STATUT Stowarzyszenia Stare Jak Nowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stare Jak Nowe, zwane dalej „SJN”.
§2
Siedziba SJN mieści się w Warszawie. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§3
SJN jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79,
poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010
r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) oraz niniejszego statutu.
§4
SJN uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego
Rejestru Sądowego lub Ewidencji Starosty.
§5
SJN ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
SJN może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach, a także łączyć się w związki.
§7
Działalność SJN oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do
niektórych prac może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celami SJN są:
1. Ochrona zabytków motoryzacji i techniki oraz wszelkich archiwalnych publikacji.
2. Odrestaurowywanie zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych pojazdów, również
militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów.
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3. Popularyzowanie wiedzy technicznej, inicjowanie i organizowanie działalności
rozwijającej wiedzę motoryzacyjną oraz podnoszenie poziomu kultury motoryzacyjnej
społeczeństwa.
4. Promowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych, jako elementów
historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnianie
umiejętności i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
6. Promowanie turystyki motorowej.
7. Propagowanie i uczestnictwo w sporcie samochodowym oraz motocyklowym, zarówno
w kategorii popularnej, jak i w wyczynowej.
8. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.
9. Pozyskiwanie,
restaurowanie
oraz
prezentowanie
pojazdów
zabytkowych,
kolekcjonerskich lub unikatowych i innych przedmiotów związanych z dawną techniką.
10. Organizowanie imprez mających na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy o
zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych pojazdach oraz o przedmiotach dawnej
techniki i militariach.
11. Organizowanie zawodów, rajdów, zlotów i innych imprez w sportach motorowych.
12. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe lub
zagraniczne.
13. Udzielanie fachowej pomocy posiadaczom i właścicielom pojazdów zabytkowych,
kolekcjonerskich lub unikatowych i innych zabytków techniki
14. Udzielanie pomocy młodzieży w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy technicznej, a w
szczególności wiedzy związanej z motoryzacją.
15. Współpraca z samorządami terytorialnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami
społecznymi w promowaniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, kolekcjonerskich lub
unikatowych oraz o ich historii, zastosowaniu i stosowanych rozwiązaniach
technicznych.
16. Rozwijanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji motoryzacji i
techniki.
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§9
Członkami SJN mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym SJN. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych,
wspierających i honorowych.
§ 10
O członkostwo w SJN może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:
a) złoży pisemną deklarację członkowską;
b) wniesie opłatę wpisową.
Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem zwyczajnym po spełnieniu powyższych
warunków i przedstawienia dodatkowo pisemnej zgody opiekunów prawnych.
Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet
członków.
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§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, który:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie jest pozbawiony praw publicznych,
3. akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
4. złożył pisemną deklarację i opłaca składki członkowskie.
§ 12
Członkiem wspierającym SJN może zostać osoba fizyczna i prawna realizująca
zadeklarowaną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów SJN.
§ 13
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu.
§ 14
Członkiem honorowym SJN może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój SJN. Członkowie honorowi są ustanawiani w wyniku podjętej uchwały
przez Zarząd na wniosek trzech członków SJN. Członkowie honorowi zobowiązani
są do dbania o dobre imię stowarzyszenia i przestrzegania postanowień statutu.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz SJN.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności SJN.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez SJN.
4. Zgłaszania wniosków co do działalności SJN.
5. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają małoletni członkowie.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu
Stowarzyszenia oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
4. regularnego opłacania składek i uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach SJN,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający
ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz
uchwał władz SJN.
§ 18
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
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§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi SJN, który podejmuje decyzję w drodze
uchwały.
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a. łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz SJN,
b. uchylania się od brania udziału w pracach SJN,
c. niepłacenia składek za okres trzech miesięcy,
d. na pisemny i uzasadniony wniosek dwóch członków SJN, z ww. powodów
wskazanych w ppkt. a i b.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. Decyzja podjęta
w drodze uchwały Zarządu.
4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. Decyzja podjęta
w drodze uchwały Zarządu.
5. Rozwiązania SJN. Decyzja podjęta w drodze uchwały Zarządu.
§ 20
Od uchwał Zarządu wskazanych w § 19, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez członka, którego ww. uchwała
dotyczy.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 21
Władzami SJN są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 22
Kadencja władz wskazanych w § 21 trwa 4 lata. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 50%
uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
§ 23
Członkowie wybrani do władz SJN mogą tą samą funkcję pełnić bez ograniczeń.
§ 24
Uchwały wszystkich władz SJN podejmowane podczas Walnego Zebrania Członków
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 25
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SJN. Biorą w nim udział:
1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
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3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd
SJN. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku co najmniej
50 % członków w pierwszym terminie, Zarząd SJN zwołuje Walne Zebranie w drugim
terminie, który może być w odstępie 30 minutowym od pierwszego. W takim
przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów i bez wymogu
kworum.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd SJN z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SJN.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju SJN.
2. Uchwalania zmian statutu.
3. Wybór wszystkich osób funkcyjnych i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
7. Uchwalanie budżetu.
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz SJN.
9. Wybór i odwoływanie wszystkich władz SJN.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków SJN lub jego
władze.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady nie naruszającej
kompetencji innych organów władzy.

1.

2.
3.
4.

§ 27
Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie może reprezentować
prezes.
Zarząd składa się od 3-5 osób (w tym: Prezesa, Wiceprezesa).
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów SJN,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem SJN,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku SJN,
f. reprezentowanie SJN na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków w drodze uchwały.
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§ 28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością SJN.
Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i zastępcy.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności SJN,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz SJN,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 29
1. W razie, gdy skład władz SJN ulegnie zmniejszeniu, poniżej stanu wymaganego
statutem, w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/2 składu organu.
2. Wybór członków uzupełnionych w drodze kooptacji musi zostać potwierdzony
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 30
1. Majątek SJN powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości, z obrotu środkami finansowymi
będącymi własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
d) dotacji i ofiarności publicznej,
e) z odsetek bankowych i lokat.
2. Wszelkie środki pieniężne, muszą być przechowywane wyłącznie na koncie SJN.
3. SJN prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku SJN podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu SJN podejmuje Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności,
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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§ 32
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SJN Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku SJN.
§ 33
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy prawa cywilnego.

Protokolant zebrania

Przewodniczący Zebrania
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