
e) dochody z majątku własnego Klubu lub będącego w użytkowaniu Klubu. 

3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 28 
1. Do ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych czynności prawnych  

wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz członka Zarządu. 
2. Dokumenty związane z bieżącą działalnością gospodarczą podpisuje Dyrektor  
      lub osoby przez niego upoważnione. 

§ 29 
Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały powziętej większością 3/4 głosów specjalnie 
zwołanego w tym celu Walnego Zebrania. Powiadomienie członków o Walnym Zebraniu  
musi nastąpić w formie pisemnej na 30 dni przed planowanym terminem. Walne Zebranie 
powołuje likwidatora oraz określa cel przeznaczenia likwidowanego majątku. 

§ 30 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 
Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 08.06.2009r. Postanowienie w załączeniu. 


