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ROZDZIAŁ 1 

 PRZEPISY OGÓLNE 

Art.1 

Klub Zabytkowych Mercedesów Polska zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem 

miłośników zabytkowych pojazdów marki Mercedes-Benz. 

Art.2 

Klub posiada osobowość prawną, godło, barwy oraz pieczęć. 

Art.3 

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz w miarę potrzeb 

i sytuacji – zagranica. 

Art.4 

Siedzibą Klubu jest miasto Warszawa. 

Art.5 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków. 

Art.6 

Klub może również podejmować działalność gospodarczą w celu wspomagania działalności 

statutowej. 

Art.7 

Klub może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, których działalność 

jest zbieżna z działalnością Klubu, oraz powoływać Koła i Odziały (delegatury) według zasad 

określonych w dalszych postanowieniach statutu. 

ROZDZIAŁ 2 

 CELE I FORMY DZIAŁANIA KLUBU 

Art.8. 

Celem Klubu jest: 

a) dążenie do zachowania dla dobra ogółu historycznej substancji pojazdów marki Mercedes-Benz 

i jej produktów; 

b) upowszechnianie sympatii i wiedzy o pojazdach  marki Mercedes-Benz; 

c) opracowywanie i rozpowszechnianie dokumentacji historycznej i technicznej dotyczącej pojazdów 

marki Mercedes-Benz; 

d) podtrzymywanie współpracy z producentem pojazdów marki Mercedes-Benz; 
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e) wpływanie na kształt uregulowań prawnych, w zakresie dotyczącym pojazdów zabytkowych, 

w granicach obowiązującego porządku prawnego. 

Art.9. 

Cele Klubu realizowane są między innymi przez : 

a) organizowanie różnego rodzaju imprez związanych z działalnością Klubu. 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie dokumentacji historycznej i technicznej dotyczącej pojazdów 

marki Mercedes-Benz. 

ROZDZIAŁ 3 

MAJĄTEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KLUBU 

A. MAJĄTEK KLUBU 

Art.10. 

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów 

z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz z darowizn od sponsorów. 

Art.11. 

Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz 

korzystać z darowizn od sponsorów. 

Art.12. 

Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku Klubu oraz dysponowania środkami 

Klubu podejmowane są przez Zarząd Klubu. 

Art. 13. 

Do podpisania wszelkiego rodzaju aktów prawnych i wiążących Klub pod względem finansowym są 

upoważnieni Prezydent i Skarbnik Klubu, lub inni członkowie Zarządu Klubu upoważnieni uchwałą 

Zarządu Klubu. Wymagane są podpisy dwóch uprawnionych osób. 

B. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KLUBU 

Art.14. 

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującym prawem. Działalność 

gospodarczą może podejmować w imieniu Klubu Zarząd. 

2. Zarząd Klubu może upoważnić członków Zarządu Klubu do prowadzenia działalności 

gospodarczej w imieniu Klubu. Wymienieni członkowie Klubu reprezentują Zarząd Klubu 

w zakresie upoważnienia. 

3. Zarząd Klubu określa maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana – jako zobowiązanie 

Klubu – w dany rodzaj działalności gospodarczej. 

4. Zarząd Klubu może upoważnić członków Klubu do prowadzenia działalności gospodarczej 

w imieniu Klubu. Zarząd Klubu może również upoważnić osobę spoza członków Klubu, jeśli 

spełni ona warunki konkursu ogłoszonego przez Zarząd Klubu. 
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                                              ROZDZIAŁ 4 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

A. CZŁONKOWIE 

Art.15. 

 Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych (indywidualnych),  

b) wspierających, 

c) honorowych. 

Art.16. 

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski oraz cudzoziemiec w wieku ponad 16 lat, 

interesujący się historią marki Mercedes-Benz, zaangażowany w realizowanie celów Klubu. 

Art.17. 

Małoletni mogą zostać członkami Klubu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, przy czym nie 

przysługuje im do czasu uzyskania pełnoletniości bierne i czynne prawo wyborcze.  

Art.18. 

Przyjęcie do Klubu odbywa się w formie pisemnej deklaracji. Wraz ze złożeniem deklaracji 

wnioskodawca akceptuje Statut Klubu. O przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd. 

Art.19. 

1. Członkami wspierającymi są osoby prawne oraz inne stowarzyszenia i związki, deklarujące 

wsparcie dla Klubu i celów zawartych w Statucie. 

2. Członek wspierający wyznacza na piśmie swojego przedstawiciela (lub przedstawicieli) do 

utrzymywania bieżących kontaktów z Klubem 

3. Prawa , obowiązki i utratę członkostwa członka wspierającego określają zawarte z Klubem 

umowy-deklaracje. 

4. Członek wspierający może brać udział w wyborach, zgodnie z deklaracją zgłoszeniową, nie może 

zaś kandydować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Zarząd Klubu na podstawie umowy członkowskiej – 

deklaracji. Decyzja o przyjęciu na członka wspierającego staje się prawomocna po zatwierdzeniu 

przez Zarząd. 

Art.20. 

1. Członkiem honorowym zostaje członek indywidualny lub wspierający o szczególnych zasługach na 

rzecz działalności statutowej i organizacyjnej Klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu. 

3. Członkiem honorowym może być również osoba fizyczna lub prawna nie będąca członkiem 

KLUBU, mająca wybitne zasługi w rozwoju Klubu lub wpływ na efekty jego pracy. 

4. Członkom honorowym, będącym członkami Klubu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
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B. PRAWA CZŁONKÓW 

Art.21. 

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, 

b) czynnie uczestniczyć w obradach na Walnych Zebraniach Członków, 

c) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz KLUBU oraz oceniania jego działalności, 

d) korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej ze strony Klubu, 

e) korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, zgodnie z przyjętymi zasadami 

i regulaminami, 

f) współdecydowania na zasadach określonych w Statucie, o sprawach istotnych dla działalności 

Klubu, 

g) reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu. Emblemat Klubu nie może być jednak używany 

w połączeniu z własnym znakiem firmowym i własną działalnością gospodarczą. 

C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

Art.22. 

Członkowie mają obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Klubu, 

b) czynnie uczestniczyć w obradach na Walnych Zebraniach Członków, 

c) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu najpóźniej do 

31 stycznia danego roku, 

d) realizować uchwały i decyzje władz statutowych Klubu, 

e) podejmować inicjatywy i działania na rzecz organizacyjnego umacniania Klubu, 

f) krzewić kulturę motoryzacyjną i udzielać wzajemnej, koleżeńskiej pomocy. 

Art.23. 

 Członkowie nowo wstępujący płacą wpisowe. 

D. USTANIE CZŁONKOSTWA 

Art.24. 

Członkostwo Klubu ustaje na skutek śmierci, wykluczenia lub wystąpienia członka. 

Art.25. 

Dobrowolne wystąpienie z Klubu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, pod 

warunkiem jego wpłynięcia najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Ustanie 

członkostwa w Klubie jest skuteczne z dniem 31 grudnia tego roku. Jeżeli oświadczenie wpłynie 

później niż 3 miesiące przed końcem roku, ustanie członkostwa jest skuteczne z dniem 31 grudnia 

kolejnego roku. Jednocześnie złożenie oświadczenia skutkuje obowiązkiem uregulowania zaległych 

i bieżących składek członkowskich. 
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Art.26. 

1. Członek może zostać wykluczony z Klubu w wyniku: 

a) rażącego sposobu działania na szkodę Klubu i rażącego sposobu działania na szkodę Klubu i nie 

przestrzeganiu postanowień niniejszego Statutu. 

b) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci 

pozbawienia praw publicznych, 

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok, 

d) pozbawienia członkostwa: honorowego, zwyczajnego i wspierającego w wyniku uchwały 

Walnego Zebrania Członków. 

2. W przypadkach określonych w art.26.1 punkt. a, b, c decyduje Zarząd. 

3. W przypadku określonym w art.26.1 punkt d Walne Zebranie Członków. 

4. Od decyzji o wykreśleniu z listy członków określonych a art.26.1 punkt a, c wykluczony może 

wnieść do Zarządu odwołanie. W sprawie odwołania decyduje Zarząd, a jego orzeczenie należy 

przekazać członkowi w formie pisemnej. 

5. Dopuszcza się możliwość przywrócenia praw członkowskich po uregulowaniu zaległych opłat 

i składek na wniosek skreślonego członka KLUBU. 

ROZDZIAŁ 5 

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU 

Art.27. 

   Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd Klubu, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

Art.28. 

1. W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział obecni, uprawnieni do głosowania członkowie 

KLUBU. 

2. Zwołanie   Walne Zebranie Członków następuje w formie pisemnej lub za pomocą poczty 

elektronicznej, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem, z podaniem porządku obrad.  

3. Zwołanie   Walnego Zebrania Członków następuje co najmniej raz w roku przez Zarząd, lub na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, lub jednej trzeciej członków Klubu 

4. Termin, miejsce i porządek obrad   Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd KLUBU. 

5. Obradom  Walnego Zebrania Członków przewodniczy wybrany przez Zgromadzenie członek 

Klubu. 

6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu 

Członków uprawnionych do głosowania. 
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7. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych 

uprawnionych do głosowania członków. Równa liczba głosów za i przeciw oznacza odrzucenie 

uchwały. 

8. O omawianiu spraw, które nie zostały ujęte w porządku obrad decyduje zwykła większość 

obecnych uprawnionych do głosowania członków. 

9. Do kompetencji  Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

a) uchwalanie Statutu i zatwierdzanie zmian w Statucie, 

b) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

c) określanie wysokości wpisowego jak również możliwości stosowania ulg w składkach, 

d) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,     

e) zatwierdzanie sprawozdań rocznych przygotowanych przez Zarząd, 

f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Komisji Rewizyjnej, 

g) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

h) wybór i odwoływanie członków Zarządu, 

i) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

j) nadawanie godności członka honorowego Klubu, 

k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu KLUBU i przeznaczeniu jego majątku.. 

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Statucie mogą być podejmowane tylko 

wówczas, gdy zostały one zgłoszone w brzmieniu zgodnym z wnioskowaną zmianą równocześnie 

ze zwołaniem Walnego Zebrania Członków Zawiadomienie o zwołaniu  Walnego Zebrania 

Członków należy rozesłać przynajmniej na trzy tygodnie przed jego terminem. 

11. W sprawach wniosków i podejmowania uchwał o rozwiązaniu Klubu obowiązują postanowienia 

art.28.10. 

12. Przekazywanie głosów i udzielanie pełnomocnictw jest wykluczone. 

B. ZARZĄD KLUBU 

Art.29 

Zarząd Klubu składa się z 5 członków. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, jego 

obowiązki przejmuje jeden z pozostałych członków Zarządu. Zarząd ma prawo powierzyć obowiązki 

członka zarządu, któremu mandat wygasł, kandydatowi na to stanowisko w Zarządzie osobie, która 

uzyskała w ostatnim głosowaniu drugą co do ilości liczbę głosów, lub w braku takiej osoby, innemu 

członkowi Klubu do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym w wyborach zostanie 

wybrany brakujący członek Zarządu. 

Art.30 

Walne Zebranie Członków wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Prezydenta, 

I Vice-Prezydenta, II Vice-Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. 

Art.31 

 Kadencja członka Zarządu twa 4 lata. 

Art.32 

Zarząd Klubu odbywa posiedzenie co najmniej raz na 1/2 roku. 

Art.33 
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Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności KLUBU, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność za swoją pracę przed  Walnym Zebraniem Członków. 

 

Art.34 

 Do zakresu działania Zarządu Klubu w szczególności należy: 

a) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków Klubu, 

b) powoływanie i odwoływanie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do wykonywania 

określonych zadań statutowych, prowadzenie działalności gospodarczej a także nadzór ich 

działalności merytorycznej i finansowej 

c) uchwalanie budżetu Klubu 

d) dysponowanie majątkiem i funduszami Klubu 

e) decydowanie o przystąpieniu do związku stowarzyszeń. 

f) powoływanie, rozwiązywanie Kół i Oddziałów ( delegatur ), zatwierdzanie ich regulaminów  

g) koordynowanie i nadzorowanie działalności Kół i Oddziałów.  

 

C. KOMISJA REWIZYJNA 

Art.35. 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. 

Art.36. 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Klubu, którzy nie są członkami Zarządu. Uzupełnienie 

składu Komisji Rewizyjnej możliwe jest tylko na Walnym Zebraniu Członków. 

Art.37. 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego. 

Art.38. 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola co najmniej raz na rok całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności gospodarczej, 

b) rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami Klubu oraz między członkami i Zarządem 

Klubu. 

c) przedstawianie Zarządowi Klubu uwag i wniosków pokontrolnych. 

d) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

Art.39. 

Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu. 

Art. 40. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu Klubu. 

Art. 41. 
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Kadencja członka Komisji Rewizyjnej twa 4 lata. 

 

ROZDZIAŁ 6 

 ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE KLUBU 

Art.42. 

Uchwalenie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez   Walne Zebranie 

Członków Klubu, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

Art.43. 

Zmiany w Statucie lub podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu, mogą być przedmiotem Walnego 

Zebrania Członków Klubu wyłącznie wówczas, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad   

Walnego Zebrania Członków Klubu.  

                                                                           Art.44. 

W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 

Art.45. 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych w Statucie mają 

zastosowania obowiązujące przepisy prawa. 

ROZDZIAŁ 7 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Art.46. 

Statut wraz z jego zmianami wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 

Sądu Rejestrowego. 


