
STATUT 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Automobilklub „Rzemieślnik” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę AUTOMOBILKLUB „RZEMIEŚLNIK” i zwane jest w dalszej treści 

niniejszego Statutu „Klubem”. 

 

§ 2. 

Klub jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. Klub samodzielnie 

określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące 

swojej działalności.  

 

§ 3. 

Klub jest organizacją powołaną w celu popularyzowania i organizowania sportu i turystyki motorowej oraz 

podejmowania różnego rodzaju akcji zmierzających do rozwoju sportów motorowych, turystyki 

motorowej, podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego uczestników i podnoszenia 

kwalifikacji osób kierujących pojazdami. 

 

§ 4. 

Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. 

 

§ 5. 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto stołeczne 

Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Klub może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6. 

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci, a także własną flagę oraz proporce, których 

wzory ustala Zarząd. 

 

§ 7. 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może 

zatrudniać pracowników. 

 

§ 8. 

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub 

podobnym charakterze. 



Rozdział II 

Cele i środki działania. 

 

§ 9. 

Celem Klubu jest: 

1) upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie 

wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2) organizowanie i popularyzowanie masowego i wyczynowego sportu motorowego, 

3) organizowanie turystyki motorowej. 

 

§ 10. 

1. Klub realizuje swe cele poprzez: 

1) zrzeszanie automobilistów i motocyklistów w sekcjach sportowych deklarujących działanie w ramach 

Klubu i realizację jego celów,  

2) organizowanie zawodów motorowych, w tym m.in. samochodowych, motocyklowych i kartingowych, 

3) udział członków Klubu – zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych oraz w krajowych 

i międzynarodowych imprezach motorowych oraz turystyczno - motorowych, 

4) prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych i sędziowskich, oraz prowadzenie szkoleń 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców,  

5) podejmowanie działań informacyjnych, mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

6) rozwijanie działalności informacyjnej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez 

kulturalnych związanych z motoryzacją oraz udział w takich imprezach, 

7) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej członkom Klubu, 

8) budowę obiektów sportowych. 

2. Klub prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez udział w innych 

podmiotach. Zysk uzyskany z działalności gospodarczej przekazywany jest na realizację celów 

statutowych zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu. Zysk z działalności gospodarczej nie może być 

przeznaczony do podziału między członków. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 11. 

Członkowie Klubu dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  

2) wspierających, 

3) honorowych, 

4) kandydatów.  

 



§ 12. 

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, wykazująca zainteresowanie realizacją celów Klubu, po 

odbyciu przewidzianego w Statucie stażu kandydackiego i spełnieniu innych wymogów określonych 

Statutem i uchwalonych na jego podstawie regulaminów. 

 

§ 13. 

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały, po 

stwierdzeniu, że kandydat na członka odbył wymagany staż kandydacki, złożył pisemną deklarację 

przystąpienia oraz zobowiązał się do przestrzegania Statutu Klubu, obowiązujących regulaminów, 

uchwał władz Klubu i działania na dobro Klubu.  

2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych 

lub w okresie stażu kandydackiego naruszała obowiązki wynikające ze Statutu i uchwał władz Klubu. 

3. Dowodem członkostwa jest legitymacja podpisana przez Prezesa Zarządu. 

 

§ 14. 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, 

2) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu, 

3) korzystania zgodnie z obowiązującymi uchwałami i regulaminami ze szkoleń sportowych, 

technicznych, sprzętu i urządzeń Klubowych oraz pomocy organizacyjnej i finansowej, 

4) noszenia odznak Klubowych i reprezentowania jego barw,  

5) udziału w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez 

inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy Klubu. 

 

§ 15. 

1. Kandydatem na członka może być każda osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, wykazująca 

zainteresowanie sportami motorowymi, która złoży stosowną deklarację przystąpienia do Klubu 

i przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą być kandydatami na członka za zgodą swych przedstawicieli 

ustawowych. 

3. Staż kandydacki trwa 2 lata i w szczególnie uzasadnionych wypadkach może być skrócony. 

4. Kandydatowi przysługują uprawnienia wyrażone w § 14 pkt 4 i 5. 

5. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd, który może w drodze uchwały upoważnić do 

dokonania tej czynności pracownika Klubu. 

 

§ 16. 

Do obowiązków członków zwyczajnych i kandydatów należy: 

1) przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,  

2) czynny udział w pracach Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich,  

3) ochrona majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego,  



4) godne reprezentowanie Klubu, dbanie o własną postawę moralną i strzeżenie godności członka 

Klubu,  

5) krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

6) podnoszenie poziomu sportowego i fachowego w dziedzinie motoryzacji i ruchu drogowego. 

 

§ 17. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna: krajowa lub zagraniczna, bądź osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania 

i obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Klubu i będzie taką pomoc 

realizować. 

2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały po przyjęciu 

deklaracji o której mowa w ust. 1. 

3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, 

działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Klubu. 

 

§ 18. 

1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Klubu, Zarząd w drodze uchwały może przyznać 

członkostwo honorowe (członek honorowy). 

2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku 

wnoszenia składek członkowskich. 

 

§ 19. 

Członkostwo wygasa na skutek: 

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie, 

2) śmierci, a w przypadku osoby prawnej jej rozwiązania, 

3) skreślenia z rejestru członków przez Zarząd wobec niepłacenia składek przez okres powyżej dwóch 

lat, po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do ich uiszczenia, 

4) z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub 

działania na szkodę Klubu. 

 

§ 20. 

1. O posiedzeniu na którym ma być podjęta uchwała o skreśleniu członka, bądź jego wykluczeniu, 

zainteresowany winien być powiadomiony. 

2. Uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O podjęciu uchwały 

w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.  

3. W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany 

może wnieść odwołanie od uchwały. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem 

Zarządu, który własną uchwałę może zmienić. Odwołanie od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, 

którego Zarząd nie uwzględnił pozostawia się do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. 

O terminie i miejscu Walnego Zebrania, na którym ma być rozpoznawane odwołanie, powiadamia się 

odwołującego, który może w Walnym Zebraniu uczestniczyć i popierać swoje odwołanie. 

 



Rozdział IV 

Władze Klubu. 

 

§ 21. 

Władzami Klubu są: 

- Walne Zebranie członków Klubu, 

- Zarząd,  

- Komisja Rewizyjna. 

 

§ 22. 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata. 

2. Uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w Statucie, w tym zwłaszcza w § 23 ust. 6. 

3. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, która 

ma być podjęta, z zastrzeżeniem wyboru przez Walne Zebranie, członków Zarządu i członków 

Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek co najmniej 1/4 osób 

uprawnionych biorących udział w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne. Głosowanie tajne 

zarządza się również w sprawach wyboru i odwołania członków organów Klubu, a także w sprawie 

wykluczenia członka z Klubu. 

 

Walne Zebranie Członków Klubu 

 

§ 23. 

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na cztery lata i jest zebraniem sprawozdawczo wyborczym. 

3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, podając te dane do 

wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.  

4. Porządek obrad Walnego Zebrania, ustalony przez Zarząd winien być uzupełniony, jeżeli na tydzień 

przed terminem Zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez przynajmniej 1/3 

członków zwyczajnych lub Komisję Rewizyjną. 

5. Uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania 

osób jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie. 

6. Jeżeli liczba obecnych na Walnym Zebraniu jest mniejsza niż połowa osób uprawnionych do 

głosowania, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie. Walne Zebranie w drugim terminie 

odbywa się w dniu wyznaczonym jako pierwszy termin, bez osobnego zwołania oraz z porządkiem 

obrad takim jaki obowiązywał na Walnym Zebraniu w terminie pierwszym. 

 

 

 



§ 24. 

1. Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 członków 

zwyczajnych lub własnej uchwały, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku, 

o którym mowa w ustępie poprzedzającym lub otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej 

o podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjna. O podjęciu uchwały Komisja Rewizyjna zobowiązana 

jest zawiadomić Zarząd niezwłocznie. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały nad sprawami dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 25. 

1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu: 

1) biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym tylko członkowie 

zwyczajni i honorowi. 

2) mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający, kandydaci na członków oraz inne 

osoby zaproszone przez Zarząd. 

3) można brać udział tylko osobiście, z wyjątkiem członków wspierających będących osobami 

prawnymi, którzy biorą udział przez swych przedstawicieli. 

 

§ 26. 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie zmian Statutu, 

2) uchwalanie wytycznych programowych działalności Klubu, 

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, wniosków 

zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

4) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję, 

5) wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,  

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku po rozwiązaniu,  

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach, w których Statut takie odwołanie przewiduje,  

8) ustalanie godła i barw Klubu. 

 

Zarząd Klubu 

 

§ 27. 

1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Wybór 

członków Zarządu odbywa się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez 

członków obecnych na Walnym Zebraniu, w taki sposób, że wybrani zostają ci kandydaci, którzy 

uzyskali największą liczbę oddanych głosów. Głosowanie uzupełniające zarządza się wówczas gdy 

taką samą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, a ich liczba jest większa niż liczba 

miejsc do obsadzenia w Zarządzie. W takim głosowaniu biorą udział tylko ci spośród kandydatów 

którzy uzyskali najwyższą równą liczbę głosów spośród tych którzy nie zostali wybrani w skład 

Zarządu.  



2. Głosem ważnym przy wyborze Zarządu jest głos oddany na nie większą liczbę kandydatów niż liczba 

mandatów w Zarządzie. Głosuje się tylko „za” kandydatami, nie oddaje się głosów „przeciw”. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swych członków Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd może także wybrać spośród swych członków maksymalnie dwóch Wiceprezesów. 

 

§ 28. 

Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów, kompetencji 

poszczególnych członków Zarządu, określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

 

§ 29. 

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję społecznie. 

2. Prezes Zarządu może być w szczególnie uzasadnionych wypadkach zatrudniony w Klubie. Warunki 

zatrudnienia określa Zarząd w drodze uchwały. 

3. W stosunkach prawnych pomiędzy Klubem a Prezesem Zarządu, Klub jest reprezentowany przez 

dwóch członków Zarządu. 

4. Do skutecznego dokonania czynności prawnej pomiędzy Klubem a Prezesem Zarządu oraz innymi 

członkami Zarządu, wymagana jest następcza zgoda Komisji Rewizyjnej (zatwierdzenie czynności 

prawnej dokonanej zgodnie z § 29 ust. 3). Komisja Rewizyjna jest zobowiązana podjąć stosowną 

uchwałę na najbliższym posiedzeniu, nie później niż miesiąc od dnia dokonania określonej czynności 

prawnej. W przypadku nie podjęcia uchwały we wskazanym terminie, uważa się, że zgoda na 

dokonanie czynności prawnej pomiędzy Klubem a członkiem Zarządu została wyrażona. 

 

§ 30. 

1.  Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1) reprezentowanie Klubu, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Klubu, 

3) dokonywanie w imieniu Klubu wszelkiego rodzaju czynności prawnych, w szczególności 

zobowiązujących i rozporządzających, w tym m.in. nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości, 

4) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy, ustalanie ich wynagrodzeń oraz 

uchwalanie regulaminu pracy; 

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,  

6) wybór delegatów do organizacji, których Klub jest członkiem,  

7) ustalanie składki członkowskiej i wpisowego,  

8) nadawanie godności członka honorowego, 

9) uchwalanie preliminarzy budżetowych Klubu, 

10) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Klubie, 

11) powoływanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji uchwalanie ich regulaminu działania 

i powoływanie ich składu osobowego, 

12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

13) podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub, w tym 

m.in.: 



a) określanie przedmiotu działalności gospodarczej Klubu, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego z działalności gospodarczej, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Klubu w spółkach handlowych, spółdzielniach 

i innych korporacjach, tworzenie spółek prawa handlowego i innych osób prawnych oraz 

przystępowania do nich. 

14) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, 

zgodnie z § 31 Statutu. 

2. W sprawach, w których Statut nie wskazuje właściwości określonych władz Klubu, podejmowanie 

uchwał należy do Zarządu. 

3. Zarząd w drodze uchwały może upoważnić członka Zarządu do dokonywania określonych czynności 

prawnych. 

4. Zarząd realizuje swe zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach, które 

odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zarząd może podejmować uchwały 

drogą obiegową, w tym przy wykorzystaniu środków elektronicznych. 

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania. 

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony członek Zarządu, podając do 

wiadomości przewidywany porządek obrad. 

7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony członek Zarządu. 

8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu 

przewodniczący posiedzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu mogą być wniesione uwagi lub 

sprostowania. 

 

§ 31. 

1. Spór zaistniały pomiędzy członkami Klubu jest rozstrzygany przez Zarząd, na wniosek co najmniej 

jednej ze stron sporu. 

2. Strony są zawiadamiane na piśmie o terminie posiedzenia Zarządu, na którym ma zostać 

rozstrzygnięty spór. 

3. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu po uprzednim wysłuchaniu stron 

oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami. 

4. W przypadku nie stawienia się stron na posiedzeniu Zarządu, przy uprzednim prawidłowym ich 

zawiadomieniu, Zarząd może podjąć uchwałę bez ich wysłuchania. 

5. Zarząd stosuje kary określone w rozdziale V Statutu. 

6. W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o podjęciu przez Zarząd uchwały 

o nałożeniu na członka Klubu kary, zainteresowany może wnieść odwołanie od przedmiotowej 

uchwały do Walnego Zebrania w trybie przewidzianym w § 20 ust. 3. 

 

 

 

 

 

 



Komisja Rewizyjna 

 

§ 32. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez członków obecnych na Walnym 

Zebraniu, w taki sposób, że wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnych 

oddanych głosów. Głosowanie uzupełniające zarządza się wówczas gdy taką samą liczbę głosów 

otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, a ich liczba jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia 

w Komisji. W takim głosowaniu biorą udział tylko ci spośród kandydatów którzy uzyskali najwyższą 

równą liczbę głosów spośród tych którzy nie zostali wybrani w skład Komisji.  

3. Głosem ważnym przy wyborze Komisji Rewizyjnej jest głos oddany na nie więcej kandydatów jaka 

jest liczba mandatów w tej Komisji. Głosuje się tylko „za” kandydatami, nie oddaje się głosów 

„przeciw”.  

4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego i Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 33. 

Komisja Rewizyjna wykonuje swe zadania przez: 

1) przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu,  

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,  

3) badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodności z budżetem, 

4) sporządzanie sprawozdania które przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Klubu,  

5) przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy 

Klubem a członkiem Zarządu, zgodnie z § 29 ust. 4. 

 

§ 34. 

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na pół roku.  

 

§ 35. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem 

doradczym.  

 

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 36. 

1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku wybór 

(powołanie z mocy Statutu) w skład organu nie wywołuje skutków prawnych, chyba że osoba 

wybrana niezwłocznie zrzeknie się funkcji w organie, którą piastowała do tej pory.  

2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:  



1) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,  

2) z chwilą odwołania z funkcji przez organ uprawniony zgodnie z § 36 ust. 3, 

3) z chwilą utraty członkostwa w Klubie, 

4) z chwila upływu kadencji.  

3. Odwołanie z funkcji członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może zostać dokonane przez Walne 

Zebranie. W przypadku naruszenia przez członka organu postanowień Statutu lub działania na szkodę 

Klubu, może on zostać odwołany odpowiednio przez Zarząd albo Komisję Rewizyjną, na mocy 

uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

4. Członek Zarządu albo Komisji Rewizyjnej może zostać wykluczony z Klubu wyłącznie po uprzednim 

odwołaniu go z funkcji zgodnie z § 36 ust. 3. 

5. W razie utraty mandatu przez członka Zarządu bądź członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 

kadencji w jego miejsce w skład organu wchodzi ten kandydat na członka organu, który uzyskał przy 

wyborze kolejno największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów decyduje długość stażu 

członkowskiego w Klubie. W przypadku braku takich osób, bądź jeśli żadna z tych osób nie wyrazi 

woli objęcia mandatu Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo działać w składzie niepełnym do czasu 

zwołania następnego Walnego Zebrania. 

 

Rozdział V. 

Wyróżnienia i kary. 

 

§ 37. 

Za aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Klubu, członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd m.in.: 

1) pochwałą na piśmie, 

2) nagrodami, 

3) odznakami honorowymi Klubu. 

 

§ 38. 

Za uchybienia naruszające postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub za działania na 

szkodę Klubu, na członków zwyczajnych i kandydatów na członków, w zależności od wagi uchybienia, 

Zarząd może nakładać następujące kary: 

1) upomnienie, 

2) zakaz czasowego brania udziału w zawodach sportowych, 

3) czasowe, trwające nie dłużej niż rok zawieszenie w prawach członka Klubu, 

4) wykluczenie z Klubu. 

 

§ 39. 

1. Powyższe kary stosowane są w zależności od wagi przewinienia, którego dopuścił się członek Klubu. 

2. Kary zawieszenia, a także wykluczenia z Klubu, powinny być stosowane wyłącznie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 

 



Rozdział VI 

Majątek i Fundusze 

 

§ 40. 

1. Majątek Klubu stanowią jego ruchomości, nieruchomości oraz prawa i fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 

2) dochody z majątku Klubu i działalności gospodarczej, 

3) darowizny, spadki i zapisy,  

4) dotacje. 

 

§ 41. 

1. Klub prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie określonym uchwałą Zarządu. 

2. Klub może uczestniczyć jako wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz bądź członek w innych podmiotach 

gospodarczych. 

 

§ 42. 

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, uprawniony jest Prezes 

Zarządu oraz członek Zarządu działający łącznie. 

 

Rozdział VII 

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§ 43. 

Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków Klubu 

obecnych na głosowaniu. 

 

§ 44. 

Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu może być podjęta przez Walne Zebranie kwalifikowaną 

większością 3/4 głosów członków Klubu obecnych na głosowaniu. 


