STATUT
AUTOMOBILKLUBU KRAKOWSKIEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Automobilklub Krakowski" i zwane jest w dalszym ciągu
niniejszego Statutu "Klubem"
2. Automobilklub Krakowski w Krakowie wywodzi swój rodowód od powstałego 25 marca
1908r. Galicyjskiego Klubu Automobilowego w Krakowie, poprzez powstały w jego
kontynuacji 21 kwietnia 1914r Krakowski Klub Automobilowy działający do 1 września
1939r.,
którego
z kolei następcą był działający od 1945r. Automobilklub Krakowski.
3. Klub prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie
§ 2.
Klub jest sfederowany w Polskim Związku Motorowym oraz ma prawo federować się w
innych federacjach na podstawie uchwały Zarządu Klubu oraz występować
z tych federacji również na podstawie uchwały Zarządu.
§ 3.
1.
2.
3.
4.

Klub posiada osobowość prawną.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedziba władz Klubu jest miasto Kraków.
Klub może powoływać jednostki organizacyjne podporządkowane Zarządowi Klubu.
§ 4.
Działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§ 5.

1. Klub ma prawo używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów.
2. Barwami Klubu są kolory: niebieski i biały.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 6.
Celem Klubu jest:
1. Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego oraz
podnoszenie poziomu sportu motorowego.
2. Organizowanie turystyki motorowej
3. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomoc
poszkodowanym w wypadkach drogowych i sporcie motorowym.
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§ 7.
Cele powyższe Klub realizuje poprzez:
1. Organizowanie zawodów (samochodowych - sportowych, turystycznych, kartingowych,
motocyklowych)
2. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i
zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych,
3. Rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego.
4. Propagowanie turystyki motorowej.
5. Organizowanie i prowadzenie stacji i warsztatów obsługi samochodów oraz innej działalności
gospodarczej podejmowanej na podstawie obowiązujących przepisów.
6. Wystąpienia do władz państwowych, samorządowych i administracyjnych, instytucji,
organizacji społecznych w sprawach zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej,
organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją, rozwijanie życia klubowego.
8. Wykonywanie innych w tym zleconych działań z dziedziny motoryzacji ( w tym przez Polski
Związek Motorowy).
9. Ochrona praw zmotoryzowanych.
10. Organizowanie i prowadzenie campingów dla zmotoryzowanych.
11. Prowadzenie szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia techniki jazdy
12. Prowadzenia działalności reklamowej i wydawniczej
13. Podejmowanie działalności gospodarczej we własnym zakresie jak też poprzez udział z
innymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dla uzyskania
środków finansowych na realizację celów statutowych
14. organizowanie wszelkich możliwych form pomocy
poszkodowanym w wypadkach drogowych i sporcie motorowym
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych,
3. Wspierających

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna.
Członkowie w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
Małoletni poniżej 16 lat muszą posiadać zgodę przedstawicieli ustawowych na członkowstwo
w Klubie i nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie
posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz Klubu w
zakresie motoryzacji.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, bądź fizyczna zainteresowana
działalnością Klubu i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską, nie niższą niż ustaloną
dla członków zwyczajnych.
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§ 10.
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnych
deklaracji.
2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie członków Klubu.
§ 11.
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do;
1) czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu
3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub
4) korzystanie z urządzeń i sprzętu Klubu
5) reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu
6) brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub
2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego, głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu i reprezentowania
barw Klubu.
3. Osoba fizyczna będąca członkiem wspierającym, będąca równocześnie członkiem
zwyczajnym ma wszelkie prawa członka zwyczajnego wynikające z niniejszego Statutu.
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
1) brać udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i
uchwał władz Klubu
2) regularnie opłacać składki członkowskie
3) podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji
4) chronić własność Klubu, jako wspólne dobro
5) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu
6) krzewić kulturę motoryzacyjną.
2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz
Klubu.
Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.
§ 13.
1. Członkostwo ustaje wskutek :
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) wykluczenia z Klubu,
3) śmierci członka.
4) nie opłacania składek członkowskich przez okres 2 lat
2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę
Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
§ 14.
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu
Członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia :
1) pochwałę na piśmie,
2) nagrodę rzeczową,
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3) dyplom,
4) odznakę honorową klubu
5) tytuł Zasłużonego dla Automobilklubu Krakowskiego.
§ 15.
Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu
lub działalność na szkodę Klubu, zarząd Klubu może nakładać na członków zwyczajnych
następujące kary:
1) zawieszenie w prawach członka Klubu na okres do 2 lat,
2) wykluczenie.
§ 16.
Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od
daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Klubu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna
WŁADZE KLUBU
§ 17.
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata
3. W okresie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych Członków
w miejsce ustępujących z tym, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekroczyć
1/3 ogólnej liczby Członków pochodzących z wyborów
4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2
ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
Uchwały walnego zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę
obecnych.
5. Prezes Automobilklubu kieruje pracami Klubu i reprezentuje Go na zewnątrz.
WALNE ZEBRANIE KLUBU
§ 18.
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu odbywa się co 4 lata.
3. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania ustala Zarząd podając te dane do
wiadomości Członków nie później, niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ich
działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz
podejmowanie
uchwał
w tym zakresie ,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
4) wybór Prezesa Automobilklubu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
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6) uchwalanie zmian Statutu Klubu,
7) nadawanie godności Honorowego Prezesa Automobilklubu Krakowskiego i Honorowego
Członka Automobilklubu Krakowskiego,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,
9) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez Członków lub władze
Klubu.
10) rozpatrywanie odwołań o ukaraniu
§ 19.
W Walnym Zebraniu członków Klubu biorą udział :
1. Członkowie zwyczajni mający na bieżąco opłacone składki członkowskie oraz członkowie
Honorowi i zaproszeni goście.
2. Bierne i czynne prawo wyborcze na walnym zebraniu mają członkowie zwyczajni i honorowi
§ 20.
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej w następujących przypadkach:
- nie realizowanie przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania
- nie realizowanie przez Zarząd wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej
- likwidacja którejś z działalności statutowej
3) na żądanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Klubu
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty
podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku ( żądania).
§ 21.
1. Zarząd Klubu jest najwyższą władza Klubu w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Klubu.
2. Zarząd składa się z 5 osób.
3. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1) kierowanie działalnością Klubu
2) kierowanie działalnością gospodarcza Klubu
3) uchwalanie planów pracy i budżetów Klubu
4) zarządzanie majątkiem Klubu
5) ustalanie wysokości składek członkowskich
6) powoływanie i rozwiązywanie Komisji statutowych i innych jednostek oraz
zatwierdzanie ich regulaminów
7) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania członków Klubu
8) załatwianie spraw bieżących wynikających z działalności Klubu
9) wybór delegatów na Zjazdy Federacji
10) składanie corocznych sprawozdań z działalności Klubu po zweryfikowaniu bilansu
Klubu
11) zatrudnianie pracowników
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§ 22.
1. Zarząd klubu składa się z:
- Prezesa Automobilklubu Krakowskiego
- Wiceprezesa
- członków Zarządu w osobach:
 Sekretarza Zarządu
 Skarbnika Zarządu
 Członka Zarządu
2. W razie zwolnienia się stanowiska Prezesa Klubu, Zarząd spośród swoich członków
wyznaczy Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania
3. Honorowy Prezes Automobilklubu ma prawo udziału w Zebraniach Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
§ 23.
1. Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne
zebranie Klubu. Komisja wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza
2. Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej
2) występowanie do zarządu klubu z wnioskami pokontrolnymi
3) składanie Walnemu Zebraniu klubu sprawozdań ze swej działalności oraz
występowanie
z
wnioskiem
w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
4) w razie zwolnienia się stanowiska Przewodniczącego Komisji rewizyjnej,
Wiceprzewodniczący pełni obowiązki Przewodniczącego komisji Rewizyjnej do czasu
najbliższego Walnego Zebrania.
§ 24.
Szczegółowy tryb działalności Komisji rewizyjnej określa jej regulamin ustalony przez Komisję
Rewizyjną
§ 25.
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu z
głosem doradczym
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KLUBU
§ 26.
1. Inne jednostki organizacyjne Klubu tworzone są z inicjatywy członków Klubu.
2. Zakres i rodzaj działalności tych jednostek ( np. koła zainteresowań, jednostki
przyzakładowe, uczelniane, terenowe, użytkowników marek samochodów) określają ich
regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.
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MAJATEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
- wpływy z wpisowego i składek członkowskich
- dotacje i darowizny
- wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
- dochody z innej działalności, na którą Klub otrzymał odrębne zezwolenie właściwych
organów
- inne wpływy
3. Klub ma prawo powoływać fundacje
4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest
zgodne współdziałanie i podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z członków Zarządu
5. Do składania ustnych oświadczeń w sprawach majątkowych ma prawo Prezes
Automobilklubu
ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 28.
1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały walnego Zebrania Klubu podjętej kwalifikowaną
większością 3/4 głosów członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i określa cele, na
które przeznaczony będzie majątek Klubu

Statut niniejszy zatwierdzono na walnym zebraniu członków Automobilklubu Krakowskiego w dniu 2 marca 1991r z późniejszymi zmianami
zatwierdzonymi na walnym zgromadzeniu członków w dniu 21.03.2003r i 30.03.2007r 25.03.2011r. 01.07.2011, 15.06.2016r
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