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REGULAMIN  

Stowarzyszenia Absolwentów  

Kaliskiej Samochodówki 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Kaliskiej SAMOCHODÓWKI.  

W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem AKS.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia AKS jest cała Polska. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia AKS jest miasto Kalisz. 

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Stowarzyszenia wybierany przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz 

przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.  

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cel i zadania Stowarzyszenia AKS 
 

9. Cele Stowarzyszenia to: 

1. Integracja absolwentów kaliskiej SAMOCHODÓWKI. 

2. Działalność na rzecz i dobro kaliskiej SAMOCHODÓWKI. 

3. Promocja i popieranie kaliskiej SAMOCHODÓWKI. 

4. Promocja miasta Kalisza. 

5. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny techniki motoryzacyjnej wśród społeczeństwa.   

6. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

zainteresowanymi. 

 

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. Działalność promocyjno – marketingową. 

2. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.  

3. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.  

4. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.  

5. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości lub zgłoszenia własnego projektu.  

6. Inne działania realizujące cele statutowe. 
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Członkowie Stowarzyszenia AKS – prawa i obowiązki 

 

Rodzaje członkostwa 
 

Członkostwo w Stowarzyszeniu AKS jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych 

działalnością w Stowarzyszeniu Absolwentów Kaliskiej SAMOCHODÓWKI. 

 

11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na;  

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków współdziałających. 

 

Członkowie zwyczajni 
 

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia AKS może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca: absolwentem 

kaliskiej SAMOCHODÓWKI. 

13. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia AKS uchwałą 

podjętą na najbliższym Zebraniu Zarządu Stowarzyszenia AKS od daty złożenia deklaracji. 

 

14. Członek zwyczajny AKS ma prawo: 

1. Brać udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia AKS. 

2. Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia. 

3. Uzyskiwać informację o działalności Stowarzyszenia. 

4. Występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia. 

5. Brać udział w posiedzeniu organu Stowarzyszenia, na którym podejmowana jest uchwała 

dotycząca jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu. 

6. Wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa. 

 

15. Członek zwyczajny ma obowiązek; 

1. Przestrzegać niniejszy regulamin oraz wydane na jego podstawie uchwały organów 

Stowarzyszenia AKS. 

2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia AKS. 

3. Działać w interesie Stowarzyszenia AKS i jego członków. 

4. Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia. 

5. Uiszczać składkę członkowską do 31 marca danego roku. 

6. Aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji. 

7. Otaczać opieką mienie Stowarzyszenia AKS. 

 

Członkowie współdziałający 
 

16. Członkiem współdziałającym Stowarzyszenia AKS, może być pełnoletnia osoba fizyczna 

zainteresowana współdziałaniem w Stowarzyszeniu AKS. 

17. Członkowie współdziałający udzielają moralnego oraz merytorycznego wsparcia w realizacji 

zadań i celów Stowarzyszenia AKS. 

18. Przyjęcie nowych członków współdziałających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia AKS uchwałą 

podjętą na najbliższym Zebraniu Zarządu Stowarzyszenia AKS od daty złożenia deklaracji. 
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19. Członek współdziałający ma prawo; 

1. Uzyskiwać informację o działalności Stowarzyszenia. 

2. Zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów w zakresie 

członkostwa w Stowarzyszeniu. 

3. Występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia. 

4. Brać udział w posiedzeniu organu Stowarzyszenia, na którym podejmowana jest uchwała 

dotycząca jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu. 

5. Wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa. 

6. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście. 

 

20. Członek współdziałający ma obowiązek; 

1. Przestrzegać niniejszy regulamin oraz wydane na jego podstawie uchwały organów 

Stowarzyszenia AKS. 

2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia AKS. 

3. Działać w interesie Stowarzyszenia AKS i jego członków. 

4. Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia. 

5. Uiszczać składkę członkowską do 31 marca danego roku. 

6. Aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji. 

7. Otaczać opieką mienie Stowarzyszenia AKS. 

 

Ustanie członkostwa  
 

21. Członkostwo w Stowarzyszeniu AKS ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji członka. 

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

3. Wygaśnięcia członkostwa. 

4. Zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 24 miesiące. 

 

22. Wykluczenie ze stowarzyszenia może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów 

regulaminu Stowarzyszenia AKS oraz zasad współżycia społecznego. 

23. Wykluczenie ze stowarzyszenia następuje w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia AKS. 

24. Wygaśnięcie członkostwa w stowarzyszeniu następuje w razie śmierci członka stowarzyszenia. 

25. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa, właściwy organ obowiązany jest przesłać 

do zainteresowanego członka stowarzyszenia zawiadomienie o terminie posiedzenia na którym 

jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie 

wysyła się listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. 

26. Niezgłoszenie się członka stowarzyszenia nie wstrzymuje podjęcia uchwały. 

27. Odpis uchwały doręcza się członkowi stowarzyszenia za potwierdzeniem. 

28. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia w 

terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

29. Zarząd Stowarzyszenia  rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest 

ostateczna. 

30. Wniesienie odwołania w terminie i trybie, określonym w regulaminie, wstrzymuje wykonanie 

zaskarżonej uchwały. 
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Struktura i organy Stowarzyszenia 

 

31. Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków AKS. 

2. Zarząd Stowarzyszenia AKS (3 do 7 członków). 

3. Komisja Rewizyjna (3 do 5 członków). 

 

Zasady organizacyjne Stowarzyszenia 

 

32. Organy pochodzą z wyborów, za wyjątkiem walnego zebrania. 

33. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia AKS. 

34. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd stowarzyszenia zawiadamia 

członków zwyczajnych na co najmniej 7 dni przed terminem walnego zebrania. 

35. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 34, może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą 

elektroniczną. 

36. Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków 

zwyczajnych stowarzyszenia. 

37. Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej 

godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również 

możliwość odbycia go w drugim terminie.   

38. Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków 

zwyczajnych obecnych na tym zebraniu. 

39. Wybory do organów stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów. Na żądanie co najmniej połowy obecnych na walnym zebraniu członków 

stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, wybór organów stowarzyszenia AKS odbywa się 

w głosowaniu tajnym. 

40. Członkiem organu stowarzyszenia może być jedynie Członek Zwyczajny Stowarzyszenia AKS. 

41. Walnym zebraniem członków stowarzyszenia AKS kieruje Przewodniczący Zebrania. 

42. Przewodniczącym walnego zebrania, nie może być Przewodniczący Zarządu AKS oraz 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

43. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 

stanowi inaczej. 

44. Członek stowarzyszenia wybrany do organu stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. Reprezentować godnie interesy stowarzyszenia. 

2. Wykonywać przyjęte obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zgodnie z zakresem zadań 

organu, do którego został wybrany. 

3. Aktywnie uczestniczyć w pracach organu, którego jest członkiem. 

 

45. Do zakresu działania Przewodniczącego stowarzyszenia należy: 

1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Organizacja planu pracy stowarzyszenia. 

3. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia. 

 

46. Kadencja organów stowarzyszenia trwa 4 lata.  

47. Mandat członka organu Stowarzyszenia AKS wygasa przed upływem kadencji z chwilą: 

1. Pisemnej rezygnacji z mandatu. 
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2. Ustania członkostwa w stowarzyszeniu. 

3. Odwołania. 

4. Wygaśnięcia mandatów członków organu Stowarzyszenia AKS powyżej 50% jego składu. 

 

48. Przewodniczący stowarzyszenia może zostać odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia, 

większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków zarządu, jeżeli działa na szkodę 

Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy. 

49. Odwołanie organu stowarzyszenia lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie 

wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę stowarzyszenia. 

50. Odwołania organu stowarzyszenia lub jego członka dokonuje organ walne zebranie członków 

stowarzyszenia. Członka organu stowarzyszenia może odwołać również organ, którego jest 

członkiem.  

51. Odwołanie następuje w drodze uchwały.   

52. Odwołanym członkom organu stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o 

której mowa w pkt 44, do organu wyższego stopnia (nadzwyczajne walne zebranie) w terminie 

14 dni od daty otrzymania uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o 

odwołaniu.   

53. Odwołani członkowie organów nie mogą do końca następnej kadencji wchodzić w skład 

organów stowarzyszenia pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach. 

54. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu stowarzyszenia tracą ważność udzielone mu 

pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi 

znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych stowarzyszenia. 

55. Organy stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał. 

56. Uchwały organów stowarzyszenia sporządzane są w formie pisemnej, pod rygorem ich 

nieważności. 

57. Uchwałę podpisuje co najmniej dwóch członków właściwego organu stowarzyszenia. 

58. Uchwała organu Stowarzyszenia AKS jest ważna, jeżeli została podjęta zwykłą większością 

głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania 

uchwały. 

59. Członek organu Stowarzyszenia AKS zostaje wyłączony od rozstrzygania spraw, jeżeli jest 

osobą bezpośrednio zainteresowaną albo istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną 

wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenia dokonuje dany organ 

stowarzyszenia; w głosowaniu nie bierze udziału członek tego organu, którego wyłączenia 

głosowanie dotyczy. 

60. Postanowienia pkt 54 nie stosuje się w przypadku głosowania w sprawie wyboru albo odwołania 

ze składu organu Stowarzyszenia AKS. 

61. Walne zebranie członków stowarzyszenia, większością 2/3 głosów przy obecności 50% +1 osób 

może podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 

stowarzyszenia. Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych 

Stowarzyszenia. 

62. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

63. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Kaliskiej SAMOCHODÓWKI (17.11.2015r.). 

 

 


