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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Motorowy Górników „Jarząbek” w                                             

Jastrzębiu-Zdroju w skrócie KMG „Jarząbek” zwane w dalszych paragrafach 

Statutu Klubem. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym 

osobowość prawną. 

§ 2 

Siedzibą Klubu jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.     

§ 4 

Klub może być członkiem krajowych organizacji społecznych o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

§ 5 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla zrealizowania 

swoich celów statutowych. 

§6 

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków 

Klubu. 

§7 

Klub ma prawo używania pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd 

Klubu. 

§ 8 

Godłem Klubu jest koło, wewnątrz którego znajduje się pole o barwach         

błękitno-zielonych. Na obwodzie koła o barwie żółtej znajduje się napis Klub 

Motorowy Górników, rok założenie oraz napis Jastrzębie Zdrój. Wewnątrz, na polu 

błękitnym z białą chmurką, znajduje się herb miasta Jastrzębia-Zdroju na tle 

czarnej stylizowanej panoramy kopalni. W polu zielonym znajduje się napis 

„JARZĄBEK” wypełniający to pole. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 9 

Podstawowym celem Klubu jest: 

1. Rozwijanie kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.  

2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, także wśród 

dzieci i młodzieży. 

3. Organizowanie i popularyzowanie masowego sportu samochodowego  

i caravaningowego. 

4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kierowców. 

5. Organizowanie  i  popularyzowanie  imprez  sportowo - kulturalnych 

propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

6. Współpraca z   organami   administracji   rządowej   i   samorządowej,   

instytucjami  i organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu 

szerzenie kultury motoryzacyjnej, organizowanie imprez sportowych  

i podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

§ 10 

Określone w § 9 cele Klub realizuje w szczególności przez: 

1. Organizowanie turystyki o charakterze wypoczynku świątecznego, imprez 

rajdowych oraz turystycznych w kraju i za granicą, motorowych lub 

caravaningowych wczasów urlopowych itp. 

2. Udział  w zawodach krajowych i międzynarodowych, sportowych, turystycznych,  

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3. Propagowanie bezpiecznej jazdy samochodem poprzez szkolenie w zakresie 

prawidłowej techniki prowadzenia samochodów oraz organizację imprez sportu 

popularnego.  

4. Organizowanie i popularyzowanie imprez sportowo-kulturalnych   

i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami 

i organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu szerzenie kultury 

motoryzacyjnej, organizowanie imprez sportowych i podnoszenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, 

organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia 

klubowego.          

7. Prowadzenie klubowego kempingu. 

8. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego i caravaningowego. 
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ROZDIZAŁ III 

CZŁONKOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 11 

Członkowie klubu dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski lub innych 

krajów, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie 

celów klubu o ile: 

1. Złożył w Zarządzie Klubu pisemną deklarację o wstąpieniu do Klubu. 

2. Zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu. 

3. Wpłaci wpisowe ustalone przez Zarząd Klubu. 

§ 13 

Członkiem wspierającym Klubu mogą być osoby cywilne oraz prawne, które 

uznając cele Klubu i będąc zainteresowane rozwojem jego działalności, pisemnie 

zadeklarują przestrzeganie niniejszego Statutu oraz wspieranie Klubu materialnie, 

organizacyjnie lub w inny sposób.  

§ 14 

Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony członek 

Klubu. 

Tytuł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie Członków 

Klubu na wniosek Zarządu Klubu.   

§ 15 

Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 

1. Uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do 

wszystkich władz Klubu.  

2. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu. 

3. Korzystać ze wszystkich klubowych urządzeń i sprzętu będącego własnością 

Klubu oraz innych udogodnień, jakie daje Klub swoim członkom, 

4. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych oraz turystycznych, w 

których bierze udział, nosić odznaki i stroje o barwach klubowych. 

5. Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub. 

6. Do oznakowania swojego pojazdu znakami klubowymi. 

§ 16 

Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i władz Klubu. 

2. Strzeżenie honoru barw Klubu. 

3. Wzajemne świadczenie pomocy. 

4. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

5. Branie czynnego udziału w pracach i realizacji zadań Klubu. 

6. Ochrona własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków. 

7. Propagowanie Klubu oraz pozyskiwanie dla Klubu nowych członków, 
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§ 17 

Członek wspierający ma prawo: 

1. Brać udział w pracach Klubu. 

2. Korzystać z rekomendacji i opinii Klubu. 

3. Zgłaszać wnioski do władz Klubu. 

§ 18 

1. Członek wspierający obowiązany jest realizować zadeklarowane  świadczenia 

na rzecz Klubu. 

2. Klub może udzielić członkowi wspierającemu prawa do używania nazwy i godła 

Klubu na zasadach określonych w zawartej z nim umowie. 

§ 19 

Członek Honorowy Klubu ma prawo: 

1. Brać udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu 

2. Być wybranym do władz Klubu. 

3. Korzystać bezpłatnie ze świadczeń Klubu. 

4. Używać barw Klubu. 

Zasady korzystania ze świadczeń Klubu przez członka honorowego określi Zarząd 

Klubu. 

§ 20 

Do obowiązków członka honorowego Klubu należy: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

2. Strzeżenie honoru barw Klubu. 

3. Ochrona własności Klubu, wspólnego dobra wszystkich jego członków. 

4. Propagowanie Klubu oraz pozyskiwanie dla Klubu nowych członków. 

§ 21 

Członkostwo Klubu ustaje: 

1. W skutek śmierci członka. 

2. W skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres 1-go roku. 

3. Na własne pisemne żądanie członka. 

4. W skutek rozwiązania i likwidacji Klubu, 

5. W wyniku wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU 

 

§ 22 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków Klubu, 

2. Zarząd Klubu, 

3. Komisja Rewizyjna Klubu, 

4. Sąd Koleżeński Klubu. 
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§ 23 

1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. 

2. Władze Klubu mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, 

których mandat wygasł lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba 

dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków  pochodzących z wyboru. Nie dotyczy to Walnego Zebrania Członków 

Klubu. 

 

Walne Zebranie Członków Klubu 

 

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków Klubu zwane dalej Walnym Zebraniem jest 

najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.  Zwyczajne Walne Zebranie może być: 

a. Sprawozdawcze, zwoływane raz w roku przez Zarząd Klubu zwany dalej 

Zarządem, 

b. Sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane co 4 lata przez Zarząd. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdej chwili na pisemny 

wniosek: 

a. Zarządu podjęty większością 2/3 głosów, 

b. Komisji Rewizyjnej Klubu zwanej dalej Komisją Rewizyjną, 

c. Co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

§ 25 

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie do 3-ch miesięcy od dnia otrzymania 

wniosku lub podjęcia uchwały.  

2. Powiadomienie o terminie Walnego Zebrania powinno nastąpić  na 30 dni przed 

określonym terminem.  

3. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Klubu.  

§ 26 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków obecnych i uprawnionych do 

głosowania. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w  drugim terminie są ważne 

bez względu na liczbę obecnych. 

2. W sprawach dotyczących   zmian   Statutu  Klubu   wymagane   jest  2/3  

ogólnej liczby członków obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym 

Zebraniu. 

§ 27 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Uchwalanie Statutu i jego zmian. 

2. Wybór Prezesa Klubu. 

3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Klubu zwanego dalej 

Sądem Koleżeńskim. 
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4. Nadanie tytułu Członka Honorowego Klubu. 

5. Uchwalanie programów i kierunków działania Klubu.  

6. Rozpatrywanie i ocenianie działalności Klubu na podstawie sprawozdania 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi  

na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

7. Decydowanie o likwidacji Klubu. 

8. Rozpatrywanie odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego i decyzji Zarządu o 

wykluczeniu członka z Klubu. 

9. Uchwalanie wytycznych do budżetu Klubu. 

 

Zarząd Klubu 

 

§ 28 

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi 

Zebraniami Sprawozdawczo-wyborczymi. 

§ 29 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy: 

1. Rozpatrywanie rocznych planów działania i preliminarza w oparciu o uchwały 

Walnego Zebrania i ich realizacji. 

2. Opracowywania dla Walnego Zebrania sprawozdań z działalności Klubu. 

3. Decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości.  

4. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Klubu do innych organizacji                           

( społecznych ) sportowych i turystycznych. 

5. Zatwierdzanie regulaminów i przepisów dotyczących działalności Klubu.  

6. Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania. 

7. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu. 

8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.  

9. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w granicach zatwierdzanego budżetu 

Klubu. 

10. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 

11. Ustalenie wysokości składek oraz innych obciążeń finansowych członków 

Klubu. 

12. Przyjmowanie i wykluczanie członkostwa w Klubie. 
 

§ 30 

Od uchwał Zarządu decydujących o skreśleniu lub ukarania członka Klubu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. 

 

§ 31 

1. Zarząd składa się z nie więcej aniżeli  9 osób wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd Klubu konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, które powinno 

być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 

razy w roku. 
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4. Zarząd może powołać komisje oraz zespoły doradcze stanowiące jego organy 

pomocnicze. 

§ 32 

1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium Klubu składające się z nie więcej 

niż 5 osób w tym: 

a. Prezesa Klubu 

b. 3 Wiceprezesów Klubu, 

c. Skarbnika Klubu. 

2. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 

3. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje pracami Klubu w 

okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz  

i wykonuje jego Uchwały. 

§ 33 

Szczegółowy tryb pracy Zarządu, Prezydium, i organów pomocniczych określają 

regulaminy uchwalone przez Zarząd. 

 

Komisja Rewizyjna Klubu 

§ 34 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie.  

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego  

i  wiceprzewodniczącego. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, 

zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej przez nią uchwalonym. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach innych 

organów Klubu z głosem doradczym. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu. 

§ 35 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Klubu. 

2. Żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności. 

3. Określanie terminu i sposobów usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w 

czasie kontroli. 

4. Składanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej 

działalności. 

5. Zgłaszanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium na Zwyczajnym 

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym. 

6. Składanie Zarządowi corocznego sprawozdania o wykonaniu budżetu  

i o wynikach przeprowadzonych kontroli. Odpis sprawozdania powinien być 

przesłany Zarządowi Klubu co najmniej 2 tygodnie przed terminem 

Zwyczajnego Walnego Zebrania. 

7. Składanie Zarządowi sprawozdania o wykonaniu budżetu i o wynikach 

przeprowadzonych kontroli za okres całej kadencji Zarządu Klubu. Odpis 
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sprawozdania powinien być przesłany Zarządowi Klubu co najmniej 2 tygodnie 

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu  

z głosem doradczym. 

Sąd Koleżeński Klubu 

 

§ 36 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.  

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona  przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego. 

3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwoływane są i odbywają się w miarę 

potrzeb, zgodnie z regulaminem Sadu Koleżeńskiego przez niego uchwalonym. 

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Zarządu  

i Walnego Zebrania. 

5. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie. 

§ 37 

Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należy: 

1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów i zarzutów między członkami Klubu, 

wykroczenia przeciw statutowi. 

2. Zgłaszanie wniosku do Zarządu o wykluczenie z Klubu członka Klubu. 
 

ROZDZIAŁ V 

KARY I WYRÓŻNIENIA 

§ 38 

Członkowie klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za aktywny 

udział w realizacji zadań Klubu, mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 

1. Pochwałę na piśmie, 

2. Dyplom uznania, 

3. Nagrodę rzeczową, 

4. Odznaczenie ”Zasłużony dla Klubu” 

Ww. wyróżnienia nadaje Zarząd poprzez uchwałę. 

Zarząd występuje również do innych stowarzyszeń których Klub jest członkiem o 

nadanie odznaczeń honorowych i przywilejów. 

§ 39 

Za działalność na szkodę Klubu, popełnienie czynów niegodnych członka Klubu, 

nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał Zarządu, Sąd Koleżeński może 

nałożyć następujące kary: 

1. Upomnienie, 

2. Ostrzeżenie, 

3. Naganę, 

4. Zawieszenie w prawach członka Klubu do dwóch lat, 

5. Wykluczenie z Klubu. 
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ROZDZIŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 

 

§ 40 

1. Majątek Klubu składa się z nieruchomości, ruchomości, innych wartości 

materialnych oraz prawnych i niematerialnych. 

2. Fundusz Klubu składa się z: 

a. składek członkowskich i wpisowego, 

b. dotacji, darowizn i zapisów, 

c. wpływów z działalności statutowej, 

d. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej Klubu. 

§ 41 

Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia, względnie powiększenia 

nieruchomości wchodzących w skład majątku Klubu wymagają zatwierdzenia 

przez Zarząd Klubu przy obecności 2/3 jego składu. 

§ 42 

Do reprezentowania Klubu w sprawach dotyczących Klubu przed sądami, 

organami administracji rządowej i samorządowej upoważnionych jest dwóch 

członków Prezydium Zarządu.  

§ 43 

Składanie oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciąganie w tym zakresie 

zobowiązań ( za wyjątkiem zaciągania kredytów, podpisywania weksli, zastawów i 

poręczeń ) oraz do dysponowania środkami finansowymi upoważniony jest 

członek Prezydium Klubu i Skarbnik Klubu lub w przypadku nieobecności 

Skarbnika Klubu, Członek Prezydium Klubu i Wiceprezes ds. finansowych. 
 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA SATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU 

 

§ 44 

1. Zmiana Statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej zgodnie       

z § 26 niniejszego Statutu. 

2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do wnioskowania zwołania 

Walnego Zebrania w myśl § 23. 

3. Projekt zmian Statutu Klubu uprawnieni w myśl § 23 winni składać do Zarządu 

co najmniej na 30 dni przed Walnym Zebraniem. 

§ 45 

1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania przegłosowanej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  1/2 ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania. W drugim terminie przy obecności co najmniej 

1/10 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 
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2. W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, 

której zadaniem jest ustalenie i rozliczenie majątku rozwiązującego się Klubu  

i przekazanie go na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.  

 

 

 

 

 


