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Tekst jednolity przyjęty dnia 25 czerwca 2014 r.

Preambuła
Każdy kierowca wie jak trudne, uciążliwe i kosztowne jest użytkowanie samochodu w Polsce.
Jeżeli czujesz się wobec tego bezradny, teraz możesz to zmienić.
Razem stanowimy siłę. Dlatego stworzyliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl, które
jest rzecznikiem naszych interesów.
Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą wszystkich, dla których motoryzacja jest pasją,
źródłem zarobkowania, codziennością radości i trudu poruszania się po drogach i dla których
troska o bezpieczeństwo i kulturę w motoryzacji jest sprawą Najważniejszą.

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
§1
1.

Tworzy się ogólnokrajowe stowarzyszenie o nazwie OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KIEROWCA.PL, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą STOWARZYSZENIE KIEROWCA.PL
§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą władz
jest miasto Warszawa.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
Rozdział II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3
Stowarzyszenie jest wolną, niezależną i samorządną organizacją zrzeszającą przewoźników
drogowych, kierowców zawodowych, właścicieli ośrodków szkolenia instruktorów i kierowców
oraz osoby akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia.
§4
1. Stowarzyszenie jest niezależne w swojej działalności statutowej
państwowej, samorządów terytorialnych oraz innych organizacji i osób.

od

administracji

2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnego
statutu. Stowarzyszenie kieruje się zasadami demokracji, tolerancji oraz poszanowania
godności każdej osoby.

§5
Stowarzyszenie jest organizacją opierającą się na pracy społecznej swoich członków. Do
wykonywania prac może również zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach i w trybie określonym własna
uchwałą.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
Rozdział III
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI
§8
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest budowanie mądrej, bezpiecznej i przyjaznej
wszystkim motoryzacji oraz poprawa warunków prawnych i faktycznych korzystania z dróg
przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) obserwację, analizę i poddawanie fachowej krytyce wszystkich aspektów
motoryzacyjnego życia a także wpływanie na to by stawało się ono bezpieczniejsze i
bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska,
b) wsparcie szkolenia kierowców na wszystkich etapach motoryzacyjnej edukacji
współpracując ze wszystkimi siłami odpowiedzialnymi za motoryzacyjną edukację w
celu współtworzenia nowoczesnego, odpowiedniego do najnowszych technologii
programów nauczania - tak dla wchodzących do motoryzacyjnego życia użytkowników
dróg jak dla tych, którzy się doszkalają,
c) współpracę z najwyższej klasy ekspertami z różnych dziedzin, organami władzy
publicznej, sądami i organizacjami,
d) wsparcie członków we wszystkich sprawach wynikających z uczestnictwa w ruchu
drogowym, w szczególności poprzez świadczenie na rzecz członków Stowarzyszenia
pomocy organizacyjno-prawnej oraz doradczej,
e) krzewienie i rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedmiotu
działalności Stowarzyszenia w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, mających
na celu podnoszenie wiedzy fachowej i kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i
specjalistycznej osób które posiadają prawa jazdy,
f) kształtowanie i upowszechnienie zasad etyki uczestników ruchu drogowego wśród
członków Stowarzyszenia,
g) prowadzenie działalności
Stowarzyszenia,

charytatywnej

w

zakresie

przedmiotu

działalności

h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie przedmiotu działalności
Stowarzyszenia,
i)

promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy w zakresie przedmiotu działalności Stowarzyszenia,

j)

działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

k) naukę, edukację i wychowanie uczestników ruchu drogowego,
l)

prowadzenie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
związanych z szeroko pojętą motoryzacją,

m) upowszechnianie sportów motorowych i rowerowych,
n) działania dotyczące ekologii i ochrony przyrody związane z szeroko pojętą motoryzacją,
o) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom w ruchu drogowym,
p) działania z zakresu ratownictwa i ochrony uczestników ruchu drogowego,
q) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między
społeczeństwami w dziedzinie motoryzacji,
r) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w sądach a także wobec organów
administracji publicznej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,
s) udział przedstawicieli Stowarzyszenia w procesach przygotowania aktów prawnych
objętych przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
t) inicjowanie zmian w przepisach prawa dotyczących przedmiotu działalności
Stowarzyszenia oraz opiniowania projektów nowych uregulowań prawnych w tym
zakresie,
u) gromadzenie środków na realizację zadań statutowych,
v) opiniowanie wniosków o wydanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu
drogowego,
w) prowadzenie działalności wydawniczej, usługowej, reklamowej i marketingowej,
x) współpracę z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznym,
y) prowadzenie rzeczoznawstwa w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział IV
ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która popiera cele
Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w zespołowym
dążeniu do realizacji celów oraz wniosła wpisowe na zasadach i w trybie określonym przez
Zarząd i posiada rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Warunek rekomendacji, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Członków Założycieli
Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może by osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową oraz
która wniosła wpisowe na zasadach i trybie określonym przez Zarząd. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój
Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. Deklaracja
przystąpienia może być złożona pisemnie lub w formie elektronicznej.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
7. Członek Stowarzyszenia może uzyskać tytułu Partnera Stowarzyszenia. Zarząd w drodze
uchwały określi zasady (warunki) przyznawania i odbierania tytułu Partnera
Stowarzyszenia oraz zasady jego wykorzystywania.
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności,
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) zaskarżania uchwał Organów Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz,
c) przestrzegania etyki zawodowej,
d) regularnego opłacania składek
e) współpracy z innymi członkami Stowarzyszenia,
f) pomocy innym członkom Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada uprawnienia określone w § 14.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Organów Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich. Uchwałę w
tej sprawie podejmuje Zarząd.
§ 16
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) skreślenia z listy członków,
f) wykluczenia,
g) pozbawienia godności członka honorowego.
2. Skreślenie z rejestru członków następuje uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek
przez okres 6 miesięcy.
3. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w
sposób nielicujący z godnością członka Stowarzyszenia zarząd może ukarać udzieleniem
nagany lub wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy w terminie 14 dni od daty doręczenia
uchwały odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu podjęcia
decyzji przez Walne Zebranie, uchwała ulega zawieszeniu. Decyzja Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
§ 17
Zarząd Stowarzyszenia prowadzi ewidencje członków i może
członkowskie na zasadach i w trybie określonym własna uchwałą.

wydawać

legitymacje

Rozdział VI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§ 18
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, a gdy liczba członków przekroczy 100 osób Walne Zebranie
Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 19
Kadencja władz oraz delegatów trwa 4 lata.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą stanowiącą Stowarzyszenia.
2. Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
4. Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest w razie potrzeby
Rewizyjną, a także przez Zarząd na wniosek 1/5 członków
nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. O
złożenia wniosku Zarząd nie wyznaczy terminu zebrania,
Rewizyjna.

przez Zarząd lub Komisję
Stowarzyszenia w terminie
ile w terminie 1 miesiąca od
zebrania zwołuje Komisja

5. O ile liczba członków przekroczy 100 Zarząd ustala liczbę delegatów dla każdego
województwa lub kilku województw odpowiednio do stanu członków i ustala terminy, i
zasady wyborów delegatów w tych województwach. Ogólna liczba wybieranych delegatów
nie może być mniejsza niż 30 i większa niż 100. Z mocy prawa delegatami są członkowie
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybrani delegaci zachowują swoje uprawnienia przez całą
kadencję władz Związku.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków (Delegatów) należy:
a) uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia,
b) uchwalenie budżetu,
c) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków Organów Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
i)

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów przez członków
(delegatów) biorących udział w zebraniu.
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach
przewidzianych w Statucie oraz na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków lub
delegatów.
§ 22
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) realizacja celów statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) określanie szczegółowych kierunków działania,
d) przygotowywanie budżetu i preliminarzy,
e) określanie wysokości, zasad i trybu pobierania wpisowego,
f) określanie wysokości, zasad i trybu pobierania składki członkowskiej,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) uchwalanie regulaminów przewidzianych Statutem,
i)

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,

j)

powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
l)

organizowanie i prowadzenie działalności członkowskiej,

m) składanie sprawozdań ze swojej działalności,
n) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o
tym samym lub podobnym profilu działania,
o) proponowanie zmian do Statutu Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz, Skarbnik. Dodatkowo na mocy
każdorazowej decyzji Walnego Zebrania w skład Zarządu może być powołanych od
jednego do sześciu członków z określoną uchwałą funkcją bądź bez określenia funkcji.
4. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
5. Prezes reprezentuje na zewnątrz Zarząd, kieruje pracami Zarządu, zobowiązany jest do
nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu. Dla
pracowników zatrudnionych przez Zarząd przewodniczący jest kierownikiem pracodawcy w
rozumieniu kodeksu pracy.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, niepodlegającym Zarządowi w zakresie
wykonywania wewnętrznej kontroli i nadzoru.

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób.
§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą
a) kontrolowanie działań Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji,
c) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w
Statucie,
d) składnie wniosków o udzielnie lub odmowę udzielania absolutorium członkom Zarządu
Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
f) proponowanie zmian do Statutu Stowarzyszenia.
§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) Członkowie Zarządu ani osoby spokrewnione, spowinowacone z członkami Zarządu a
także pozostające nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
b) Osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 26
Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyborów. Wybory odbywają się na następujących
zasadach:
a) kandydatem może być każdy członek Stowarzyszenia;
b) nie ogranicza się liczby kandydatów,
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
d) głosowanie jest tajne,
e) do ważności wyboru konieczne jest uzyskanie zwykłej większości głosów biorących
udział w zebraniu. W wypadku uzyskania równej ilości głosów, w stosunku do tych
osób wybory powtarza się.
f) przewodniczącego wybiera bezpośrednio zebranie ogólne.
g) odwołanie członka władz Stowarzyszenia następuje w taki sam sposób jak jego wybór.
h) wyboru dokonuje się na okres kadencji,
i)

w przypadku gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech, pozostali członkowie
uzupełniają swój skład do wymaganego minimum. Do ważności kooptacji konieczne
jest potwierdzenie tej czynności na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Kadencja

powołanych w ten sposób nowych członków Zarządu upływa w momencie, w którym
zakończyłaby się kadencja pierwotnie wybranych członków Zarządu.
Rozdział IX
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią
wartościowe i inne aktywa.

nieruchomości,

ruchomości,

gotówka,

papiery

2. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z :
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
c) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
d) dochodów z działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu zapisu zawartego w § 10
Statutu.
§ 28
Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a w
szczególności na działalność organizacyjną, informacyjną, socjalną Stowarzyszenia oraz na
działalność humanitarną.
§ 29
1. Podstawą działalności finansowej władz Stowarzyszenia jest budżet obejmujący wszystkie
środki będące w dyspozycji tych władz.
2. Budżet uchwala się na okresy roczne.
3. Budżet Stowarzyszenia jest jawny a jego realizacja musi być częścią sprawozdania wobec
ogólnego zebrania członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z

§ 30
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
§ 31
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy trzech członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis funkcyjnego członka
Zarządu.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników ogólnych i do pojedynczych czynności.
Rozdział X
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 32
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.
2. Projekty zmian Statutu mogą być zgłaszane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub co
najmniej 1/5 członków (delegatów) najpóźniej do chwili rozpoczęcia Zebrania.
3. Projekt zmian winien być zgłoszony na piśmie i udostępniony wszystkim członkom
(delegatom) biorącym udział w Zebraniu.
4. Przewodniczący Zebrania, po stwierdzeniu zachowania procedury, wprowadza projekt
zmian do porządku obrad Zebrania
§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
dwukrotnie na odrębnych terminach Zebrania, bezwzględną większością głosów członków
(lub delegatów) Stowarzyszenia.
2. W drugiej uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Wlane Zebranie zwykłą większością
powołuje likwidatora do zakończenia spraw Stowarzyszenia i podejmuje decyzję o
przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia.
3. Po zakończeniu spraw Stowarzyszenia i rozdysponowaniu majątku likwidator składa
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek likwidatora Komisja Rewizyjna uprawniona
jest do podejmowania wiążących decyzji, co do szczegółowych zasad likwidacji.

