
STATUT 
 

Porsche Klub Polska 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Porsche Klub Polska” zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu Klubem. 
 

§ 2 
Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym 
Statutem. 

§ 3 
1. Klub posiada osobowość prawną. 
2. Klub działa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. 
3. Klub działa zgodnie z umową licencyjną podpisaną z Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG w Stuttgart, 
Niemcy. 
4. Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska. 
5. Siedzibą klubu jest miasto Lublin. 
 

§ 4 
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. Do prowadzenia swych spraw może 
zatrudniać pracowników. 
 

§ 5 
Klub posiada własną pieczęć, którą używa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa oraz może posiadać symbole i odznaki, zatwierdzone przez Porsche AG. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania Klubu 
 

§ 6 
Celem Klubu jest: 
1. rozwijanie wśród społeczeństwa kultury i wiedzy motoryzacyjnej o samochodach i fabryce marki 
Porsche, 
2. ułatwianie kontaktu pomiędzy użytkownikami samochodów Porsche w celu wymiany doświadczeń. 

 
§ 7 

Cel ten realizuje Klub poprzez: 
1. zrzeszanie właścicieli i fanów samochodów marki Porsche, 
2. współdziałanie z władzami Porsche AG w Stuttgart, i innymi zarejestrowanymi Klubami Porsche na świecie. 
Klub organizuje swoje życie klubowe w sposób demokratyczny i kooperatywny oraz kultywuje związki z innymi 
klubami Porsche, 
3. branie udziału przez swoich Członków w krajowych i międzynarodowych zawodach samochodów marki 
Porsche, 
4. współuczestniczenie z Porsche AG i jego partnerami handlowymi w targach, pokazach i innych imprezach, 
5. organizowanie zawodów i zjazdów samochodów marki Porsche, 
6. reprezentowanie zgodnie z umową licencyjną fabryki Porsche AG, 
7. propagowanie i szerzenie dobrego wizerunku marki Porsche w Polsce, 
8. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie szerzenia wiedzy o produktach Porsche AG, organizowanie 
imprez kulturalnych oraz życia klubowego, 
9. wykonywanie innych czynności dotyczących marki Porsche powierzonych Klubowi przez Porsche AG, 
Stuttgart, z wyjątkiem prowadzenia napraw samochodów marki Porsche i ich sprzedaży, zgodnie z podpisaną 
umową licencyjną z Porsche AG, Stuttgart, 
10. prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji Członków, danych zawodników, oraz innych dokumentów 
i materiałów statystycznych, w zakresie wymaganym określonymi przepisami, zgodnie z potrzebami Klubu, 
11. zjednywanie nowych Członków Klubu. Klub jest otwarty na nowych członków i we współpracy z Porsche AG i 
partnerami handlowymi promuje członkostwo. 

 
§ 8 

1.Klub nie może prowadzić handlu samochodowymi częściami Porsche, jak również zobowiązuje się do nie 
dokonywania żadnych napraw samochodów Porsche na zasadach profesjonalnych. 



2.Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z 
działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 
Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
 

§ 9 
1. Członkowie Klubu dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) honorowych. 
2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, posiadająca samochód marki Porsche lub mająca taki pojazd do stałej dyspozycji. 
3. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata w formie 
wypełnionego formularza członkowskiego. Kandydat na Członka zwyczajnego powinien się wykazać opłaceniem 
wpisowego, składki członkowskiej na dany rok oraz poparciem dla swej kandydatury wyrażonym w formie 
pisemnej przez co najmniej dwóch dotychczasowych Członków Klubu (wprowadzający). 
4. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym 
dla Klubu lub dla marki Porsche. 
5. Zarząd odmawia przyjęcia do Klubu osobie, której działalność pozostaje w sprzeczności z celami Klubu bądź 
dobrym imieniem lub interesem marki Porsche. 

 
§ 10 

Członkowie mają prawo: 
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach z prawem głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
Klubu, 
2. wysuwania postulatów i wniosków do władz Klubu, 
3. korzystania ze szkoleń prowadzonych przez Klub, 
4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, 
5. reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu, 
6. brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub. 

 
§ 11 

Do obowiązków Członków Klubu należy: 
1. branie czynnego udziału w pracach Klubu oraz przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 
władz Klubu, 
2. regularne opłacanie składek członkowskich, za wyjątkiem Członków honorowych, 
3. chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra, 
4. dawanie przykładu właściwej postawy moralnej, 
5. promowanie dobrego wizerunku marki Porsche zgodnie z umową licencyjną podpisaną z Porsche AG, 
Stuttgart. 

§ 12 
Członek lub osoba zasłużona dla Klubu może otrzymać wyróżnienie w postaci: 
1. pochwały na piśmie, której udziela Zarząd; 
2. dyplomu zasłużonego dla Klubu, który przyznaje Zarząd razem z Komisją Rewizyjną; 
3. odznaki zasłużonego dla Klubu, którą przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję Rewizyjną. 

§ 13 
1.Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub 
działalność na szkodę Klubu, na Członka mogą być nakładane następujące kary dyscyplinarne: 
1. upomnienie, 
2. zakaz czasowego brania udziału w imprezach Klubowych, na okres od miesiąca do 3 lat, 
3. zawieszenie w prawach członkowskich, na okres od miesiąca do 3 lat, 
4. wykluczenie. 
2.W zakresie kar określonych w ust. 1 pkt 1-3 orzeka Zarząd. 
3.W zakresie kary określonej w ust. 1 pkt 4 orzeka Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 14 

Członkostwo ustaje wskutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
b) wskutek nieopłacenia składki członkowskiej w okresie do końca pierwszego kwartału każdego roku 
kalendarzowego. 

§ 15 



Od uchwał Zarządu w przypadkach, o których mowa w niniejszym rozdziale, przysługuje odwołanie do Komisji 
Rewizyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

 
Rozdział IV 

Władze Klubu 
 

§ 16 
Władzami Klubu są: 
1. Walne Zebranie, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 17 

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 
2. Uchwały władz Klubu zapadają większością głosów. Głosowania są jawne. Tajne są głosowania w sprawach 
osobowych, jak również w sprawach, co do których wniosek o tajne głosowanie zgłosił chociażby jeden z 
członków organu. Głosować można tylko osobiście. 

 
§ 18 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. 
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Walne Zebranie zwołuje się podając termin, miejsce i proponowany porządek 
obrad w formie ogłoszenia na stronach www.porscheclub.pl lub listami poleconymi nie później niż na 2 tygodnie 
przed terminem Walnego Zebrania. Zarząd zwołuje Walne Zebranie również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 
co najmniej 2/3 Członków Klubu, na dzień przypadający nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W 
przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Walnego Zebrania w tym terminie, podmioty uprawnione do złożenia wniosku 
mogą zwołać Walne Zebranie w sposób określony w zd. 1 lub w przypadku niemożności zastosowania tego 
sposobu poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub listami poleconymi na co najmniej 2 tygodnie 
przed terminem Walnego Zebrania, określając termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. 
3. Porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych 
i uprawnionych do głosowania. 
4. Walne Zebranie odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata. 

 
§ 19 

W obradach Walnego Zebrania ma prawo uczestniczyć Członek Klubu, z zastrzeżeniem wywiązania się z 
obowiązku opłacenia składek członkowskich. 

 
§ 20 

1.Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 
1. uchwalenie wytycznych programowych działalności Klubu, 
2. uchwalenie zmian statutu Klubu, 
3. wybór władz Klubu, 
4. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego, 
5. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, 
6. rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych przez Członków Klubu lub władze Klubu, 
7. ustalenie godła i barw Klubu, zgodnie z umową licencyjną Porsche AG, Stuttgart, 
8. nadanie godności Członka Honorowego Klubu na wniosek Zarządu Klubu, 
9. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na koniec kadencji; wniosek o udzielenie 
absolutorium Członkom Zarządu przedstawia Komisja Rewizyjna, 
10. rozpatrywanie odwołań Członków od decyzji Zarządu, w zakresie spraw określonych w Statucie, z 
zastrzeżeniem § 15. 
2.Do kompetencji Walnego Zebrania należą także inne sprawy przypisane postanowieniami Statutu oraz 
wszystkie inne sprawy, które nie zostały przypisane do kompetencji innych władz Klubu. 

 
§ 21 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają bez względu na liczbę Członków przybyłych na obrady. 
 

§ 22 
1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i jest odpowiedzialny przed nim za 
swoją działalność. 
2. W szczególności Zarząd Klubu: 
a) kieruje działalnością Klubu, reprezentuje go na zewnątrz, 
b) zarządza majątkiem Klubu, 



c) zwołuje i przygotowuje Walne Zebranie, 
d)sporządza roczne sprawozdanie z działalności Klubu i przedkłada je do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej, 
e)sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej, 
f) powołuje komisje, ustala ich skład osobowy oraz zakres ich działalności, 
g) przyjmuje nowych członków zwyczajnych Klubu, 
h) występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie godności Członka Honorowego, 
i) zaciąga zobowiązania w imieniu Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, 
j) uchwala szczegółowe wytyczne programów działalności Klubu, zgodnie z zasadami działania 
klubów Porsche w ramach umowy licencyjnej z Porsche AG, Stuttgart, 
k) uchwala regulamin wewnętrzny Klubu, 
l) uchwala preliminarz budżetowy, 
m) powołuje i odwołuje kandydatów na etatowe stanowiska kierownicze, 
n) ustala wysokość rocznych składek członkowskich oraz wpisowego, o ile nie określi tego uchwałą Walne 
Zebranie, 
o) prowadzi działalność Klubu poprzez organizowanie zlotów, rajdów i innego rodzaju spotkań 
właścicieli i miłośników samochodów marki Porsche w Polsce, współpracę z Porsche AG i 
innymi zarejestrowanymi klubami Porsche na świecie, 
p) prowadzi działalność mającą na celu propagowanie dobrego wizerunku marki Porsche oraz 
zwiększenie liczby członków Klubu w Polsce. 

 
§ 23 

1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa. Członkiem Zarządu może zostać osoba, 
która jest od minimum dwóch lat Członkiem zwyczajnym. 
2. W przypadku, gdyby w trakcie kadencji, liczba Członków Zarządu zmniejszyła się do poziomu poniżej 
statutowego minimum, Zarząd uprawniony jest uzupełnić skład Zarządu do poziomu statutowego minimum, 
jednak w liczbie nie większej niż jedna osoba przez cały okres kadencji. 

 
§ 24 

Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane nie później niż 7 dni od daty 
Walnego Zebrania, na którym dokonane zostały wybory. 

 
§ 25 

Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez 
Prezesa a w przypadku niemożności zwołania przez Prezesa Zarządu przez Wiceprezesa. 

 
§ 26 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród Członków Klubu, 
w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
2. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 2 członków, w tym 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdyby w trakcie kadencji, liczba Członków Komisji 
Rewizyjnej zmniejszyła się do poziomu poniżej statutowego minimum, Komisja Rewizyjna uprawniona jest 
uzupełnić swój skład do poziomu statutowego minimum, jednak w liczbie nie większej niż jedna osoba przez cały 
okres kadencji. 

 
§ 27 

Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Klubu we wszystkich dziedzinach jego działalności, a 
w szczególności: 
1. przeprowadza planowe i doraźne kontrole statutowej działalności 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, 
4. zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Klubu sporządzane przez Zarząd oraz roczne sprawozdania 
finansowe Klubu sporządzone przez Zarząd; zatwierdzone sprawozdania publikowane są na stronie internetowej 
Klubu, najpóźniej do końca drugiego kwartału, 
5. na koniec kadencji sporządza sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je do zatwierdzenia Walnemu 
Zebraniu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. 

 
§ 28 

1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż na pół roku. Posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a w przypadku niemożności zwołania przez 
Przewodniczącego zwołuje je Wiceprzewodniczący. 

 
§ 29 



Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu, z głosem 
doradczym. 

 
Rozdział V 

Majątek i fundusze Klubu 
 

§ 30 
1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Klubu składają się: 
a) składki członkowskie, 
b) wpływy z imprez klubowych, 
c) dotacje i darowizny, 
d) środki pozyskane z działalności gospodarczej klubu. 
3. Fundusze Klubu mogą być przeznaczone jedynie na cele klubowe i nie mogą być wypłacane indywidualnym 
członkom Klubu, z wyjątkiem wydatków poniesionych na rzecz promocji idei Klubu (regulamin wewnętrzny Klubu 
określa szczegóły tego wyjątku). 

 
§ 31 

1. Klub prowadzi księgowość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Pisma w sprawach merytorycznych związane z zakresem działania Klubu podpisują Prezes lub Wiceprezes i 
Sekretarz Klubu lub osoby przez nich upoważnione. 
3. Pisma mające charakter zobowiązań finansowych podpisują dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub 
Wiceprezes. 

 
Rozdział VI 

Zmiana statutu 
 

§ 32 
1. Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie. 
2. Wniosek o zmianę Statutu może przedkładać Walnemu Zebraniu Zarząd Klubu lub 1/3 liczba Członków. 

 
Rozdział VII 

Rozwiązanie Klubu 
 

§ 33 
Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej na następnym Walnym Zebraniu, odbytym w 
terminie 3 miesięcy od dnia odbycia Walnego Zebrania, na którym zgłoszono wniosek o rozwiązanie Klubu. 

 
§ 34 

1. W razie rozwiązania Klubu jego majątek będzie przekazany wyłącznie na działalność społeczną na polu 
motoryzacji, stosownie do uchwały Walnego Zebrania. 
2. Likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu, przeprowadzając likwidację Klubu zgodnie z wymogami 
ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. 

 
§ 35 

Prawo autorytatywnej interpretacji statutu posiada Walne Zebranie. 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 36 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. 


