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REGULAMIN 

ZARZĄDU AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI 
 
 
Działając na podstawie delegacji zawartej w § 27 Statutu Stowarzyszenia „Automobilklub Wielkopolski” stanowiącej,  
iż sposób działania Zarządu w tym zadania i podział funkcji poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu. 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolski uchwala Regulamin Zarządu o następującej treści: 
 

Skład, powoływanie i kadencja Zarządu 
 

§ 1 
 

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd składa się z 9 osób w tym Prezesa Automobilklubu 
Wielkopolski wybranych spośród członków zwyczajnych Automobilklubu przez Walne Zgromadzenie.  

2. Kadencja członka Zarządu trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.  
  Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, a także w przypadku zrzeczenia się mandatu, ustania 

członkostwa w Automobilklubie oraz odwołania z funkcji członka Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
3. Członek Zarządu może zrzec się mandatu poprzez złożenie rezygnacji na piśmie. W takim przypadku zobowiązany 

jest pełnić swoje funkcje jeszcze przez 30 dni - chyba, że Zarząd podejmując uchwałę zwolni go od tego obowiązku. 
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem jego kadencji,  jego miejsce Zarząd może 

uzupełnić o nowego członka  zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu. Kadencja członka dokooptowanego upływa z końcem 
kadencji członków pochodzących z wyboru.  

 
Organizacja Zarządu 

 
§ 2 

 
1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane przez Prezesa Automobilklubu WIelkopolski 

w ciągu 14 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, na którym dokonane 
zostały wybory, wybiera spośród siebie na wniosek Prezesa Automobilklubu Wielkopolski: Wiceprezesów  
i Skarbnika.  

2. Obejmując funkcję członka Zarządu każda z osób składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam,  
że obejmując funkcję członka Zarządu Automobilklubu Wielkopolski, zapoznałem się z zakresem obowiązków  
i odpowiedzialności wynikających ze Statutu Automobilklubu, uchwał jego władz Regulaminu Zarządu oraz 
przepisów prawa. Powierzone mi obowiązki przyjmuję i zobowiązuję się je wykonywać z należytą starannością. 
Jednocześnie oświadczam, że w pełni akceptuję treść Regulaminu Zarządu”. 

3. Wybrani na członków Zarządu pracownicy zatrudnieni w Automobilklubie Wielkopolski na umowę o pracę składają 
oświadczenie poniższej treści: 
„Proszę o rozwiązanie za porozumieniem stron zawartej ze mną umowy o pracę w dniu …..  
w terminie 7 dni od dnia wyborów. Wyrażam zgodę na zatrudnienie mnie na umowę o pracę na czas określony / 
pełnienie funkcji członka Zarządu Automobilklubu Wielkopolski / na warunkach określonych przez Zarząd 
Automobilklubu Wielkopolski”. 

 
Zasady ogólne 

 
§ 3 

 
1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Automobilklubu Wielkopolski. 
2. Zarząd kieruje działalnością Automobilklubu Wielkopolski i reprezentuje go na zewnątrz. 
3. Zarząd przygotowuje Porządek obrad i Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków. 
4. Zarząd w uzasadnionych przypadkach zbycie nieruchomości, przygotowuje umotywowany wniosek, który 

przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków /Statut § 22 ust. 1 pkt. 9/. 
5. Zarząd ma prawo decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Automobilklubu 

Wielkopolski, a w szczególności w sprawach dotyczących: 
 zwoływania Walnego Zgromadzenia; 
 podejmowania uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych członków kandydatów oraz członków 

wspierających po spełnieniu przez nich warunków określonych w § 9 Statutu;  
 decydowania o wykreśleniu członka z rejestru członków, jeżeli wystąpiło zdarzenie określone  

w § 15 Statutu; 
 występowania z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o wykluczenie członka wspierającego  

z Automobilklubu Wielkopolski § 16 ust. 3 Statutu; 
 udzielania członkom Automobilklubu Wielkopolski pochwał, nagród, dyplomów i odznak honorowych, plakietek 

„Za Zasługi dla Automobilklubu Wielkopolski” oraz wnioskowania o nadanie godności: „Członka Honorowego 
Automobilklubu Wielkopolski” oraz „Prezesa Honorowego Automobilklubu Wielkopolski”; 
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 występowania do odpowiednich władz państwowych lub samorządowych oraz władz innych organizacji  

o nadanie swoim członkom odznaczeń i tytułów honorowych;  
 ustalania wysokości składek członkowskich; 
 powoływania i rozwiązywania Komisji, Zespołów, Delegatur i Kół Automobilklubu Wielkopolski oraz 

zatwierdzania ich Regulaminów; 
 powoływania i odwoływania osób na stanowiskach kierowniczych w Komisjach i Zespołach; 
 podejmowania decyzji w sprawie przystąpienia Automobilklubu Wielkopolski do innych organizacji; 
 zatwierdzania rocznych kalendarzy organizowanych imprez; 
 ustalania zasad korzystania ze świadczeń i ulg przysługującym członkom Automobilklubu Wielkopolski; 
 ustalania zasad korzystania przez członków z urządzeń, obiektów i sprzętu Automobilklubu Wielkopolski; 
 ustalania zasad korzystania przez członków ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez 

Automobilklub Wielkopolski; 
 określenia składów reprezentacji Automobilklubu Wielkopolski w kontaktach międzynarodowych i z innymi 

krajowymi reprezentacjami; 
 uchwalania wysokości diety za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, która 

uwzględnia możliwości finansowe Automobilklubu Wielkopolski;  
 tworzenie stanowisk etatowych dla członków Zarządu.      

6. Zarząd odpowiada za: 
 dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń do rejestru; 
 należyte prowadzenie księgowości; 
 sporządzenie i złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań; 
 prowadzenie dokumentacji i protokołów Zarządu. 

7. Zarząd wykonując swoje obowiązki zobowiązany jest stosować się do ograniczeń zawartych w Statucie 
Automobilklubu Wielkopolski i Uchwałach Walnego Zgromadzenia. 

8. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Zarządu o podejmowanych przez siebie 
czynnościach i wynikach nadzoru. 

9. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności 
prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Automobilklubu Wielkopolski, a także do dokonywania 
czynności określonego rodzaju /§ 25 ust. 3 Statutu/.  

 
Reprezentacja 

 
§ 4 

 
1. Zarząd reprezentuje Automobilklub Wielkopolski wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych. 
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Automobilklubu Wielkopolski uprawnieni są Prezes, albo łącznie dwóch 

członków Zarządu lub upoważniona osoba /§ 25 ust. 2, 3 Statutu/. 
 

Zarząd 
 

§ 5 
 

1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał na posiedzeniach lub drogą e - mailową. Uchwały Zarządu  
na posiedzeniach zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy liczby 
członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Automobilklubu Wielkopolski  
lub upoważnionego członka Zarządu prowadzącego posiedzenie. 

2. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest w zależności od potrzeb. 
3 Przedmiotem obrad Zarządu mogą być wszelkie sprawy wniesione przez każdego członka Zarządu. 
4 Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Automobilklubu Wielkopolski lub członek Zarządu przez niego 

upoważniony. 
5 W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć Dyrektor Automobilklubu Wielkopolski oraz inne 

osoby zaproszone przez Prezesa Automobilklubu Wielkopolski. Osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniach 
Zarządu przysługuje dieta według uchwały Zarządu.   

6 Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.  
7 Zarząd określa wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Automobilklubu Wielkopolski, członkom Zarządu. 

 
Władze 

 
§ 6 

 
1. Prezes Automobilklubu Wielkopolski kieruje jego pracami, w szczególności: 

 organizuje pracę Zarządu i przewodniczy posiedzeniom tych organów oraz podpisuje ich uchwały; 
 wydaje zarządzenia wykonawcze i instrukcje mające na celu realizację uchwał Zarządu. 
Wyznaczony przez Prezesa Automobilklubu Wielkopolski członek Zarządu wykonuje jego funkcje w wypadku jego 
nieobecności. 
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2. Wiceprezesi wykonują swoje obowiązki według zadań określonych przez Prezesa Automobilklubu Wielkopolski. 
3. Skarbnik czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów finansowych współpracuje z Komisją Rewizyjną  

w zakresie kontroli prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi oraz nadzoruje pracę głównego 
księgowego. Skarbnik może wstrzymać dyspozycję finansową niezgodną z ustalonym budżetem do czasu podjęcia 
w tej sprawie uchwały przez Zarząd. 

4. Prezes Automobilklubu Wielopolski jest osobą przełożoną względem wszystkich pracowników zatrudnionych przez 
Stowarzyszenie. 

5. Prezes Automobilklubu Wielkopolski w ramach swoich uprawnień  uprawniony jest do podpisywania wszelkich 
dokumentów adresowanych do organów administracji publicznej takich, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Urząd Skarbowy itp. 
   

Dyrektor Automobilklubu 
 

§ 7 
 

1. W przypadku nie zatrudnienia Prezesa Automobilklubu Wielkopolski Zarząd na wniosek Prezesa Automobilklubu 
Wielkopolski może powołać i odwołać Dyrektora Automobilklubu Wielkopolski do prowadzenia spraw związanych  
z całokształtem działalności Automobilklubu Wielkopolski. 

2. Zarząd udziela Dyrektorowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju. 
3. Zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora określa Zarząd w uchwale go powołującej. Zarząd określa także 

wynagrodzenie przysługujące Dyrektorowi. 
 

Zobowiązania członka Zarządu wobec Automobilklubu Wielkopolski 
 

§ 8 
 

Członek Zarządu Automobilklubu Wielkopolski zobowiązuje się do: 
 Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw organizacyjnych, handlowych, technicznych, 

technologicznych i finansowych do których posiada on dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
w okresie pełnienia funkcji pod rygorem odwołania z Zarządu. 

 zwrotu wszelkich notatek, dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków członka 
Zarządu oraz wszelkich informacji i danych utrwalonych w dowolnej postaci, a dotyczących Automobilklubu 
Wielkopolski. 

 
 
 
 

 
        
Regulamin zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Automobilklubu 
Wielkopolski w dniu 23.04.2010r. 
 


