
STOWARZYSZENIE OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW w LUBLINIE.

STATUT

Rozdział  I
Nazwa, teren działania i siedziba.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców”,  zwaną dalej „Stowarzyszenie.”

§2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar woj. lubelskiego.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§3

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach 
oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznym organizacji o tych samych albo podobnych celach 
działania.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak –zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział  II

Cele i środki działania.

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentacja związanych w Stowarzyszeniu podmiotów w zakresie ich działalności w kontaktach z organami 
organizacji państwowej samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami.

2. Kształtowanie oraz upowszechnianie zasad etyki w działalności szkoleniowej.

3. Opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postepowania w obrocie gospodarczym.

4. Stworzenie trwałych więzi i ochrona środowiska właścicieli szkół nauki jazdy.



5. Podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia.

6. Wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z bezpieczeństwem na drogach 
i stworzenia jasnych reguł egzaminacyjnych w ośrodkach egzaminowania.

7. Inicjowanie, programowanie i popieranie działań na rzecz:
- zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i kultury jazdy;
- rozwoju i podnoszenia prestiżu ośrodków szkolenia kierowców;
- ustalenia polityki szkoleniowej i metod nauczania na kursach prawa jazdy;

8. Krzewienie kultury w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie działań rzeczowych i organizacyjnych oraz pozyskiwanie środków finansowych zmierzających do
realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia w celu opracowania metodyki szkoleniowej.

3. Podnoszenie kwalifikacji osób związanych zawodowo z nauczaniem jazdy.

4. Organizowanie szkoleń , sympozjów i wystaw.

5. Występowanie do odpowiednich organów z opiniami dotyczącymi zasad szkolenia, zasad egzaminowania 
oraz bezpieczeństwa na drogach.

6. Ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących Ośrodków Szkolenia Kierowców.

7. Prowadzenie działalności naukowo – technicznej, kulturalnej i oświatowej oraz podejmowanie innych 
przedsięwzięć organizacyjnych dla wymiany doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem 
prywatnych szkół nauki jazdy.

8. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi związanymi z bezpieczeństwem na drogach.

9. Prowadzenie działalności informacyjnej a także organizowanie konferencji i sympozjów propagujących 
działalność Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia.



Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8

Członkami Stowarzyszenia są:

1. Członkowie zwyczajni;

2. Członkowie wspierający;

3. Członkowie honorowi;

                                                                                §9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel uznający Cele Stowarzyszenia i
każdy obywatel prowadzący działalność w zakresie szkolenia kierowców.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne nie deklarujące przystąpienia do 
Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, a wspierające Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie
lub rzeczowo.

3. Godność członka honorowego może otrzymać osoba wybitnie zasłużona dla idei propagowanych przez 
Stowarzyszenie.

§10

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych albo wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia, podjętej po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata.

2. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia.

§11

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1/. Wystąpienia złożonego przez członka na piśmie

2/. Wykluczenia członka,

3/. Skreślenia członka,

4/. Pozbawienia godności członka honorowego.

2. Wykluczenie członka następuje na podstawie :

5/. Prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

6/. Uchwały Zarządu podjętej w związku z prawomocnym skazaniem członka przez Sąd na karę dodatkową – 
pozbawienia praw publicznych.

3. Skreślenie członka następuje w przypadku:



1/. Śmierci członka (ustania osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej),

4. Pozbawienie  godności  członka  honorowego  może  nastąpić  uchwałą  Walnego Zgromadzenia,  na  wniosek
Zarządu Stowarzyszenia bądź 1/3 członków zwyczajnych.

5. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego bądź skreślonego na skutek niepłacenia składek może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie dwu lat od daty ustania przynależności do Stowarzyszenia.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem decydującym.

2. Zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia i oceniania tej działalności.

3. Wybierania i odwoływania władz Stowarzyszenia oraz kandydowania do tych władz (czynne i bierne prawo
wyborcze).

4. Bezpłatnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Noszenia  odznaki Stowarzyszenia.

6. Korzystania z pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.

§13

 Członek wspierający i honorowy ma prawo do:

1. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

2. Bezpłatnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 

3. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. Przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwal jego władz.

2. Rozstrzygania zasad etyki zawodowej.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Podejmowania wszelkich działań mających na cele realizacje zadań  Stowarzyszenia i ich propagowania.

5. Brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.

§15

Członek wspierający obowiązany jest do:

1. Regularnego opłacania zadeklarowanych kwot i realizowania przyrzeczonych działań

2. Propagowanie działań Stowarzyszenia.



Rozdział  IV
Władze Stowarzyszenia.

§16

1. Władzami Stowarzyszenia są

1/.Walne Zgromadzenie,
2/. Zarząd,
3/. Komisja Rewizyjna,
4/. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa trzy lata.

3. W przypadku ustąpienia, w trakcie trwania kadencji, członka władz Stowarzyszenia albo niemożliwości 
pełnienia przez niego funkcji we władzach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy władzom tym przysługuje 
prawo dokooptowania nowego członka spośród osób które w wyborach do władz uzyskały największą ilość 
głosów. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy, 
pochodzącej z wyboru.
                                                                               §17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca roku
następnego.

2. O terminie oraz proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie na
co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma
być zmiana statutu, do zawiadomienia należy dołączyć projekt zmiany.

§18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemne żądanie Komisji
Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd  zwołuje  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wniosku  
w trybie określonym w §17 ust.2 statutu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

  1. Programu działania Stowarzyszenia,
  2. Wysokości składek oraz innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia,
  3. Regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
  4. Wyboru członków władz Stowarzyszenia,
  5. Zatwierdzenia sprawozdań innych władz Stowarzyszenia z ich działalności,
  6. Udzielanie absolutorium dla Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. Zmiany statutu,
  8. Likwidacji Stowarzyszenia,
  9. Upoważniania Zarządu do zaciągania zobowiązań przewyższających kwotę,
10. Nadania godności członka honorowego,
11. Odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu o wykluczeniu członka,
12. Wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia na piśmie przez władze Stowarzyszenia lub 1/3 członków 
zwyczajnych. 
                                                                                             §20



1. Uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem punktów 2 i 3 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.

2. Wybór  i  odwołanie  członków władz  Stowarzyszenia  następuje  w głosowaniu  tajnym  na  poszczególnych
kandydatów.

Do władz wybrani zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania
dwu lub więcej kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się wybory dodatkowe na tych kandydatów.

3. Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych – w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia – w drugim
terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§21

1. Zarząd składa się z pięciu osób.

2. Zarząd  konstytuuje  się  na  pierwszym  posiedzeniu,  wybierając  ze  swojego  grona  Prezesa,  Sekretarza  
i skarbnika.

§22

1. Zarząd  reprezentuje  Stowarzyszenia  na  zewnątrz  i  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  w
okresach między Walnymi Zgromadzeniami.

1/. Wszelkie dokumenty finansowe lub pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę substancji
majątku Izby podpisuje prezes i wiceprezes lub skarbnik (zasada Dwóch podpisów).

2/.  Inne dokumenty zawierające oświadczenia woli  nie związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych
podpisuje jednoosobowo prezes lub inny upoważniony członek Zarządu,

2. Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia  należą  wszystkie  sprawy Stowarzyszenia  nie  zastrzeżone innym
władzom Stowarzyszenia.

§23

Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu  jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
składu Zarządu.

&24

1.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.   

2. Komisja  Rewizyjna  konstytuuje  się  na  pierwszym  posiedzeniu  wybierając  ze  swego  grona
Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ogólny nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia, a w
szczególności jego gospodarki finansowej.

4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :

1/. Dokonywanie kontroli o jakiej mowa w ust.3 przynajmniej raz w roku,

2/.  Składanie  na  Walnym  Zgromadzeniu  sprawozdania  ze  swojej  działalności  i  wniosku  
w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§25



Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej
połowy jej członków.

§26

1. Sąd koleżeński składa się z trzech osób.

2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swojego grona Przewodniczącego,
Zastępcę i Sekretarza.

3. Sąd Koleżeński  orzeka w sprawach naruszenia przez członków Stowarzyszenia  statutu,  zasad współżycia
społecznego,  zasad etyki  Stowarzyszenia,  a  także w przypadku innych czynów naruszających dobre imię
Stowarzyszenia.

4. Sad koleżeński może orzec jedną z następujących kar:

1. Upomnienie.

2. Nagana.

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§27

Od orzeczenia Sądu koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

§28

Szczegółowe zasady działania i trybu postępowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą 
określać regulaminy.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.

§29

Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

§30

Na Fundusze składają się:

1/.Składki członkowskie,

2/.Inne świadczenia członkowskie,

3/.Zapisy, spadki, darowizny i dotacje,

4/. Dochody z działalności gospodarczej,

5/.Dochody ze zbiórek publicznych.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe.

§ 31



1. Do czasu zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia  na podstawie niniejszego statutu funkcję Zarządu
pełni Komitet Założycielski.

2. Z  chwilą  zarejestrowania  Stowarzyszenia  wszyscy  członkowie  –  założyciele  stają  się  członkami
Stowarzyszenia

3. W sprawach nieuregulowanych statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.


