STATUT
STOWARZYSZENIA

KLUB UŻYTKOWNIKÓW I
SYMPATYKÓW TRABANTA
„CARTOON TRABANT KLUB POLSKA”

SPIS TREŚCI
Rozdział I
– Postanowienia ogólne
Rozdział II
– Cele Klubu i sposoby ich realizacji
Rozdział III
– Nabywanie i utrata członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków
Rozdział IV
– Organy Klubu
Rozdział V
– Majątek Klubu
Rozdział VI
– Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
Rozdział VII
– Przepisy końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Stowarzyszenie , w dalszej części Statutu zwane Klubem, działa pod nazwą
KLUB UŻYTKOWNIKÓW I SYMPATYKÓW TRABANTA
„CARTOON TRABANT KLUB POLSKA”
2. Klub jest stowarzyszeniem użytkowników i sympatyków samochodów marki
Trabant, oraz innych produkowanych przez VEB Sachsenring Automobilwerke
Zwickau.
Art. 2
1. Siedzibą Klubu jest Kraków.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Klub może zatrudniać pracowników, z wyjątkiem członków Klubu.

Rozdział II
Cele Klubu i sposoby ich realizacji
Art. 4
Do celów Klubu zalicza się:
1. Dążenie do zachowania dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń wiedzy
o pojazdach marki Trabant.
2. Dążenie do zachowania pojazdów marki Trabant i dbanie o ich stan techniczny.
3. Integrowanie miłośników pojazdów marki Trabant.
4. Wymiana poglądów dotyczących techniki, historii i stylizacji pojazdów marki
Trabant.
5. (wykreślony)
6. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zachowanie dziedzictwa
historycznego motoryzacji jako spójnej całości bez podziałów na marki.
7. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej
oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Art. 5
Cele wymienione w Art. 4 realizowane są w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie stron WWW oraz internetowych grup dyskusyjnych
2. Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez związanych z motoryzacją
ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów marki Trabant, oraz ich dokumentowanie.
3. Opracowywanie dokumentacji historycznej i technicznej pojazdów marki Trabant.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, prasowej i wydawniczej.
5. Branie czynnego udziału w organizacji i przebiegu wszelkiego rodzaju spotkań,
zlotów, rajdów, sympozjów oraz innych imprez, niezależnie od tego, jaka marka
pojazdów na nich przeważa.
6. (wykreślony)
Art. 6
Klub może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których
działalność jest zbieżna z celami Klubu.
Art. 7
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III
Nabywanie i utrata członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków
Art. 8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych, w tym członków założycieli,
2. Sympatyków,
3. Członków wspierających,
4. Członków honorowych.
Art. 9
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
Art. 10
1. Każda osoba fizyczna deklarująca chęć wstąpienia do Klubu winna
charakteryzować się:
a. osobistym stosunkiem do motoryzacji, w szczególności do marki Trabant,
b. zaangażowaniem w działania zbieżne z celami Klubu,
c. kulturą osobistą i koleżeństwem oraz chęcią współpracy względem innych
Członków Klubu.
2. Prawa i obowiązki Kandydata na członka Klubu określa Regulamin Rekrutacyjny.
Art. 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub
cudzoziemiec, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Status Członka
zwyczajnego może otrzymać uchwałą Zgromadzenia Klubu także Sympatyk oraz
Członek honorowy, który złoży do Zarządu Klubu wniosek o zmianę statusu.

2. Sympatykiem może zostać każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie
Rzeczypospolitej, niezależnie od obywatelstwa, zainteresowana działalnością Klubu.
Sympatykiem może także być osoba małoletnia – poniżej 16 lat za zgodą
przedstawicieli ustawowych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub
cudzoziemiec, lub prawna, polska lub zagraniczna, zainteresowana działalnością
Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
4. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, obywatel polski lub
cudzoziemiec, zasłużona dla Klubu.
Art. 12
1. Członków zwyczajnych i wspierających oraz Sympatyków przyjmuje w drodze
uchwały Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej,
wypełnienie której stanowi akceptację przez nowowstępującego Statutu i
wewnętrznych regulaminów.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek
Zarządu.
Art. 13
Każdy Członek Klubu ma prawo do noszenia znaków i barw klubowych zgodnie
z Regulaminem Klubu. Emblematy te nie mogą być przez niego wykorzystywane
w celu odniesienia korzyści majątkowej.
Art. 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
2. uczestniczenia z prawem głosu w Zgromadzeniu Członków Klubu,
3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,
4. korzystania ze zniżek, rabatów i upustów udzielanych na rzecz klubu i jego
członków,
5. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, zgodnie z
Regulaminem Klubu.
6. uczestnictwa w pracach Klubu i imprezach, zlotach i spotkaniach organizowanych
przez Klub.
Art. 15
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2. regularnego i terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu
określonych przez Zgromadzenie Członków Klubu, w tym do wpłacenia najpóźniej w
dniu rejestracji opłaty wpisowej.

Art. 16
1. Członek wspierający i honorowy, oraz Sympatyk posiada prawa określone
w Art. 14 ust. 3, ust.5.
2. Członek wspierający i honorowy oraz Sympatyk ma prawo brać udział w
Zgromadzeniu Członków Klubu z prawem zgłaszania opinii, bez prawa głosu.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w Art. 15 ust. 1 oraz obowiązek
wywiązywania się z deklarowanej pomocy zgodnie z ustaleniami z Zarządem Klubu.
4. Członek Honorowy posiada obowiązki określone w Art. 15 ust. 1.
5. Sympatyk posiada obowiązki określone w Art. 15 ust. 1, ust. 2, z wyjątkiem
opłacania składek.
Art. 17
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. W przypadku Członka Zwyczajnego, Sympatyka lub Członka Honorowego:
- rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
- śmierci członka,
- utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych bądź
pozbawienia praw publicznych,
- orzeczenia kary usunięcia członka z Klubu przez Zarząd.
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań wobec Klubu
2. W przypadku Członka Wspierającego:
- rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
- śmierci członka (dotyczy osoby fizycznej) lub utraty przez członka
osobowości prawnej (dotyczy osoby prawnej)
- utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych bądź
pozbawienia praw publicznych,
- orzeczenia kary usunięcia członka z Klubu przez Zarząd.
Art. 18
1. Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o skreśleniu osoby z listy członków Klubu
w przypadku:
a. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań wobec Klubu,
b. nie przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych, nie
wypełniania uchwał lub innych postanowień władz Klubu,
c. świadomego działania na szkodę Klubu lub w sposób godzący w dobre imię Klubu.
2. Zarząd Klubu zobowiązany jest do poinformowania o decyzji członków Klubu
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania składane do Komisji Rewizyjnej,
której decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Klubu
Art. 19
Władzami naczelnymi Klubu są:
1. Zgromadzenie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 20
Dla rozwiązania poszczególnych problemów związanych z działalnością Klubu mogą
być powoływane przez Zarząd Klubu, stałe lub doraźne komisje i zespoły oraz
Przedstawiciele regionalni.

Zgromadzenie Członków Klubu
Art. 21
1. Zgromadzenie Członków Klubu, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższą
władzą Klubu.
2. W Zgromadzeniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z prawem wyrażania opinii - członkowie wspierający i honorowi oraz sympatycy.
Art. 22
1. Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków
co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Oficjalnym miejscem powiadomienia
członków Klubu o zwołaniu Zgromadzenia jest klubowa strona internetowa
(http://www.cartoontrabant.pl). Ogłoszenie na w/w stronie internetowej
w wymaganym terminie zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad
Zgromadzenia uważane jest za prawidłowe jego ogłoszenie.
3. Zgromadzenie obraduje według regulaminu obrad.
4. Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co
najmniej 1/2 członków zwyczajnych, w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych.
5. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. W razie równowagi głosów rozstrzyga Przewodniczący obrad Zgromadzenia.
Art. 23
1. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Klubu,
c. na żądanie Komisji Rewizyjnej.
Art. 24
Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
1. uchwalenie zmian Statutu,
2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
Klubu,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Klubu z pełnienia funkcji,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
6. zatwierdzanie budżetu Klubu na dany rok,
7. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w przepisach prawa
i postanowieniach Statutu.

Zarząd Klubu
Art. 25
1. Zarząd kieruje działalnością Klubu.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
3. Kadencja Zarządu Klubu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Zgromadzenia.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie
kadencji, skład osobowy Zarządu uzupełniany jest spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
5 .W przypadku, w którym uzupełnienie w trybie określonym w ust. 4 nie było
możliwe przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Zgromadzeniu
Członków Klubu.
6. Zarząd odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
W razie równowagi głosów rozstrzyga wybrany uprzednio Przewodniczący
posiedzenia.
8. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania
Klubu - z wyłączeniem spraw majątkowych Klubu, które wymagają współdziałania
dwóch członków Zarządu.

Art. 26
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Klubu zgodnie ze statutem i postanowieniami Walnego
Zgromadzenia,
2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu w kraju i za granicą,
3. uchwalanie preliminarza budżetowego oraz programów i planów działalności
Klubu,
4. przyjmowanie członków Klubu,
5. udzielanie nagród i kar członkom Klubu,
6. zarządzanie majątkiem Klubu,
7. powoływanie Przedstawicieli regionalnych, nadzór nad ich działalnością,
oraz koordynowanie ich działalności,
8. wydawanie regulaminów wewnętrznych i powoływanie specjalistycznych komisji
i zespołów.

Komisja Rewizyjna
Art. 27
1.Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania wewnętrznej
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Zgromadzenia.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji w trakcie
kadencji, skład osobowy Komisji uzupełniany jest spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
5 .W przypadku, w którym uzupełnienie w trybie określonym w ust. 4 nie było
możliwe przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Zgromadzeniu
Członków Klubu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Klubu.
7. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku.
8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Komisji.
W razie równowagi głosów rozstrzyga wybrany uprzednio Przewodniczący
posiedzenia.
Art. 28
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. dokonywanie kontroli całokształtu działalności Klubu,

2. składanie na Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
4. przedstawianie Zarządowi wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Członków Klubu,
5. zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Klubu, w razie nie zwołania go
przez Zarząd Klubu terminie ustalonym Statutem.

Rozdział V
Majątek Klubu
Art. 29
1. Majątek Klubu powstaje z:
a. Składek członkowskich,
b. Darowizn, zapisów i spadków,
c. Dochodów z majątku Klubu,
d. Dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach,
2. Wymienione dochody Klubu mogą być użyte wyłącznie na realizację celów
i przyjętych zadań Klubu, oraz na pokrycie kosztów administracyjnych
i organizacyjnych związanych z prowadzeniem działalności statutowej.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu upoważnieni są dwaj
członkowie Zarządu Klubu działający łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
Art. 30
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Członków Klubu podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2. Decyzję o rozwiązaniu Klubu podejmuje Zgromadzenie Członków Klubu w formie
uchwały, dla ważności której wymagana jest większość 4/5 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel,
na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
1. Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r.
Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

