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ROZDZIAŁ I  

Nazwa, charakter, teren działalności i siedziba 

§ l 

Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni, zwany dalej Klubem, jest 

dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne i 

prawne zainteresowane sprawami i rozwojem motoryzacji, działające na rzecz sportu 

motorowego, upowszechniające szeroko rozumianą motoryzację i jej kulturę. Klub jest 

udokumentowanym kontynuatorem działalności Klubu Obywatelskiego w Gdyni, który 

w 1936 roku przekształcił się w Gdyński Automobilklub. 

§ 2 

Klub działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i artykułu 

12 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r.  nr 127 poz. 857 z 

późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu. 

Klub posiada osobowość prawną, godło, sztandar i pieczęć.  

Godłem Klubu jest orzeł w koronie, siedzący na obrzeżu kołpaka 

dwunastoszprychowego koła automobilu. Kołpak koła dzielony jest poziomą linią na 

dwa równe pola: górne białe i dolne czerwone. Na kołpaku znajduje się kotwica 

admiralska, a na dolnej połowie boku opony napis „AUTOMOBILKLUB MORSKI”.  

Sztandar ma po obu stronach barwę ciemnoniebieską. Na awersie centralnie 

znajduje się godło Klubu, pod którym koliście umieszczony jest napis 

„AUTOMOBILKLUB MORSKI GDYNIA”. W prawym dolnym rogu jest napis „ZAŁOŻONY 

1936”. Na rewersie symetrycznie umieszczono godło Polskiego Związku Motorowego i 

poziome napisy „TURYSTYKA, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, SPORT”. 

Napisy wykonano nitką srebrną. 

§ 3 

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania 

swych celów klub może prowadzić działalność poza granicami Państwa. 

§ 4 

Siedzibą Klubu jest miasto Gdynia. Klub może organizować delegatury, sekcje i koła. 

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 
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§ 5 

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony. 

ROZDZIAŁ II  

Cel, zadania, sposób realizacji 

§ 6 

Celem działalności Klubu jest organizowanie członków do uczestniczenia w rozwoju 

motoryzacji, wspieranie aktywności społecznej, działanie na rzecz popularyzacji 

sportów motorowych, upowszechnianie wiedzy o możliwościach wykorzystania 

motoryzacji dla zaspokajania potrzeb społecznych i indywidualnych oraz promowanie 

postaw proekologicznych wśród użytkowników pojazdów mechanicznych. 

W szczególności dotyczy to oddziaływania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki, krzewienia kultury motoryzacyjnej w 

ruchu drogowym i wspierania działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu 

motoryzacji na środowisko naturalne. 

§ 7 

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez: 

- organizowanie zawodów w sportach motorowych, w tym w sporcie 

samochodowym, motocyklowym i kartingowym, 

- organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych, pokazów, odczytów, 

wystaw, konkursów, zjazdów i wycieczek, 

- popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i 

młodzieży i popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz 

otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i 

wychowawczą, 

- szkolenie kierowców, ratowników drogowych i organizatorów imprez 

turystycznych, 

- podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników 

pojazdów mechanicznych, 

- przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie 

pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych, 

- wypowiadanie się w sprawach związanych z motoryzacją oraz 

podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków 

Klubu oraz indywidualnych użytkowników pojazdów mechanicznych, 

- utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami o pokrewnych celach, 

udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, 
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- organizowanie członków Klubu w delegatury, koła i sekcje wg 

szczególnych zainteresowań lub reprezentowanych środowisk 

społecznych, 

- prowadzenie rzeczoznawstwa i poradnictwa związanego z techniką 

motoryzacyjną i ruchem drogowym, 

- rozwój turystyki motorowej, 

- wspieranie działań na rzecz odbudowy, konserwacji, eksponowania i 

używania zabytkowych pojazdów mechanicznych oraz ich dokumentacji a 

także krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motoryzacji, 

- propagowanie zadań dotyczących budowy, przebudowy, napraw i 

eksploatacji pojazdów mechanicznych, 

- współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w 

zapobieganiu wypadkom drogowym. 

§ 8 

Dla realizacji swoich statutowych zadań Klub może powołać inne organizacje prawem 

dopuszczone. 

§ 9 

Klub realizując swoje cele opiera się na społecznej pracy członków. Może także 

zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

§ 10 

W Klubie zabronione jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz 

osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”, 

2. przekazywanie jego majątku na rzecz jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego. 

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego 

członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 
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§ 11 

Nieodpłatną działalnością Klubu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1. 55.30.Z  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) 

i pola namiotowe. 

2. 77.11.B  Działalność pośredników turystycznych 

3. 77.19.Z  Działalność organizatorów turystyki 

4. 79.11.A  Działalność agentów turystycznych 

5. 79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej 

6. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

7. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych  

8. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

9. 91.01.A Działalność bibliotek  

10. 91.01.B Działalność archiwów  

11. 91.02.Z Działalność muzeów 

12. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 

atrakcji turystycznych  

13. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

14. 93.12.Z Działalność klubów sportowych  

15. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem  

16. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  

17. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana   

§ 12 

Odpłatną działalnością Klubu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1. 18.13.Z  Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku. 

2. 55.30.Z  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) 

i pola namiotowe. 

3. 58.11.Z  Wydawanie książek. 

4. 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

5. 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza.  

6. 77.11.B  Działalność pośredników turystycznych 

7. 77.19.Z  Działalność organizatorów turystyki 

8. 79.11.A  Działalność agentów turystycznych 

9. 79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej 

10. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

11. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych  



6 
 

12. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

13. 91.01.A Działalność bibliotek  

14. 91.01.B Działalność archiwów  

15. 91.02.Z Działalność muzeów 

16. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 

atrakcji turystycznych  

17. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

18. 93.12.Z Działalność klubów sportowych  

19. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem  

20. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  

21. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

§ 13 

Działalnością gospodarczą Klubu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1. 45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z 

wyłączeniem motocykli 

2. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli. 

3. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i 

konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części do nich. 

4. 46.19.Z Działalność agentów zajmująca się sprzedażą towarów różnego 

rodzaju 

5. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach. 

6. 52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 

7. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 

8. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

mediach drukowanych 

9. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

mediach elektronicznych (Internet) 

10. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach 

11. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

12. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 

13. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

14. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

15. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. 
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§ 14 

Klub cały dochód przeznacza na działalność statutową. 

ROZDZIAŁ III  

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§ 15 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. rzeczywistych 

2. kandydatów 

3. juniorów 

4. honorowych 

5. wspierających 

Członkiem rzeczywistym zostaje każda osoba fizyczna, która przez dwa lata była 

członkiem kandydatem lub była członkiem kandydatem krótszy okres i uzyskała status 

członka rzeczywistego decyzją Zarządu. 

Członkiem kandydatem może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 16 roku 

życia, która złoży deklarację członkowską, zostanie zarekomendowana przez dwóch 

członków rzeczywistych Klubu i uzyska akceptację Zarządu. 

Członkiem juniorem może być każda osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, która 

za pisemną zgodą opiekunów prawnych złoży deklarację członkowską i uzyska 

akceptację Zarządu. Wraz z ukończeniem 16 roku życia członek junior staje się 

członkiem kandydatem. 

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona 

dla działalności klubowej lub rozwoju motoryzacji, której na wniosek Zarządu godność 

tę nada Walne Zebranie Klubu. 

Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna, która za zgodą Zarządu 

realizuje zadeklarowaną pomoc rzeczową lub finansową dla Klubu. 

Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem 

innego stowarzyszenia lub klubu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku 

do działalności statutowej Automobilklubu Morskiego. 

§ 16 

Prawa członków 

1. Członkowie rzeczywiści i honorowi mają prawo: 

a) uczestniczyć w zebraniach członków Klubu z głosem stanowiącym, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu, 

c) zgłaszać wnioski do władz Klubu w sprawie działalności klubowej, 

d) korzystać z lokalu, urządzeń i sprzętu klubowego, na zasadach 

określonych w regulaminach uchwalonych przez Zarząd, 

e) uczestniczyć w imprezach klubowych oraz reprezentować Klub w 

imprezach organizowanych przez inne Kluby i organizacje, 
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f) tworzyć delegatury, sekcje i koła zgodnie z regulaminami 

ustanowionymi przez Zarząd. 

g) posiadać legitymację Klubu i nosić jego odznaki, 

h) korzystać z rekomendacji, wsparcia i opieki Klubu w swojej 

działalności. 

Członkowie kandydaci i juniorzy mają takie prawa jak członkowie rzeczywiści, z 

wyjątkiem głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu oraz czynnego i biernego 

prawa wyborczego. 

Członkowie wspierający, poprzez wskazanego przedstawiciela, mają prawo 

uczestniczenia w zebraniach członków Klubu bez głosu stanowiącego. 

Członkowie honorowi, niebędący członkami rzeczywistymi, mają prawa 

członków rzeczywistych określone w § 15 pkt. 1 lit. c, d i e, a ponadto mają prawo 

uczestniczyć w zebraniach władz Klubu z głosem doradczym. 

§ 17 

Obowiązki członków 

1. Członkowie rzeczywiści, kandydaci i juniorzy zobowiązani są: 

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i 

znaczenia Klubu, 

b) popierać i czynnie realizować cele Klubu, 

c) dbać o dobre imię Klubu, 

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień statutu regulaminów i uchwał ustanowionych przez 

władze Klubu, 

e) oznakować użytkowany pojazd znakiem (godłem) klubowym, 

udostępnionym przez Klub, 

f) brać czynny udział w działalności Klubu, opłacać składki 

członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd,  

g) chronić własność Klubu, 

h) udzielać pomocy innym użytkownikom dróg. 

Członkowie honorowi mają obowiązki jak członkowie rzeczywiści, z wyjątkiem 

opłacania składek członkowskich. 

§ 18 

Członkiem rzeczywistym, kandydatem lub juniorem przestaje być osoba, która: 

1. wyrazi na piśmie wolę wystąpienia z Klubu, 

2. nie uregulowała składki członkowskiej za ubiegły rok kalendarzowy, 

3. została wykluczona z Klubu, 

4. jest członkiem juniorem, a którykolwiek z prawnych opiekunów 

wycofał zgodę na przynależność do Klubu, 

5. została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądowym praw 

publicznych.  
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6. nie przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Klubu, lub działa 

na szkodę Klubu.  

Każdy przypadek skreślenia z listy członków wymaga uchwały Zarządu. Od 

uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni prawo 

odwołania do Walnego Zebrania. 

§ 19 

Członkostwo wspierające ustaje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia przez 

członka o rezygnacji lub zaprzestania wnoszenia zadeklarowanych świadczeń na rzecz 

Klubu. 

§ 20 

Godność członka honorowego może być cofnięta tylko uchwałą Walnego Zebrania 

Klubu, a do czasu jego zwołania zawieszona uchwałą Zarządu.  

ROZDZIAŁ IV 

Wyróżnienia i kary 

§ 21 

Za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz wyróżniającą aktywność w działalności 

Klubu, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 

1. pochwałę na piśmie, 

2. nagrodę rzeczową, 

3. dyplom Klubu, 

4. odznakę honorową Klubu, 

5. godność honorowego członka Klubu. 

§ 22 

Za uchybienia w stosunku do postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz 

Klubu, członkowie rzeczywiści, kandydaci i juniorzy mogą otrzymać następujące kary: 

1. upomnienie prezesa,  

2. upomnienie na piśmie, 

3. naganę,  

4. okresowe pozbawienie praw członkowskich, nie dłużej jednak niż na 1 

rok, 

5. wykluczenie z Klubu. 

Decyzję w sprawie kar statutowych podejmuje Zarząd. Od decyzji o ukaraniu karą  

wymienioną w pkt. 1 przysługuje członkowi prawo odwołania do Zarządu, a od kar 

nałożonych przez Zarząd Klubu do Walnego Zebrania Członków Klubu. 
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ROZDZIAŁ V 

Władze Klubu, wybory, głosowania 

§ 23 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków Klubu zwane dalej Walnym Zebraniem 

2. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem 

3. Komisja Rewizyjna 

§ 24  

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybory władz Klubu odbywają się w drodze 

głosowania tajnego, chyba że Walne Zebranie uchwali głosowanie jawne. Głosowanie 

tajne może odbywać się również dla uchwalenia innych spraw, o ile za tajnością 

wypowie się większość, w innym przypadku głosowanie jest jawne.  

§ 25  

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. Walne Zebranie odbywa się co cztery lata. 

Termin i miejsce oraz porządek obrad ustala Zarząd Klubu, podając je pisemnie do 

wiadomości członkom oraz wywieszając obwieszczenie w lokalu Klubu nie później niż 

na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Porządek obrad może być uzupełniony 

nagłymi wnioskami, po uzyskaniu akceptacji 2/3 uprawnionych do głosowania. Nagłymi 

wnioskami nie mogą być objęte zmiany statutu i rozwiązanie Klubu.  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków 

rzeczywistych. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zobowiązany jest zwołać nie później jak 3 

miesiące od momentu przedstawienia wniosku.  

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym 

terminie przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a 

w drugim terminie, określonym z góry przez Zarząd, bez względu na liczbę obecnych. 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z jego działalności, wniosków 

zgłoszonych przez Zarząd oraz wniosków Komisji Rewizyjnej i 

podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. uchwalanie kierunków działalności Klubu, 

4. nadawanie lub odbieranie godności członka honorowego, 

5. zatwierdzenie decyzji Zarządu o nadaniu odznaki honorowej,  

6. zmiana statutu Klubu. 
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§ 27 

O ważności uchwał Walnego Zebrania decyduje zwykła większość głosów bez względu 

na liczbę obecnych członków. 

§ 28 

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i jest odpowiedzialny 

przed nim za swoją działalność. Zarząd Klubu w szczególności: 

1. kieruje działalnością Klubu, reprezentując go na zewnątrz, 

2. nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych Klubu, 

3. zarządza majątkiem i finansami Klubu, 

4. zwołuje i przygotowuje Walne Zebranie Klubu, 

5. powołuje Komisje, ustala ich skład osobowy oraz zakres działalności, 

6. powołuje delegatury, koła i sekcje, nadając im regulaminy; na wniosek 

członków tych jednostek zatwierdza skład osobowy ich władz, 

7. podejmuje decyzje o przystąpieniu Klubu do związków stowarzyszeń oraz 

nawiązuje lub rozwiązuje współpracę z innymi organizacjami lub 

związkami stowarzyszeń, 

8. zaciąga zobowiązania w imieniu Klubu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Klubu wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa lub 

upoważnionego członka Zarządu. 

9. uchwala szczegółowe wytyczne programowe działalności Klubu,  

10. akceptuje reprezentację klubu na zjazdy, zebrania lub do prac w 

organizacjach, z którymi Klub współpracuje lub w których jest 

stowarzyszony, 

11. podejmuje decyzje o przyjęciu członków do Klubu oraz przywraca na 

wniosek zainteresowanych utracone prawa członkowskie, określając 

warunki przywrócenia tych praw, 

12. ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich, 

13. podejmuje decyzje dotyczące nagród i kar, 

14. powołuje biuro Klubu jako jednostkę administracyjną Klubu i kontroluje 

jego pracę. 

15. uchwala roczne plany pracy Klubu – rzeczowy i finansowy. 

§ 29 

Zarząd Klubu składa się z 7 do 9 członków, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, 

sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Zarządu wybranych przez Walne 

Zebranie. 

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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W okresie swej kadencji, Zarząd Klubu ma prawo, w razie ustąpienia bądź 

odejścia członków Zarządu, dokooptować nowych członków, jednak w liczbie nie 

większej niż 3 osoby. 

Jedna z osób wchodząca w skład Zarządu może być urzędującym członkiem 

Zarządu (dyrektorem lub kierownikiem biura). 

§ 30 

Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane nie 

później niż siódmego dnia od daty Walnego Zebrania. Zebraniu konstytuującemu 

przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania, a w razie jego nieobecności członek 

Zarządu o najdłuższym stażu klubowym. 

Zarząd Klubu na jednym z pierwszych swych posiedzeń opracowuje i zatwierdza 

Regulamin Zarządu Klubu oraz opracowuje i zatwierdza zakres obowiązków kierownika 

biura Klubu. 

§ 31 

Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i 

są zwoływane przez Prezesa Klubu. 

§ 32 

Do kompetencji Prezesa należy:  

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

2. czuwanie nad przestrzeganiem wykonywania postanowień statutu oraz 

uchwał Walnego Zebrania, 

3. kierowanie czynnościami Zarządu, 

4. nadzór nad majątkiem.  

§ 33 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Walne Zebranie Klubu wybiera również 

dwóch zastępców członków, którzy w kolejności otrzymanych głosów wchodzą do 

składu Komisji w przypadku ustąpienia któregoś z członków. Na zebraniu 

konstytuującym Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

§ 34 

Komisja Rewizyjna: 

1. przeprowadza planowe i doraźne kontrole statutowej działalności 

Zarządu Klubu, 

2. uprawniona jest do żądania od Zarządu Klubu wyjaśnień odnoszących się 

do jego działalności, 

3. bada celowość i legalność wydatków oraz zgodność ich z budżetem, 

opiniuje roczny budżet i bilans działalności finansowej Klubu,  

4. składa wnioski Walnemu Zebraniu, 

5. składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności, 



13 
 

6. wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

7. członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa 

umyślne lub ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej 

niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§ 35 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

dwa razy w roku. 

Posiedzenia Komisji rewizyjnej są protokołowane. 

§ 36 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do brania udziału we wszystkich 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

ROZDZIAŁ VI 

Fundusze i rachunkowość Klubu 

§ 37 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 38 

Fundusze Klubu składają się z: 

1. wpisowego i składek członków, 

2. dochodów z własnej działalności gospodarczej, 

3. podziału zysku spółek prawa handlowego, w których Klub uczestniczy, 

4. dotacji, spadków i darowizn, 

5. innych dochodów. 

§ 39 

Klub prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza corocznie 

bilans zatwierdzany przez Zarząd Klubu. 
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ROZDZIAŁ VII 

Zmiana statutu 

§ 40 

Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością minimum 2/3 głosów członków 

obecnych na Zebraniu. Wniosek o zmianę statutu może przedkładać Zarząd z inicjatywy 

własnej oraz na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków 

Klubu. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Klubu o zmianę statutu musi być 

przekazany Zarządowi nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zebrania, 

na którym ma zostać rozpatrzony. Projekt zmienionego statutu udostępnia się członkom 

Klubu w jego siedzibie na 14 dni przed Walnym Zebraniem. 

ROZDZIAŁ VIII 

Rozwiązanie Klubu 

§ 41 

Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 

minimum 2/3 głosów członków uczestniczących w Zebraniu, pod warunkiem, że 

porządek obrad obejmujący głosowanie nad rozwiązaniem Klubu był przekazany 

wszystkim jego członkom w terminie określonym w § 25. 

§ 42 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, powołana zostaje komisja likwidacyjna, 

która zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania przeprowadzi likwidację Klubu. 

Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie wskazuje przeznaczenie majątku 

pozostałego po pokryciu zobowiązań Klubu. 

§ 43 

Prawo interpretacji statutu posiada Walne Zebranie, a w okresie między Walnymi 

Zebraniami – Zarząd Klubu. 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

§ 44 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustaw 

wymienionych w § 2. 
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§ 45 

Statut uchwalony został na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 

Automobilklubu Morskiego w Gdyni w dniu 20 października 2012 roku i wchodzi w 

życie z dniem uchwalenia. 


