
STATUT KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA EGZAMINATORÓW 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Organizacja nosi nazwę Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na 

Kierowców i Kierowców, i zwana jest w dalszej treści Statutu Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie może także używać nazwy skróconej: Krajowe Stowarzyszenie 

Egzaminatorów KSE, jak również wyróżniającego go znaku graficznego. 

3. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.) oraz postanowień 

niniejszego Statutu. 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może tworzyć oddziały terenowe zgodnie 

z postanowieniami statutu. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku 

konieczności realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn. 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zarząd ma prawo 

zatrudnić pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód 

z działalności winien być przeznaczony na realizację tych celów statutowych. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Stowarzyszenie może tworzyć spółki oraz 

przystępować do już istniejących, jak również może być członkiem krajowych 

i zagranicznych organizacji społecznych o podobnych celach, założeniach programowych. 

§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

Stowarzyszenie może posiadać godło, barwy i odznakę organizacyjną ustanowione 

w regulaminie wewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ II 
Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Reprezentowanie egzaminatorów - członków Stowarzyszenia 

2. Wzajemna wymiana informacji z zakresu działalności zawodowej. 

3. Inicjowanie i organizowanie szkoleń w celu doskonalenia zawodu egzaminatora. 

4. Inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej, sumiennego i rzetelnego wykonywania 

obowiązków zawodowych całego środowiska egzaminatorów. 

6. Współpraca z organizacjami działającymi w zakresie ruchu drogowego, motoryzacji, 

drogownictwa i szkolenia kierowców. 

7. Prowadzenie wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą. 



8. Współdziałanie i ścisła współpraca z właściwym Ministerstwem ds. Transportu, 

ze Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego 

i Związkami Zawodowymi. 

9. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i udzielanie im pomocy, w tym 

szczególnie pomocy prawnej. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1. Organizowanie narad, szkoleń i konferencji. 

2. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie szkolenia i egzaminowania. 

3. Doradztwa prawnego i technicznego wg posiadanych kompetencji. 

4. Opiniowanie i współdziałanie w tworzeniu aktów prawnych w zakresie szkolenia, 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów 

i egzaminatorów oraz dotyczących funkcjonowania WORD i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

RODZIAŁ III 
Nabywanie i utrata członkostwa 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§ 11 
Członkiem zwyczajnym może zostać egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów 

prowadzonej przez Wojewodę. 

§ 12 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: 

1) czynne i bierna prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2) prawo do korzystania z pomocy, urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia, 

3) prawo do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

4) prawo do uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, sympozjach, imprezach i innych 

działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 

2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach pomiędzy członkami i nie 

naruszać solidarności organizacyjnej, 

4) regularnie płacić składki członkowskie. 

3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, 

z wyjątkiem członków zatrudnionych wyłącznie w Stowarzyszeniu na podstawie umowy 

o pracę. 

§ 13 

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje – 

w formie uchwały – Rada Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Nabycie 

członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej. 

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje – 

w terminie 30 dni od daty zapoznania się z treścią uchwały – prawo odwołania się do Rady 

Głównej, której uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

 



§ 14 

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) zgonu, 

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Radzie na piśmie, 

3) utraty praw publicznych, orzeczonych prawomocnie przez sąd powszechny, 

4) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

5) prawomocnego wykreślenia egzaminatora z ewidencji prowadzonej przez Wojewodę. 

2. Ustanie członkostwa skutkuje skreśleniem z listy członków co dokonuje Rada Główna. 

Rada Główna może przekazać to uprawnienie na Radę Oddziału. 

3. Od uchwały Rady Głównej w przedmiocie skreślenia z listy członków, członek 

Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub powzięcia 

o niej wiadomości do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

§ 15 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna 

bez względu na jej miejsce i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodę zostanie 

przyjęta do Stowarzyszenia przez Radę Główną, deklarując poparcie finansowe lub rzeczowe 

na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Prawo wnioskowania o przyjęcie danej osoby w poczet członków wspierających posiadają 

członkowie Rady Głównej lub Rady Oddziału. 

3. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek uchwały Rady Głównej. 

§ 16 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jaj miejsce 

zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Stowarzyszenia za szczególne zasługi. 

2. Prawo wnioskowania o przyjęcie danej osoby w poczet członków honorowych posiadają 

członkowie Rady Głównej lub Rady Oddziału. 

3. Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek uchwały Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia. 

§ 17 

1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo do uczestniczenia 

w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także 

na Walnych Zebraniach, nie przysługuje im jednak czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Obowiązki członków honorowych są identyczne jak zwyczajnych z tym, że uiszczanie 

składek pozostawia się ich uznaniu. 

3. Obowiązkiem członków wspierających jest wpłacanie zadeklarowanych składek. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

a/ Postanowienia ogólne 
 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są władze krajowe i władze Oddziałów. 

2. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia, 

2) Rada Główna, 

3) Główna Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

3. Władze Oddziałów są określone w postanowieniach §46, §47, §48, §49 Statutu. 

§ 19 



Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Pierwsza po zarejestrowaniu 

Stowarzyszenia kadencja trwa dwa lata. W przypadku ustąpienia lub odwołania 

ze sprawowanej funkcji we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia 

się spośród osób kandydujących do tych władz, które w ostatnich wyborach otrzymały 

największa ilość głosów. 

§ 20 

Wyboru delegatów na Walne Zebranie oraz wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia 

dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. 

§ 21 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną ilością głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co 

najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą 

być podjęte bezwzględną większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi 

termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 30 min. po terminie pierwszym. 

3. Postanowienia ust. 2 nie znajdują zastosowania w stosunku do uchwał dotyczących zmiany 

Statutu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia. 

 

b/ Walne Zebranie 
 

§ 22 

Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia jest najwyższą władzą 

Stowarzyszenia. 

§ 23 

Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków jeżeli Stowarzyszenia liczy nie więcej niż 

100 członków. W razie przekroczenia liczby członków, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów. 

§ 24 

1. Delegaci są wyłaniani zgodnie z zasadą, że Oddział liczący do 20 członków wyłania 

jednego delegata, natomiast liczący ponad 20 członków – dwóch. Procedura nie dotyczy 

wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia, gdzie wyboru dokonują członkowie założyciele 

Stowarzyszenia. 

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zachowują swój mandat na czas 

trwania kadencji. 

§ 25 

1. Walne Zebrania są zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zebranie zwoływane jest przez prezydium Rady Głównej na podstawie uchwały 

Rady Głównej raz na cztery lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez prezydium Rady Głównej na 

podstawie: 

1) uchwały Rady Głównej, 

2) wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) pisemnego wniosku co najmniej 2/3 Rad Oddziałów, 

4) pisemnego wniosku co najmniej 2/3 członków lub delegatów na ostatnie walne Zebranie. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od daty złożenia wniosku lub uchwały przez uprawniony organ. 

4. Prezydium Rady Głównej zawiadamia członków lub delegatów o miejscu, terminie 

i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem. 

 



§ 26 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 

1) określenie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej 

z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Sądu Koleżeńskiego, 

3) udzielanie - po przedstawieniu wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej - skwitowania 

ustępującej Radzie Głównej Stowarzyszenia, 

4) wybór Prezesa Stowarzyszenia, 

5) wybór Rady Głównej, 

6) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej, 

7) wybór Sądu Koleżeńskiego, 

8) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 

9) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia. 

§ 27 

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział członkowie Stowarzyszenia bądź wybrani 

delegaci oraz członkowie władz krajowych, a także zaproszeni goście. Prawo do uczestnictwa 

w Walnym Zebraniu - bez biernego i czynnego prawa wyborczego - przysługuje także 

członkom wspierającym i honorowym. 

§ 28 

Walne Zebranie Stowarzyszenia otwiera Prezes Rady Głównej, a następnie spośród osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wybiera się Przewodniczącego Zebrania. 

 

c/ Rada Główna Stowarzyszenia 
 

§ 29 

1. Rada Główna kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie, wymagane jest łączne współdziałanie 

dwóch członków Rady Głównej, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu 

pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla Rady pełni Prezes Rady 

Głównej lub inny członek Rady Głównej przez nią upoważniony. 

3. Rada Główna może udzielać osobom wykonującym czynności związane 

z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, jego oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych, 

stałych pełnomocnictw ogólnych, pełnomocnictw rodzajowych oraz pełnomocnictw 

szczególnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczających 

czynności Rady. 

§ 30 

Rada Główna składa się z 9 do 13 członków – w tym Prezesa rady Głównej – wybranych 

przez Walne Zebranie. 

§ 31 

Prezesem Rady Głównej, jak również jej Wiceprezesem nie może być osoba zatrudniona 

w organach administracji publicznej na stanowisku związanym z nadzorem nad 

egzaminowaniem. 

§ 32 

1. Rada Główna zbiera się na Zebraniach Plenarnych. 

2. Rada główna wybiera ze swego grona do 3 wiceprezesów Stowarzyszenia. Rada Główna 

spośród swoich członków ustanawia: 

1) Sekretarza Rady Głównej, 

2) Skarbnika Rady Głównej. 

3. Rada Główna powołuje Prezydium Rady Głównej, w skład którego wchodzą prezes 



i wiceprezesi Stowarzyszenia, sekretarz i skarbnik Rady Głównej. W skład Prezydium Rady 

Głównej mogą być powołani przez Radę Główną przewodniczący komisji, zespołów, 

kolegiów i inne osoby powołane przez Radę Główną spośród jej członków. 

§ 33 

Do kompetencji Rady Głównej należy: 

1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

3) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

4) opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia przedstawianych na Walnym 

Zebraniu Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia, 

5) uchwalenie regulaminów i podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia 

i jego władz, 

6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich rozstrzyganych przez Rady 

Oddziałów, 

9) ustalanie wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu oraz zasad przysługiwania 

zwolnień od ich opłacania, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć członków wspierających, 

11) powoływanie zespołów doradczo – opiniujących oraz innych jednostek organizacyjnych, 

12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych lub 

zagranicznych, 

13) cedowanie niektórych kompetencji na Prezydium Rady Głównej, usprawniających 

działalność Stowarzyszenia. 

§ 34 

1. W okresie między posiedzeniami Rady Głównej pracami Stowarzyszenia kieruje 

Prezydium Rady Głównej, które: 

1) wykonuje uchwały Rady Głównej, 

2) składa Radzie Głównej sprawozdania z bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

3) zwołuje raz w roku konferencje Prezesów oddziałów Stowarzyszenia. 

§ 35 

Szczegółowe zasady działania Prezydium Rady Głównej określa regulamin uchwalony przez 

Radę Główną. 

 

d/ Główna Komisja Rewizyjna 
 

§ 36 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. 

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

§ 37 

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz 

występowanie z wnioskami pokontrolnymi, 

2) składanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności oraz 

stawianie wniosku w sprawie udzielenia skwitowania ustępującej Radzie Głównej, 

3) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,  

4) ocenianie we własnym zakresie lub pomocy biegłych działalności statutowej, finansowej 

i gospodarczej Stowarzyszenia, 



5) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

6) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 

§ 38 

Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin 

i zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

§ 39 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i – w razie potrzeby – inni jej członkowie mają 

prawo uczestnictwa – z głosem doradczym – w posiedzeniach innych władz Stowarzyszenia. 

§ 40 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jakiejkolwiek funkcji w innych 

władzach Stowarzyszenia. 

 

e/ Sąd Koleżeński 
 

§ 41 

1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

i sekretarza. 

§ 42 

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy opiniowanie na wniosek Rady Głównej spraw 

dotyczących naruszeń postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz 

zasad etyki zawodowej. 

2. W ramach swych kompetencji Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

1) upomnienie, 

2) nagana 

3) wnioskować o zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 

dwóch lat, 

4) wnioskować o wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

3. Sąd Koleżeński wnioskuje do Rady Głównej o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia 

w następujących przypadkach: 

1) w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu, 

2) w przypadku nieprzestrzegania etyki zawodowej egzaminatora, 

3) po stwierdzeniu działania na niekorzyść Stowarzyszenia. 

4. Na decyzję Rady Głównej o wykluczeniu ze Stowarzyszenia odwołanie nie przysługuje. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Stowarzyszenia przepisów prawa Sąd 

Koleżeński winien podjąć kroki niezbędne do wszczęcia przez właściwe podmioty lub organy 

odrębnych postępowań. 

§ 43 

Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Główną. 

 

ROZDIAŁ V 

Oddziały Stowarzyszenia 

 

§ 44 

1. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia tworzonymi na 

wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia. 

2. Zadaniem Oddziału jest integracja środowiska w miejscu zatrudnienia w szczególności w 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, podnoszenie poziomu zawodowego, dbanie o 

dobre imię i interesy egzaminatorów. 



3. Członkowie Oddziału zobowiązani są do realizacji w pełni celów i zadań wynikających ze 

Statutu Stowarzyszenia. 

 

§ 45 

Uprawnienia i obowiązki Oddziału określa niniejszy Statut oraz uchwała Rady Głównej. 

§ 46 

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2) Rada Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się 

odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych. 

§ 47 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najważniejsza władzą Oddziału Stowarzyszenia 

i jest zwoływane co cztery lata przez radę oddziału. Walne Zebrania mogą być zwyczajne 

bądź nadzwyczajne. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Oddziału, 

2) rozpatrzenie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału i udzielenie 

skwitowania ustępującej Radzie Oddziału, 

3) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, 

4) rozpatrzenie sprawozdań z działalności władz Krajowych, 

5) określenia podstawowych kierunków działań Oddziału. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może odbywać się w każdym czasie i jest 

zwoływane przez Radę Oddziału: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek 1/3 liczby członków Oddziału. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału musi być zwołane w ciągu jednego 

miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie. 

4. O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania oddziału powiadamia członków co 

najmniej 14 dni przed jego odbyciem. 

§ 48 

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Rada Oddziału składająca się z 3 do 5 

członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. 

2. Do kompetencji Rady Oddziału należy: 

1) ustalenie zasad działalności Oddziału, 

2) wykonywanie uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia, 

3) kierowanie całokształtem działalności, 

4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz poprzez dwóch członków Rady Oddziału,  

5) przygotowanie sprawozdań z działalności Oddziału, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków o przyjęcie lub wykluczenie członków 

Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących gospodarczej działalności Oddziału, 

8) zwoływanie Walnego Zebrania członków Oddziału i przygotowanie materiałów na jego 

obrady. 

3. Rada oddziału składa roczne sprawozdania z działalności oddziału oraz plan pracy i plan 

finansowy na rok następny Radzie Głównej Stowarzyszenia w terminach określonych przez 

Radę Główną. 

4. Rada Oddziału jest uprawniona do składania oświadczeń woli dotyczących praw 



i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego 

udzielonego jej członkom przez Radę Główną do działania w granicach zwykłego zarządu 

sprawami Oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres 

zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Rady Głównej. 

5. Sprawy wykraczające poza zakres działania rady Oddziału oraz sprawy o szczególnym 

znaczeniu dla Stowarzyszenia wnosi się pod obrady Rady Głównej. 

6. W stosunku do Prezesa Rady Oddziału obowiązuje zakaz określony w § 31, a nadto 

Prezesem Rady Oddziału nie może być osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

7. Tryb i zasady pracy Rady Oddziału określa regulamin uchwalony przez Radę Główną. 

§ 49 

1. Komisja Rewizyjna Rady Oddziału składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) przeprowadzanie kontroli działalności Oddziału i jego władz, występowanie z wnioskami 

pokontrolnymi,  

2) ocena we własnym zakresie lub pomocy biegłych działalności statutowej, finansowej 

i gospodarczej Oddziału,  

3) składanie na Walnym Zebraniu członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz 

stawianie wniosku w sprawie skwitowania ustępującej radzie Oddziału, 

4) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

5) występowanie z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Oddziału. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć w posiedzeniach władz 

Oddziału z głosem doradczym. 

9. Członkowie Komisji rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić jakichkolwiek innych funkcji 

we władzach Stowarzyszenia. 

10. Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określone są w regulaminie Komisji 

Rewizyjnej Oddziału zaopiniowanym przez Główną Komisje Rewizyjna. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§ 50 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, 

2) inne prawa majątkowe, 

3) środki pieniężne. 

2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

1) składek członkowskich, 

2) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

3) dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz organizowanych odpłatnie imprez, 

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

5) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych, 

6) innych zysków z inwestycji realizowanych przez Stowarzyszenie, 

7) ofiarności publicznej. 

§ 51 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zarówno w radzie głównej jak 

i Oddziału uprawnieni są Prezesi i upoważniony Wiceprezes lub Skarbnik - łącznie. 



2. O nabywaniu nieruchomości oraz zbywaniu środków trwałych i nieruchomości decyduje 

Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

§ 52 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, jego Oddziałów ustala zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Rada Główna Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VII 
Postanowienie końcowe 

 

§ 53 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie 

Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków (delegatów). 

 

§ 54 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów). 

2. Likwidatorami są członkowie zarządu Krajowego Stowarzyszenia, jeżeli walne Zebranie 

nie wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się do przekazania zgodnie 

z uchwałą Walnego Zebrania. 

4. Statut został przyjęty uchwałą członków założycieli Stowarzyszenia w dniu 13 kwietnia 

2002 r. 

 

Komitet założycielski: 
1. Radomski Henryk 

2. Kisielewski Kazimierz Antoni 

3. Gurazda Jan Stefan 

4. Łukawski Stefan 

5. Szymeczko Jerzy 


