STAT U T STOWA R Z Y S Z E N I A C L AS S I C C A RS Ł O DZ
/ t e k s t j e d n o l i t y – w r z e s i e n 2 0 1 5 r. /

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogolne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Classic Cars Łodz i zwane jest w dalszej częsci niniejszego Statutu
"Stowarzyszeniem".
§2

1.

Stowarzyszenia działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o
stowarzyszeniach) (Dz.U. Nr 20, poz 104 z pozniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U Nr 127, poz.857 z pozniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2.

CLASSIC CARS ŁODZ, powołany jest do uprawiania sportow motorowych, w tym organizacji
zawodow i imprez, upowszechniania kultury motoryzacyjnej oraz zasad bezpieczenstwa ruchu
drogowego i popularyzowania turystyki motorowej.

3.

Stowarzyszenie posiada osobowosc prawną.

4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§3

1.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łodz.

2.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla własciwego
realizowania swych celow Stowarzyszenie moze prowadzic takze działalnosc na terenie innych
panstw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.

Stowarzyszenie moze byc członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
§4

1.

Stowarzyszenie moze uzywac pieczęci, loga barw, odznak na zasadach okreslonych w przepisach
szczegołowych.

2.

Wzor loga, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§5

1.

Stowarzyszenie moze prowadzic działalnosc gospodarczą w oparciu o własciwe przepisy.

2.

Dochod z działalnosci gospodarczej Stowarzyszenia moze słuzyc wyłącznie realizacji celow
statutowych i nie moze byc przeznaczony na inne cele, a w szczegolnosci nie moze byc przeznaczony
do podziału miedzy jego członkow.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest:

a)

ochrona zabytkow motoryzacji i innych zabytkow techniki oraz dokumentacji ich dotyczącej;

b) odrestaurowywanie zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych pojazdow, rowniez
militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorow;

c)

krzewienie wsrod społeczenstwa wiedzy technicznej, inicjowanie i organizowanie działalnosci
rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczenstwa ;

d) promowanie pojazdow zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych, jako elementow historii,
kultury i dziedzictwa narodowego;

e)

propagowanie zasad bezpieczenstwa w ruchu drogowym oraz upowszechnienie umiejętnosci i
znajomosci zasad udzielania pierwszej pomocy;

f)

przeciwdziałanie ujemnym skutkom motoryzacji oraz i ochrona środowiska naturalnego;

g) promowanie turystyki regionalnej;
h) propagowanie i uprawianie masowego i wyczynowego sportu samochodowego, kartingowego,
motocyklowego;

i)

rozwijanie kontaktow z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i
zakresie działania.
§7

Cele powyzsze Stowarzyszenie realizowac będzie poprzez:

a)

pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdow zabytkowych, kolekcjonerskich lub
unikatowych i innych przedmiotow dawnej techniki;

b) pozyskiwanie nieruchomosci w ktorej prowadzona będzie działalnosc edukacyjna i muzealna;
c)

organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych, kolekcjonerskich lub
unikatowych pojazdach, przedmiotach dawnej techniki i militariach;

d) organizację zawodow i rajdow i innych imprez w sportach motorowych;
e)

organizowanie zlotow, rajdow i innych imprez turystyki motorowej;

f)

uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne;

g) udzielanie pomocy fachowej posiadaczom pojazdow zabytkowych, kolekcjonerskich lub
unikatowych i innych zabytkow techniki, udzielanie pomocy młodziezy w zdobywaniu i pogłębianiu
wiedzy technicznej;

h) wspołpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w
krzewieniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych, ich historii,
zastosowaniu czy rozwiązaniach technicznych;

i)

rozwijanie działalnosci edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji zabytkowej
motoryzacji i techniki;

j)

udzielanie pomocy organizacyjnej Członkom Stowarzyszenia w miarę posiadanych mozliwosci.
§8

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członkow, moze jednak
zatrudniac pracownikow do prowadzenia swych spraw. W uzasadnionych przypadkach istnieje
mozliwosc łączenia członkostwa Stowarzyszenia ze stosunkiem pracy z wyłączeniem władz
statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie - prawa i obowiązki
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą byc osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą byc
wyłącznie członkami wspierającymi.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)

członkow zwyczajnych,

b) członkow wspierających,
c)

członkow honorowych.
§ 11

O bycie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze ubiegac się kazda osoba fizyczna, ktora:

a)

złozy pisemną deklarację członkowską;

b) wniesie opłatę wpisową;
c)

przedstawi pozytywną opinie dwoch członkow zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członkow.
§ 13

1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, ktory:

a) posiada pełną zdolnosc do czynnosci prawnych,
b) nie jest pozbawiony praw publicznych,
c) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
d) złozył pisemną deklarację i opłaca składki członkowskie,

2.

Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii, wnioskow i postulatow pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez
Stowarzyszenie,

d) korzystania w swojej działalnosci (związanej z celami Stowarzyszenia) z rekomendacji i opieki,
urządzen i zaplecza Stowarzyszenia.
3.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisow prawa, postanowien Statutu
Stowarzyszenia oraz regulaminow i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) popierania i czynnego realizowania celow Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek i uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
§ 14
1.

Członkiem wspierającym moze byc osoba fizyczna lub prawna, ktora:

a) jest zainteresowana działalnoscią Stowarzyszenia,
b) zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia,
c) złozyła pisemne oswiadczenie woli.
2.

Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.

3.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyc z głosem doradczym w obradach władz
Stowarzyszenia oraz posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem prawa wyborczego.

4.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych swiadczen.
§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złozeniu pisemnym oswiadczeniu woli, na podstawie uchwały
Zarządu
§ 16

1.

Członkiem honorowym moze zostac osoba fizyczna, ktora wyrozniła się w działalnosci na rzecz
Stowarzyszenia.

2.

Członkowie honorowi są przyjmowani i pozbawiani godnosci członka honorowego przez Walne
Zebranie Członkow na pisemny wniosek 10 członkow zwyczajnych Stowarzyszenia.

3.

Członek honorowy ma prawo uczestniczyc z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia
oraz posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz opłacania składek i uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

4.

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1.

dobrowolnej rezygnacji z przynaleznosci do Stowarzyszenia, zgłoszonej na pismie Zarządowi po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązan;

2.

smierci członka lub utraty osobowosci prawnej przez członka wspierającego;

3.

wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, ktore moze nastąpic z następujących przyczyn:

a) z powodu razącego i uporczywego naruszania przepisow Statutu Stowarzyszenia i
nieprzestrzegania regulaminow i uchwał władz Stowarzyszenia

b) z powodu nie płacenia składek za okres co najmniej połroczny;
c) z powodu uchylania się od brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
d) działania na szkodę Stowarzyszenia;
e) pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
f)

utraty pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych przez osobę fizyczną.

4.

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w
głosowaniu tajnym, zwykłą większoscią głosow przy obecnosci co najmniej połowy Członkow
Zarządu.

5.

Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje złozenie odwołania
do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia listem poleconym, na wskazany adres,
na pismie Uchwały Zarządu o wykluczeniu.

6.

W przedmiocie odwołania Walne Zebranie rozstrzyga w formie uchwały, podejmowanej zwykłą
większoscią głosow przy obecnosci co najmniej 1/3 członkow Stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania lub w przypadku wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania bez względu na
liczbę członkow Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zebranie Członkow,
b) Zarząd,
c) Sąd Kolezenski,
d) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Sądu Kolezenskiego i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2.

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego powoływani są przez Walne
Zebranie Członkow na wspolną kadencję.

3.

Mandat Członkow Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego wygasa z dniem odbycia
Walnego Zebrania Członkow zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ostatni
pełny rok obrotowy trwania kadencji.

4.

Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Kolezenskiego wygasa przed upływem
kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek smierci lub utraty pełnej zdolnosci do
czynnosci prawnych,

b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym większoscią 2/3 głosow
obecnych,

d) nieuzyskania absolutorium na Walnym Zebraniu Członkow Stowarzyszenia.
5.

Wybor władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większoscią głosow
Walnego Zebrania Członkow. Walne Zebranie Członkow moze zarządzic głosowanie jawne.

6.

Na miejsce członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego, ktorego mandat wygasł
w czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Kolezenski mogą powołac inną osobę, z
tym ze liczba członkow wybranych w tym trybie nie moze przekroczyc 1/3 liczby członkow
wybranych w trybie § 19 ust. 2. Powołanie członkow Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Kolezenskiego w czasie trwania wspolnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najblizsze Walne
Zebranie Członkow. W razie odmowy zatwierdzenia ktoregokolwiek z członkow Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego powołanych w czasie trwania wspolnej kadencji, Walne Zebranie
Członkow dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, ktorej powołania nie zatwierdzono.

7.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą swe funkcje pełnic dowolną ilosc kadencji.

8.

Jednoczesnie mozna byc członkiem tylko jednej z władz wymienionych w ust. 1.

9.

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większoscią głosow przy obecnosci co
najmniej połowy ogolnej liczby uprawnionych członkow, o ile dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.

10. W razie rownosci głosow decyduje głos Prezesa/Przewodniczącego, a w przypadku ich
nieobecnosci na posiedzeniu głos Wiceprezesa/Wiceprzewodniczącego.
§ 20
1.

Najwyzszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członkow.

2.

Walne Zebranie Członkow zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 liczby członkow zwyczajnych.

3.

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członkow co najmniej raz w roku powiadamiając o jego terminie,
miejscu i planowanym porządku obrad wszystkich Członkow Stowarzyszenia listem poleconym,
pocztą elektroniczną, ogłoszeniem na stronie WWW Stowarzyszenia, na co najmniej 14 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.

4.

Dla waznosci obrad, w Walnym Zebraniu Członkow powinna uczestniczyc co najmniej 1/3
członkow Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Mozliwe jest wyznaczenie drugiego
terminu (w terminie nie dłuzszym niz 30 dni licząc od dnia pierwszego terminu) i wowczas obrady
Walnego Zebrania Członkow są wazne bez względu na liczbę członkow uprawnionych do
głosowania, przy czym przedmiotem tego Zebrania nie mogą sprawy, o ktorych mowa w § 25.

5.

W Walnym Zebraniu Członkow mogą uczestniczyc rowniez członkowie wspierający lub ich
pełnomocnicy oraz członkowie honorowi, ale wyłącznie z głosem doradczym.

6.

Walne Zebranie Członkow obraduje według zatwierdzonego przez siebie porządku obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członkow kieruje 2-osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący
i sekretarz. Prezydium wybierane jest przez zgromadzonych kazdorazowo w głosowaniu tajnym na
początku obrad.

7.

Walne Zebranie Członkow zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członkow
stowarzyszenia (ust. 2 lit. b i c) lub przez Zarząd z własnej inicjatywy, o ile nie ma ono charakteru
sprawozdawczego, zwoływanego raz do roku, jest zebraniem nadzwyczajnym. Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członkow powinno byc zwołane nie pozniej niz 21 dni od daty wpłynięcia do
Zarządu takiego wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkow obraduje wyłącznie w
sprawach, dla ktorych zostało zwołane.

8.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członkow nalezy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego,
c) zatwierdzanie sprawozdan finansowych i innych sprawozdan Stowarzyszenia wymaganych
przez przepisy prawa,

d) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego. Nieudzielenie absolutorium osobie skutkuje zakazem
pełnienia funkcji Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Kolezenskiego przez okres
najblizszej kadencji, nie krocej jednak niz 4 lata,

e) wybor i odwoływanie członkow Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezenskiego,
f) zatwierdzanie regulaminow działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, uchwalanie zmian statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
h) podejmowanie uchwał o nadaniu godnosci członka honorowego lub jej pozbawieniu,
i) rozpatrywanie skarg lub odwołan od uchwał Zarządu, wniesionych przez członkow
Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał w sprawie przekazania, utylizacji lub zbycia majątku Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w przedmiocie wysokosci składek członkowskich.

§ 21
1.

Zarząd kieruje działalnoscią Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się od trzech do siedmiu osob, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
O liczbie Członkow Zarządu decyduje Walne Zebranie Członkow.

3.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie 7 dni od wyborow.

4.

Do kompetencji Zarządu nalezy:

a) zarządzanie finansami Stowarzyszenia,
b) przyjmowanie nowych członkow zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
c) kierowanie biezącą pracą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członkow,
d) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członkow,
e) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członkow,
f) okreslanie szczegołowych kierunkow działania,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) powoływanie zespołow roboczych i okreslanie ich zadan,
i) ustalanie budzetu i sporządzanie sprawozdan,
j) koordynowanie i nadzorowanie koł terenowych oraz zatwierdzanie ich regulaminow,
k) powoływanie i rozwiązywanie koł terenowych,
5.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (reprezentacja
dwuosobowa).

6.

Zarząd informuje członkow Stowarzyszenia o podjętych uchwałach na tablicy ogłoszen lub stronie
internetowej
§ 22

1.

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia upowaznioną do sprawowania kontroli nad jego
działalnoscią.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członkow wybranych przez Walne Zebranie Członkow. Komisja
konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie pozniej niz 7 dni od wyborow, powołując
ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:

a) kontrola biezącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wnioskow o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu lub Walnego Zebrania Członkow,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego badac sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) składanie sprawozdan ze swej działalnosci Walnemu Zebraniu Członkow.

§ 23

1.

Sąd Kolezenski składa się z 3 członkow wybranych przez Walne Zebranie Członkow.

2.

Sąd Kolezenski konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie pozniej niz 7 od wyborow,
wybierając ze swego składu: Przewodniczącego i Sekretarza.

3.

Do zadan Sądu Kolezenskiego nalezy rozwiązywanie sporow pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

4.

Orzeczenia Sądu Kolezenskiego zapadają zwykłą większoscią głosow i są doręczane Stronom
osobiscie lub listem poleconym na wskazany adres. Kazdej ze Stron, ktorej orzeczenie dotyczy
przysługuje prawo złozenia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członkow w terminie 14
dni licząc od dnia doręczenia orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członkow jest ostateczne.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) nieruchomosci,
b) ruchomosci,
c) fundusze i srodki obrotowe.
2.

Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z :

a) wpisowego, srodkow obrotowych i składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji, darowizn, wpłat członkow wspierających, dochodow Stowarzyszenia i innych
przychodow z działalnosci gospodarczej Stowarzyszenia ktore stanowią w całosci przychody
statutowe.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia koncowe
§ 25
O zmianie statutu Stowarzyszenia oraz o przystąpieniu Stowarzyszenia do innej organizacji, bądz
wystąpieniu z niej, decyduje Walne Zebranie Członkow większoscią kwalifikowaną co najmniej 2/3
głosow przy obecnosci co najmniej 1/3 uprawnionych członkow lub w przypadku wyznaczenia drugiego
terminu Walnego Zebrania większoscią kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosow bez względu na liczbę
uprawnionych członkow.

§ 26
1.

Stowarzyszenie moze ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członkow podjętej
bezwzględną większoscią głosow lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członkow rownoczesnie
okresla sposob jego likwidacji, przeznaczanie jego majątku oraz powołuje likwidatora.

3.

Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu nie moze zapasc o ile co najmniej 2/3 członkow
Stowarzyszenia wyrazi gotowosc kontynuowania działalnosci.
§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Andrzej Sziska

………………………………………
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……………………………………….
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…………………………...................

Bartłomiej Sławinski

……………………………………….

Teresa Ciechomska

……………………………………….

