
STATUT 
STOWARZYSZENIA PORSCHE KLUB POLSKA 
(tekst jednolity uchwalony 27 listopada 2021 roku) 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Porsche Klub Polska” zwane w dalszej treści 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. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania. 
 
5. Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania 

będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa. 
 
6. Siedzibą Klubu jest miasto Warszawa. 
 

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

§ 5 
1. Klub posiada własną pieczęć, zawierającą następujące dane: nazwę, adres siedziby, numer statystyczny REGON.   Klub 

używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

2. Klub posiada znak graficzny przedstawiający napis Porsche Club Poland pomiędzy herbami Porsche oraz Porsche Klub 
Polska, zatwierdzony przez Porsche AG, Stuttgart. 

 
3. Barwami Klubu jest kolor czarny, żółty i czerwony. 

 

 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA KLUBU 

 
§ 6 

Celem Klubu jest: 
 

1. rozwijanie i upowszechnianie wśród społeczeństwa kultury i wiedzy motoryzacyjnej o samochodach i fabryce marki 
Porsche, 
 

2. popularyzowanie turystyki motorowej oraz sportów motorowych, 
 

3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy uczestnikom 
wypadków drogowych (ratownictwa medycznego), 

 
4. 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, 

 
12. wydawanie biuletynów informacyjno – reklamowych, 

 
13. gromadzenie literatury technicznej i fachowych instrukcji w celu udostępniania jej członkom Klubu, 

 
14. działalność charytatywną, 

 
15. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Klubu, 

 
16. prowadzenie serwisu informacyjnego w Internecie. 

 
§ 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 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
 

a) zwyczajnych, 
 

b) honorowych, 
 

c) rodzinnych, 
 

d) dziecięcych. 
 



§10 
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

posiadająca samochód marki Porsche lub mająca taki pojazd do stałej dyspozycji. 
 
2. 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. 

 
§11 

1. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu. 
 

2. Członek honorowy jest zwolniony z opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej. 
 
3. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie 

zasłużonym dla Klubu lub dla marki Porsche. 
 

§ 11(1) 
1. Członkiem rodzinnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych     będąca 

współmałżonkiem, partnerem lub pełnoletnim zstępnym Członka Klubu.  

2.    Członek rodzinny ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu. 

§ 11(2) 
1. Członkiem dziecięcym może być osoba niepełnoletnia będąca zstępnym Członka Klubu. 
 
2. Członek dziecięcy posiada prawo do legitymowania się tytułem członka dziecięcego oraz do udziału w imprezach 

klubowych na prawach Członka zwyczajnego w zakresie dozwolonym przez regulamin odpowiednich imprez. 
 

§ 12 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków z prawem głosu czynnego, 
 

2. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków z prawem biernego prawa wyborczego do władz Klubu, po 
uzyskaniu co najmniej 2 letniego nieprzerwanego stażu członkowskiego, 
 

3. wysuwania postulatów i wniosków do władz Klubu, 
 

4. korzystania ze świadczeń oferowanych przez Klub, 
 

5. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, 
 

6. reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu, 
 

7. brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub, 
 

8. oznakowania swojego samochodu znakiem graficznym Klubu. 
 

§ 13 
Do obowiązków Członków zwyczajnych Klubu należy: 

1. branie czynnego udziału w realizacji statutowych zadań 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. dbanie o dobre imię Klubu oraz strzec godności Członków Stowarzyszenia, 
 

5. promowanie dobrego wizerunku marki Porsche zgodnie z umową licencyjną podpisaną z Porsche AG, Stuttgart. 
 

6. informowanie o zmianach zawartych w deklaracjach członkowskich. 
 
 



§ 14 
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, 
 

4. wyróżnienia Porsche Club Trophy przyznawanego przez Porsche Club Coordination przy Porshe AG na wniosek 
Zarządu Klubu pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. 

 
§ 15 

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. 
 

§ 16 
1. Członkostwo ustaje wskutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
 

b. nieopłacenia składki członkowskiej w okresie do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, 
 

c. śmierci, 
 

d. ustania osobowości prawnej Klubu, 
 

e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 
 

f. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu oraz działania na szkodę Klubu. 
 
2. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. f członkowi przysługuje odwołanie się do najbliższego 

Walnego Zgromadzenia Członków, poprzez pisemne zgłoszenie do Zarządu w terminie 14 dni od dnia wykluczenia. 
 

3. Zarząd odmawia przyjęcia do Klubu osobie, której działalność pozostaje w sprzeczności z celami Klubu bądź dobrym 
imieniem lub interesem marki Porsche, od tej decyzji przysługuje odwołanie się do najbliższego Walnego Zgromadzenia 
Członków, poprzez pisemne zgłoszenie do Zarządu w terminie 14 dni od dnia wydania odmowy. 

 
§ 17 

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 

 
§ 18 

Władzami Klubu są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków, 
 
2. Zarząd, 

 
3. Komisja Rewizyjna. 



§ 19 
1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 
 
2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy 

ustąpili lub utracili członkostwo, w liczbie nieprzekraczającej 1/5 liczby członków pochodzących z wyboru. 
 
3. Komisja rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie członków ma prawo wybrac nowych członków na miejsce tych, 

którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
 
4. Wybory do władz Klubu są tajne. 
 
5. Uchwały władz Klubu zapadają większością głosów. Głosowania są jawne. 
 
6. Tajne są głosowania w sprawach osobowych, jak również w sprawach, co do których wniosek o tajne głosowanie zgłosił 

chociażby jeden z członków organu.  
 
7. Głosować można tylko osobiście. 
 

§ 20 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków. 

 
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków zwyczajnych oraz honorowych o  terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad w formie ogłoszenia na stronach www.porscheclub.pl i pocztą e-mailową lub listami 
poleconymi nie później niż na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.  

 
3. Zarząd w trybie nadzwyczajnym może zwołać Walne Zgromadzenie członków również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 

co najmniej 2/3 Członków zwyczajnych Klubu, na dzień przypadający nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o 
jego zwołanie. 

 
4. W przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Walnego Zebrania w tym terminie, podmioty uprawnione do złożenia wniosku 

mogą zwołać Walne Zgromadzenia Członków 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 Zgromadzenia Członków, określając termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. 

 
5. Porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych 

do głosowania. 
 
6. Walne Zebranie odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata. 

 
 

§ 21 
W obradach Walnego Zgromadzenia członków  ma prawo uczestniczyć każdy Członek zwyczajny, z zastrzeżeniem wywiązania 
się z obowiązku opłacenia składek członkowskich (przypadki sporne rozstrzyga przedłożenie potwierdzenia dokonania 
opłacenia składki członkowskiej w wymagalnym terminie) oraz członek honorowy. 
 

§ 22 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków  należą: 

a. uchwalenie wytycznych programowych działalności Klubu, 
 
b. uchwalenie  statutu Klubu i jego zmian, 

 
c. wybór i odwołanie władz Klubu, 

 
d. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego, 

 
e. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu, 

 
f. rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych przez Członków Klubu lub władze Klubu, 

 
g. ustalenie godła i barw Klubu, zgodnie z umową licencyjną Porsche AG, Stuttgart, 

 

http://www.porscheclub.pl/


h. nadanie godności Członka Honorowego Klubu na wniosek Zarządu Klubu, 
 

i. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na koniec kadencji; wniosek o udzielenie 
absolutorium Członkom Zarządu przedstawia Komisja Rewizyjna, 

 
j. rozpatrywanie odwołań Członków od decyzji Zarządu, w zakresie spraw określonych w Statucie, z zastrzeżeniem § 

15. 
 
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą także inne sprawy przypisane postanowieniami Statutu oraz 

wszystkie inne sprawy, które nie zostały przypisane do kompetencji innych władz Klubu. 
 

§ 23 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. 

 
2. Vide par.19 ust.4,5,6 Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych 

do głosowania. 
 

§ 24 
ZARZĄD 

 
1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania oraz najwyższą władza Klubu w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami Członków. 
 

2. W szczególności Zarząd Klubu: 
a. kieruje działalnością Klubu, reprezentuje go na zewnątrz, 
 
b. zarządza majątkiem Klubu, 

 
c. zwołuje i przygotowuje Walne Zgromadzenie Członków, 

 
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 zespoły, ustala ich skład osobowy oraz zakres ich działalności, 

 
g. przyjmuje nowych członków zwyczajnych Klubu, 

 
h. występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia członków 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. rozstrzyga spory między członkami 
 

n. ustala wysokość rocznych składek członkowskich oraz wpisowego, o ile nie określi tego uchwałą Walne 
Zgromadzenie członków, 

 
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. 
 
3. Zarząd orzeka w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działaniem na 

szkodę Klubu. 



4. Orzeczenia Zarządu zapadają zwykła większością głosów i są obowiązujące od chwili jego wydania. 
 
 

§ 25 
1. Zarząd Klubu składa się z 5 lub 7 osób, w tym prezesa i wiceprezesów. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która jest 

od minimum dwóch lat nieprzerwanie Członkiem zwyczajnym oraz wyraża chęć kandydowania. 
 
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, z zastrzeżeniem §19 p.2 
 
3. Do reprezentowania Klubu, w tym zawierania umów upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie w tym 

Prezes. 
 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
 
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnej oraz 

osoby zaproszone przez Zarząd. 
 
6. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania działalności Klubu, Zarząd może powołać, spośród członków Klubu, 

zespoły przygotowujące propozycję rozwiązań w  zakresie bieżącego funkcjonowania Klubu oraz jego rozwoju. 
 

§ 26 
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. 
 
 
 

§ 27 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. 
 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród Członków Klubu, w tym z 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
 
3. W skład Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące Członkami zarządu, bądź związane z Klubem umową o 

pracę. 
 
4. 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, z zastrzeżeniem §19 ust.3 

 
5. 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. 

 
§ 28 

Komisja Rewizyjna wspiera merytorycznie i 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 

Zgromadzeniu członków wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. 
 



ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 

 
§ 29 

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze. 
 
2. Na fundusze Klubu składają się: 

a. składki członkowskie, 
 

b. wpływy z imprez klubowych, 
 

c. dotacje i darowizny, 
 

d. z ofiarności publicznej, 
 

e. środki pozyskane z działalności gospodarczej klubu. 
 
3. Fundusze Klubu mogą być przeznaczone jedynie na cele klubowe i nie mogą być wypłacane indywidualnym członkom 

Klubu. 
 

4. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Klubu i w kasie. 
 

§ 30 
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 Członek 

Zarządu lub osoby przez nich upoważnione. 
 
3. Pisma mające charakter zobowiązań finansowych podpisują dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes. 
 
4. Członkowie Klubu mogą uzyskać informację o sytuacji finansowej Klubu. 
 

§ 31 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z  działalności jaki zostanie osiągnięty, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków. 

1. pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42 Z), 
 
2. działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31E), 

 
3. wydawanie książek (PKD 22.11Z), 

 
4. wydawanie gazet (PKD 22.12.Z), 

 
5. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13Z), 

 
6. pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15Z), 

 
7. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25Z), 

 
8. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84A), 

 
9. reklama (PKD 74.40Z), 

 
10. pozostała działalność komercyjna (PKD 74.8),  

 
11. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20Z),  

 
12. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3),  

 
13. działalność związaną z tłumaczeniami (PKD 74.85.Z),  

 



14. działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),  
 

15. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (PKD 75.14.Z),  
 

16. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42),  
 

17. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 91.33.Z),  
 

18. produkcję filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z),  
 

19. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
 

20. PKD 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,  
 

21. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 

22. PKD 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),  
 

23. PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,  
 

24. PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 

25. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 

26. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  
 

27. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,  
 

28. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  
 

29. PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  
 

30. PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim,  

 
31. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,  

 
32. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU 

 
§ 32 

1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków, podjętej większością głosów, obecnych i uprawnionych  do 
głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia członków. 

 
2. Wniosek o zmianę Statutu może przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Członków Zarząd Klubu lub 1/3 liczba Członków 

zwyczajnych. 
 
3. Uchwalanie zmian statutowych jest jawne. 
 

ROZDZIAŁ VII 
ROZWIĄZANIE KLUBU 

 
§ 33 

1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej na następnym Walnym Zgromadzeniu Członków, 
podjętej większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania – według listy obecności 
Walnego zgromadzenia Członków. 

 
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań. 

 



3. Głosowanie nad rozwiązaniem Klubu jest jawne. 
 
4. Likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu, przeprowadzając likwidację Klubu zgodnie z wymogami ustawy „Prawo 

o stowarzyszeniach”. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 34 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.  

2. Prawo interpretacji statutu posiada Walne Zgromadzenie członków, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami 
członków – Zarząd. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i ogłoszenia mogą być umieszczane na stronie internetowej Klubu i /lub wysyłane do 
członków klubu drogą elektroniczną na adresy mailowe, wskazane w deklaracji członkowskiej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z późn. zm.). 

 


