STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
ze zmianami przyjętymi dnia 19 kwietnia 2017 r.
tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Automobilklub Wielkopolski” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu
„Automobilklubem”.
§2
Automobilklub jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania sportu i turystyki motorowej,
podnoszenia wiedzy i kultury motoryzacyjnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz niesienia pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
§3
Automobilklub posiada osobowość prawną. Automobilklub może być członkiem organizacji krajowych
i międzynarodowych. Automobilklub działa w terenie poprzez Koła i Delegatury na podstawie regulaminów
zatwierdzonych przez Zarząd.
§4
Automobilklub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność poza jej granicami. Siedzibą
władz Automobilklubu jest miasto Poznań.
§5
Automobilklub ma prawo używania sztandaru, godła, odznak i pieczęci według obowiązujących przepisów.
Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Automobilklubu jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez
popularyzowanie sportów motorowych,
2) popularyzowania turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku,
3) nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
4) ratownictwa, ochrony ludności i niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
5) ochrony praw i interesów zmotoryzowanych,
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacji
oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej historii,
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) wspierania osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
9) ochrony i promocji zdrowia,
10) działalności charytatywnej,
11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
12) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
13) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
14) promocji i organizacji wolontariatu.
§7
1. Automobilklub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie zawodów w zakresie wszystkich dyscyplin sportu motorowego oraz imprez rekreacyjnych
i turystyki motorowej,
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2) prowadzenie szkoleń w zakresie nauki i doskonalenia techniki jazdy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i podnoszenia kultury motoryzacyjnej,
3) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
4) organizowanie i podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu niesienie pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
5) podejmowanie działań na rzecz użytkowników pojazdów,
6) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach motorowych, a także krajowych i zagranicznych
imprezach turystyczno – motorowych oraz związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
i ratownictwem drogowym,
7) udzielanie pomocy swoim członkom uczestniczącym w krajowych i międzynarodowych zawodach motorowych
a także w krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno – motorowych oraz związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i ratownictwem drogowym,
8) budowę i eksploatację obiektów i urządzeń służących popularyzacji sportów motorowych i imprez turystyczno
– motorowych oraz prowadzeniu szkoleń w zakresie motoryzacji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i ratownictwa drogowego,
9) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie
podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
10) wykonywanie zadań z dziedzin powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne
podmioty, jak również realizację innych zadań własnych w tej dziedzinie,
11) organizowanie imprez kulturalnych i życia klubowego,
12) prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,
13) organizowanie i prowadzenie kół i delegatur Automobilklubu,
14) uczestnictwo w życiu publicznym miasta Poznania i województwa wielkopolskiego,
15) budowa i prowadzenie Muzeum Motoryzacji,
16) działania z zakresu profilaktyki dotyczącej zapobieganiu uzależnieniom,
17) alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
18) wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do upowszechniania bezpieczeństwa na drodze prowadzących
do obniżenia skutków wypadków drogowych powodujących czasową i trwałą niesprawność.
2. Automobilklub podejmuje działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach
gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dla uzyskania środków finansowych na realizację
swoich celów statutowych. Środki finansowe uzyskane z tej działalności w całości przeznacza na realizację celów
statutowych.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Automobilklubu jest:
1) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
3) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części
i akcesoriów do nich (45.40.Z)
4) Naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
5) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
6) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
8) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
10) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)
11) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
12) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
13) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
14) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
15) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
16) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z)
17) Wydawanie książek (58.11.Z)
18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
19) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
20) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
21) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
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22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
23) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
24) Wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.11.Z)
26) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.13.Z)
27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
28) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
29) Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
31) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
32) Pozostała działalność usługowa, nigdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C)
36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
37) Działalność fotograficzna (74.20.Z)
38) Wykonywanie fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
prowadzenie biura (82.19.Z)
39) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

§8
Członkiem Automobilklubu może być każdy, kto pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizację
jego celów.
Członkowie Automobilklubu dzielą się na:
1) członków kandydatów,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
§9
Członkiem kandydatem zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch
pełnoletnich zwyczajnych członków Automobilklubu i uiści stosowne opłaty. Staż kandydacki trwa dwanaście
miesięcy.
Członkiem zwyczajnym zostaje członek kandydat po upływie dwunastomiesięcznego stażu kandydackiego
na podstawie uchwały Zarządu. W przypadku nie podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków
zwyczajnych członkostwo kandydata wygasa po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia stażu kandydackiego.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Automobilklubu,
która zadeklaruje udzielanie pomocy na rzecz Automobilklubu. Tytuł Członka wspierającego nadaje Zarząd
poprzez przyjęcie uchwały.
§ 10
Członkom kandydatom, członkom wspierającym oraz członkom zwyczajnym, będącym osobami poniżej 16 lat –
nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze
do władz Automobilklubu.
Osoby w wieku do 18 lat mogą być członkami kandydatami i członkami zwyczajnymi za zgodą swych
przedstawicieli ustawowych.

§ 11
Członkowie Automobilklubu mają prawo do:
1) czynnego prawa wyborczego do władz Automobilklubu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1,
2) biernego prawa wyborczego do władz Automobilklubu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 Statutu i § 14 ust. 4 Statutu,
3) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 Statutu,
4) uczestnictwa w pracach Automobilklubu,
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5) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Automobilklubu,
6) korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu Automobilklubu na zasadach określonych przez Zarząd,
7) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Automobilklub na zasadach
określonych przez Zarząd,
8) brania udziału w zawodach i innych imprezach organizowanych przez Automobilklub,
9) ulgowego wstępu na imprezy organizowane przez Automobilklub na zasadach określonych przez Zarząd,
10) korzystania ze świadczeń i ulg przysługujących członkom Automobilklubu, określonych przez Zarząd.
§ 12
Członkowie Automobilklubu są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Automobilklubu,
2) regularnie opłacać składki członkowskie lub – w przypadku członków wspierających – udzielać
zadeklarowanej pomocy,
3) czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych,
4) krzewić kulturę motoryzacyjną, wiedzę oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
5) dbać o dobre imię Automobilklubu i strzec godności członka Automobilklubu,
6) chronić własność Automobilklubu jako własne dobro.
§ 13
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Automobilklubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę na piśmie,
2) nagrodę rzeczową,
3) dyplom,
4) odznakę honorową Automobilklubu Wielkopolski,
5) odznakę lub plakietę „Za Zasługi dla Automobilklubu Wielkopolski”.
Powyższe wyróżnienia przyznaje Zarząd.
6) godność „Zasłużony Członek Automobilklubu Wielkopolski”,
7) godność Członka Honorowego.
Powyższe godności na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, nie koniecznie będąca członkiem zwyczajnym
lub wspierającym, wyróżniająca się szczególnymi zasługami dla Automobilklubu.
3. Za wybitne zasługi dla Automobilklubu Walne Zgromadzenie, może przyznać na wniosek Zarządu tytuł Prezesa
Honorowego Automobilklubu osobie sprawującej wcześniej tę funkcję z wyboru.
4. Poza wyróżnieniami wymienionymi w ust. 1 i 2 Zarząd Automobilklubu może wystąpić do odpowiednich władz
państwowych lub samorządowych oraz władz innych organizacji o nadanie swoim członkom odznaczeń i tytułów
honorowych.

1.

2.
3.
4.

§ 14
Za działalność naruszającą postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Automobilklubu lub działalność
uwłaczającą dobremu imieniu Automobilklubu, na członków mogą być nakładane przez Sąd Koleżeński
następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zakaz czasowego brania udziału w imprezach klubowych oraz reprezentowania Automobilklubu w innych
imprezach,
4) czasowe pozbawienie praw członkowskich,
5) wykluczenie z grona członków Automobilklubu,
Od decyzji wymienionych w § 14 ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego może pozbawić godności Członka Honorowego
i Prezesa Honorowego Automobilklubu.
Członek, który zostanie ukarany karą wymienioną w ust. 1 pkt 2 - 4 nie może pełnić funkcji we władzach
Automobilklubu oraz pełnić roli delegata Automobilklubu do innych organizacji, do końca ich aktualnej kadencji
oraz kandydować w najbliższych wyborach do tychże władz.
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1.

2.
3.
4.

§ 15
Członkostwo zwyczajne Automobilklubu ustaje w skutek:
1) wystąpienia,
2) śmierci,
3) wykluczenia,
4) skreślenia z powodu nieopłacenia składek za dany rok kalendarzowy, najpóźniej do 31 stycznia kolejnego roku.
Członek może wystąpić z Automobilklubu w każdym terminie, składając swoje wystąpienie na piśmie Zarządowi.
Wykluczenie z Automobilklubu następuje na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
W przypadku ustania członkostwa Zarząd wykreśla byłego członka z rejestru członków.
§ 16

1.

2.
3.

Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
1) wystąpienia,
2) likwidacji osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej,
3) wykluczenia.
Członek wspierający może wystąpić z Automobilklubu w każdym terminie, składając swoje wystąpienie na piśmie
Zarządowi.
Decyzję o wykluczeniu członka wspierającego podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Rozdział IV
Władze Automobilklubu
§ 17

Władzami Automobilklubu są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

1.

2.

3.

§ 18
Kadencja władz Automobilklubu trwa 4 lata licząc od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –
Wyborczego i kończy się dla wszystkich władz jednocześnie w dniu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego, nawet w przypadku, gdy od wyboru którejś z władz nie upłynęły jeszcze 4 lata.
Wybory Prezesa, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu
 Prezesa, Zarząd wybiera ze swego grona, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia
p.o. Prezesa Automobilklubu,
 Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona
p.o. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 Przewodniczącego
Sądu
Koleżeńskiego,
Sąd
Koleżeński
wybiera
ze
swojego
grona
p.o. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu części członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego władze te uzupełnia się o osoby, które uzyskały kolejną liczbę głosów uzyskanych podczas
ostatnich wyborów do tego organu. W przypadku gdy 2 lub więcej osób uzyskały tą samą liczbę głosów,
o uzupełnieniu w skład władz decyduje uchwała organu, którego uzupełnienie dotyczy. Liczba członków,
o których skład organu uzupełniono nie może przekroczyć ¼ ogólnej liczby pochodzących z wyboru w Zarządzie
i ½ pochodzących z wyboru w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.

A. Walne Zgromadzenie

1.

§ 19
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Automobilklubu.
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2.

3.
4.

5.

6.

1.

2.
3.

1.
2.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z prawem głosu oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie
mający na bieżąco opłacone składki członkowskie i członkowie honorowi będący osobami fizycznymi
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie zwyczajni poniżej 16 lat i zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd raz na cztery lata, a Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze raz w roku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia, z zastrzeżeniem
§ 20 ust.3 Statutu, członków nie później niż na 20 dni przed terminem jego zwołania poprzez ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Automobilklubu i przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Klubu.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał wiążących wszystkich członków przy obecności
co najmniej ½ ogólnej liczby członków z prawem głosu, mających bieżąco opłacone składki członkowskie
i członków honorowych obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów
z zastrzeżeniem § 22 ust.2 Statutu.
Jeśli w pierwszym terminie, podanym do wiadomości członków w sposób określony w ust.4, nie ma obecnych
½ członków z prawem głosu, Zarząd Automobilklubu wyznacza drugi termin, nie wcześniej niż 30 minut
po pierwszym terminie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku wyznaczenia drugiego terminu
nie obowiązują postanowienia ust. 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w drugim terminie są ważne
bez względu na liczbę obecnych członków Automobilklubu.
§ 20
Na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Automobilklubu posiadających na bieżąco opłacone składki
wg stanu na 31.12. roku poprzedzającego, Komisji Rewizyjnej oraz z własnej inicjatywy Zarząd Automobilklubu
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania. Obraduje ono
wyłącznie nad sprawami zgłoszonymi przez żądających jego zwołania.
O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków
nie później niż na 14 dni przed terminem jego zwołania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Automobilklubu i przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Klubu.
§ 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości, w terminie i w sposób określony w § 19 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2.
Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w myśl § 20 mogą również żądać
zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie
do Zarządu nie później niż na 20 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzupełnienie porządku
obrad nie może dotyczyć zmian Statutu i rozwiązania Automobilklubu.
§ 22

1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Automobilklubu,
2) uchwalanie zmian w Statucie,
3) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej
i Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
z ich działalności oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) wybór Prezesa, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego, Sądu Koleżeńskiego,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Automobilklubu i Prezesa honorowego
Automobilklubu,
8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
9) podejmowanie – na umotywowany wniosek Zarządu – uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Automobilklubu i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków i władze Automobilklubu, należących
do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
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Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 2, 9 i 10, a także w sprawach odwołania władz Automobilklubu
przed upływem kadencji – zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu z uwzględnieniem § 19 ust. 6.
§ 23
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Walnego Zgromadzenia
i protokolant. Protokół mogą przeglądać wszyscy członkowie Automobilklubu w siedzibie Automobilklubu.
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego
Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań dotyczących wyboru lub odwołania władz
Automobilklubu. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia może określić inne przypadki, w których
przeprowadza się głosowanie tajne.
§ 231
Walne Zgromadzenie zastąpione zostaje Walnym Zgromadzeniem Delegatów, jeśli liczba członków
Automobilklubu posiadających czynne i bierne prawo wyborcze na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne
Zgromadzenie przekroczy 500 członków.
Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów odbywają się według następujących reguł:
a) liczba mandatów przypadających na poszczególne delegatury, komisje i koła, zwane dalej Strukturami
Automobilklubu, jest zależna od liczby członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze, którzy
zadeklarowali pisemnie przynależność do określonej Struktury Automobilklubu. Członkowie którzy
zadeklarowali przynależność do więcej niż jednej Struktury Automobilklubu, mogą wybierać i być wybierani
w wyborach delegatów tylko na zebraniu tej Struktury, którą zadeklarowali jako pierwszą (dominującą),
b) każdej ze Struktur Automobilklubu zagwarantowany jest co najmniej 1 mandat,
c) liczba mandatów przysługuje poszczególnym Strukturom Automobilklubu w proporcji 1 mandat na każde
rozpoczęte 15 osób spełniających warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu; ustalając
liczbę osób wchodzących w skład danej Struktury, pod uwagę bierze się tyko osoby deklarujące daną
Strukturę jako pierwszą (dominującą),
d) członkowie spełniający warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, którzy nie zadeklarują
przynależności do żadnej ze struktur Automobilklubu, zostaną podzieleni na Grupy Członkowskie
po 150 osób. Na zebraniach tych Grup zostanie dokonany wybór delegatów w proporcjach zgodnych
z określonymi w pkt 2 lit. b) i c) niniejszego paragrafu.
Kadencja delegatów trwa cztery lata licząc od dnia odbycia wyborów delegatów, i dla wszystkich delegatów
kończy się jednocześnie w dniu odbycia kolejnych wyborów delegatów, z tym zastrzeżeniem, że kadencja
delegatów wybranych w roku 2016 trwa 2 lata. Przez odbycie wyborów delegatów rozumie się przeprowadzenie
wyborów we wszystkich Strukturach Automobilklubu oraz Grupach Członkowskich.
Szczegółowy tryb i zasady wyborów delegatów, zgodnie z powyższymi regułami, określi Regulamin Wyborów
Delegatów uchwalony przez Zarząd Automobilklubu. Termin wyborów delegatów określa Zarząd Automobilklubu,
zarządzając przeprowadzenie wyborów w terminie nie dalszym jak na miesiąc przed upływem kadencji
delegatów.
Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu, rozwiązania struktury
Automobilklubu, na zebraniu której delegat został wybrany oraz w przypadku określonym w § 14 pkt 4 Statutu
Automobilklubu Wielkopolski.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji, w miejsce delegata którego mandat wygasł, mandat
otrzymuje członek z tej samej Struktury Automobilklubu lub Grupy Członkowskiej, który uzyskał kolejną,
największą ilość głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu delegata. W przypadku braku takiej osoby
należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
W przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod pojęciem Walnego
Zgromadzenia rozumieć należy Walne Zgromadzenie Delegatów.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia wyłącznie za pomocą
listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych z zachowaniem terminów określonych
w § 19 ust. 4 oraz § 20 ust. 3 Statutu.
B. Zarząd Automobilklubu
§ 24
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Zarząd Automobilklubu składa się z 5 do 9 osób w tym Prezesa Automobilklubu Wielkopolski wybranych spośród
członków zwyczajnych Automobilklubu.
Prezesi Honorowi Automobilklubu mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Prezes Automobilklubu ma prawo zaprosić na Posiedzenie Zarządu w charakterze gościa inne osoby.
Członkowie Zarządu pełnią tę funkcję społecznie. Mogą być również zatrudnieni w Automobilklubie. Warunki
zatrudnienia członków Zarządu określa Zarząd. Właściwym do nawiązania stosunku pracy z Prezesem
Automobilklubu Wielkopolski jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Nawiązanie stosunku pracy z Prezesem
Automobilklubu Wielkopolski następuje na warunkach określonych w uchwale Zarządu.
Prezes Automobilklubu Wielkopolski, z którym nawiązano stosunek pracy pełni funkcję Dyrektora
Automobilklubu Wielkopolski w świetle przepisów prawa.
W przypadku rezygnacji lub niepodjęcia funkcji Dyrektora Automobilklubu Wielkopolski przez wybranego
Prezesa Automobilklubu Wielkopolski, Zarząd na wniosek Prezesa Automobilklubu Wielkopolski powołuje
Dyrektora Automobilklubu Wielkopolski. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej funkcję tę może pełnić także
członek Zarządu.
Zarząd udziela Dyrektorowi pełnomocnictwa do reprezentowania Automobilklubu.
§ 25
Zarząd kieruje działalnością Automobilklubu i reprezentuje go na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie
wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Statucie innym organom, w tym wybór delegatów na zjazdy władz innych
organizacji, których Automobilklub jest członkiem.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Automobilklubu uprawnieni są Prezes, albo łącznie dwóch
członków Zarządu.
Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności
prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Automobilklubu, a także do dokonywania czynności
określonego rodzaju.

§ 26
Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia,
na którym dokonane zostały wybory, wybiera ze swego grona – na wniosek Prezesa – Wiceprezesów i Skarbnika.
§ 27
Sposób działania Zarządu, w tym zadania i podział funkcji poszczególnych członków oraz kompetencje określa
Regulamin Zarządu.
§ 271
W swoim działaniu Zarząd korzysta z opinii Rady Seniorów jako organu skupiającego zasłużonych działaczy
Automobilklubu.
C. Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Automobilklubu i Sądu Koleżeńskiego, ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej;
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

1.

§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Automobilklubu ze szczególnym uwzględnieniu gospodarki
finansowej,
2) występowanie do Zarządu Automobilklubu z wnioskami pokontrolnymi,
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3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskami
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Automobilklubu.
Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.
§ 30
Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu, poszczególnych członków Zarządu, członków
i pracowników Automobilklubu wyjaśnień odnoszących się do ich działalności, przeglądania ksiąg i dokumentów
oraz sprawdzania stanu majątku Automobilklubu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji ma prawo brać udział
we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
D.

1.

2.

3.

1.

2.

Sąd Koleżeński

§ 31
Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Na pierwszym zebraniu Sąd Koleżeński na wniosek Przewodniczącego wybiera Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego:
a) nie mogą być członkami Zarządu Automobilklubu i Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
Do prawomocności orzeczeń Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków,
w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§ 32
Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy wniesione przez członków i władze Automobilklubu. Szczegółową organizację
oraz zakres kompetencji Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się
na piśmie za pośrednictwem Sądu w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Rozdział V
Majątek Automobilklubu

1.
2.

3.
4.
5.

§ 33
Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z lokat, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Automobilklub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy,
a także nawiązki orzeczone przez sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu karnego oraz korzystać
z ofiarności publicznej.
Majątkiem Automobilklubu zarządza Walne Zgromadzenie, a między jego posiedzeniami Zarząd zgodnie
z uprawnieniami.
Majątek Automobilklubu nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Automobilklub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Automobilklubu

1.

§ 34
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
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Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl § 20.
Projekt zmian Statutu należy składać do Zarządu Automobilklubu co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym
Zgromadzeniem.
§ 35
Rozwiązanie Automobilklubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania według stanu na 31.12. roku poprzedzającego.
W razie rozwiązania Automobilklubu jego majątek będzie przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36
W działalności wewnętrznej Automobilklubu zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz osób trzecich, z wyłączeniem Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Statut w aktualnym brzmieniu przyjęto Uchwałą nr 11/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów
Automobilklubu Wielkopolski w dniu 19.04.2017 r.
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