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Rozdział I
NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STOWARZYSZENIA.

Stowarzyszenie 
_ nosi nazwę

PRZEWOZNIKOW-, łNanę
"Stowarąlszeniem",

§2.Jęst stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
obowiąującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość
prawną,

§3.
1, Terenem dzińańa stowarzyszenia jest obszar RzeczypospolĘ polskiej, a

siedzibą władz stowmzyszenia jest miasto Biała 
- podlaska. ww

stowarzyszenie, dla rea7izacji swoich celów, moze prowadzió działalnośó
poza granicami RzeczpospolĘ Polskiej.

2. stowarzyszenie opiera swoją działalnośó na pracy społecznej człoŃów i do
prowadzenia swych spraw możę zatrudniać pracownikó*. -

3. stowarzyszęnie może być człoŃiem krajowych i zagranicznych organizacjil

4. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

S.stowarzyszenie możę tworzyó oddziĄ zarówno na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej jak i po za jej granicami.

Rozdział iI
CELE §TOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

.: . ,

§*oGo
w

1.

LNOPOLSKIE STOWARZYSZEME
dalszych postanowieniach statutu

l . Cele Stowar zy szenia obej muj ą:

§4.



1) obronę interesów polskich przewoźników ftansportu samochodowego,

2)Udńelaaie pomocy.i informacji zrzeszollym człoŃom w sprawachanłięanych z prowadzenie- ;ĘŁń;"dowego i krajowego tinsportudrogowego, spedycji i to,y.Ń-o'.ui wspóĘraca w tej dziedzine zwłaściwymi 
9rganand 

' 
;.ńr*"*y.l, slmoluądowyni izainteresowanymi organizacjń-""' "'

3) Wykonywanie 
__ 

funkcji zleconych przez organy adminisfuacjipanstwowej, oraz podmioty gorpoj-"".,

4) prowadzenie działalności gospodarczej w interesie własnym i na rzsczswych człoŃów, zlgucn*łńi WńJg" Zebraaia Cńonków.
5) Stowarzyszenie może być człoŃiem kajowych i zagrmicaych
,"'ffi il!$H'i:::.*';ni,p"aY"Y:"ych'orŁ-.oo-ńą*ue

6) działalność oświatowa, 
.polegająca w szczególności na kszdceniupodmiotów prowadzących Jiiłiń"e *,"k Ń;;;r;ń to6*"goi spedycji, osób im p.jai"gńnTp*", Jch zatrudnionych,

7) dzińalność kulturalna, ? W" w zakresie k!*.y fizycznej i sportu,mająca na celu rntegrację i konsolid-J|ę-."łont o* Stowarzyszenia orazintegrację i konso-'idację ;ń;;lr"# podmiotów trudniących siętran§portem drogowym i Śieavcją,

8) wspieranie inicjaĘw mających na celu ochronę środowiską wszczególności n"oJ1l_y_rl,Ó3i" p."i"ńńt;d";r"h3"d"ń 
i *nall,mających na celu ograniczenie o;"rrógo oad"iaływania transportudrogowego na środówisko ;;iń;;;'-"" "'

9) wspierania inicjatyw społecaych na rzezzdobroczynności;

"lg}3i:*""enie 

działalności na rzecz popr awyberyieczeństwa na

11) wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

2, Stowarzyszenie realżuje swe określonel w ust. 1 cele stafutowe wszczególności poprzez:

1) udzielanie członkom oraz zainteresowźlnym o.r*o. i organizacjom

2



L/i

informacji o działalności statutowej stowarzyszenią inforrrracjidotyozących *oro*:9:_ tlansp9TY łra;o*ego i międzynarodowegorzecal i osób, spedycji oraz turyityki. -

2) zaPewnienie udzielania członkom 
_Stowarąlszen ia przezpodmioty dotego uprawnione na 

.mocy odrębnycl, p."ęirO* --.fiĄ'ń.;;prawnych i wyjaśnien 
_ 
w zakesie- obowiązywani", ini..pi"tJ.ji-lstosowania przepisów prawnych rrormujących pio*ua""nie ńij;*.'g" rmiędzynarodowego transpo.iu łogoń!Ó'ir"".y i osób, spedycji iturystyki, oraz organizowanie speJldistlyczrlycn kursów i ,ł;i.;-*powżsrym zakresie;

3) informowanie o zmi139n. w stanie prawnym mających wpĘw nadziałalność stowarzvszenia i odnoszącyJt- ;i;,ł, przedmiotu działalnościStowarzyszenia; - -*vv-żvJvu '"rY \rr

4) współpracę w przygotowaniu loajorvych i międzynarodowych przepisówdotyczących.międzynarodow.g" i q":"*.r"'ńsportu drogowego orazwystępowanie z ińcjaĘwąw t/m zakresiei

3;11fl1T]:,T|1!:1_1 zagranicmych przewoźników drogowych w
**"":,::,,:^1T!""y:Jisto'"u."ys"e;i;;-ń;ńi;ż;^{,i:,:"

T,K: :wykonywani e1, 4 ęarvo*oi";";; i ti;;;Ó
H:Ł"^T._ 

*:gowego, . oraz udziel"ri"' ;";;;';dokumentów niezbędnych ao .ykony*Ń" rriii.rJ."]U*,
uzyskiwaniu

6) uczestticzenie w . postępowaniu wy.l.aśniającym dotyczącymnieprawidłowe go użycia dokńentów przel.idJo*yoU

7) organizowanie kursów szkoleniowych z zakresu krajowego imiędzynarodowego fiansportu drogoóego, i in rycr, form działalnościgospodarczej;

8) współpraca z innyrni krajowylj i zagrańcznymi organizacjami istowarzyszerriami transportowym, i speayc"vj nvm, ;

9) integrację i konsolidacię członków Stowarzyszenia,jak i całegośrodowiska przęwoźników, w szczególnoś ci poprzez:- 
,organizowanie spotkan, członkó]w, *yil;, konferencji, kursów iszkoleń, corocznych zjazdów pr."*oźr*ói, u'irt z" iooy"ti ;ąjul'; f;.;aktywności. w tvm w szczególności 'imprez 

"Ńi."*,'Sli"*v.rr,kulturalnych i sportowych; 
-----ovł4vgvr urrPrI



- umożliwianie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkamt
Stowarzyszenia, a także sfużenie człoŃom bieżącą radą i pomocą w
zakresie spraw zwiąanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

10) prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem, zgodnie z
Polską Klasyfikacją Działalności @KD) jest:
1) poligrafia i reprodŃcja zapisanych nośników informacji - dńń 18 PKD;
2) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa

pojazdów samochodowych - dział 45 PKD;
3) handel hurtowy, zwyłączeniemhandlu pojazdami samochodowymi -

dział 46 PKD;
4) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami

samochodowlłni - &ziń 47 PKD;
5) zakwaterowanie - dział 55 PKD;
6) działalność usługowa nłięanazwyżywieniem- dział 56 PKD;
7) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dziń 49 PKD;
8) magazynowanie i działalność wspomagająca transport - 52 PKD;
9) pozostała działalnośó profesjonalna, naŃowa i techniczna - 74 PKD;
10) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów

turystycznych oraz pozostała działalność usfugowa w zakresie rezerwacji
i działalności zńąz-ltięane- 79 P(D;

11) działalność ztńązalaz obsfugą rynku nieruchomości - 68 PKD;
12) wynajem i dzierżawa- dziŃ77 PKD;
13) badania naukowe i prace rozwojowe - dział 72PKD
14) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo zlltiązarcz

zuządzaniem- dziŃ 70 PKD;
15) działalność w zakresie architektury i inzynierii; badania i anatży

techniczne - dziń71 PKD;
16) reklama, badanie rynku i opinii publiczrcj - dziń 73 PKD;
17) działalnośó nviązana z zatrudnienięm - dziń 78 PKD;
18) działalność miązanaz administracyjną obsługą biura i pozostda

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - dzidł
82 PKD;

19) edukacja - dział 85 PKD;
20) działalność nlłiązala z prodŃcja filmów, nagrń wideo,

programów telewizyjnych , nagrń dźwiękowych i muzycznych - dziń 59
PKD;

21) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - dział 93 PKD;
22) działalność frtórczaałięana z kultwa i rozrywką - dział 90 PKD;
23) pozostała działalnośó usługowa l dział 96 PKD;
24) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emeĄ/tąlne, z

wyłączeniem obowiązkowego ńezpieczenia społecznego - dziń 65
PKD;



25) finansowaaziafln9SPusfugowa zwyłączeniemubezpieczeńi
_ _. 

funduszy emerytalnych - azia ei'PXÓ r- 
] l J LŹw'

26) działalnośćorofes]o,n{91pru*ni."u,rachunkowo-księgowa,

^_. 
doradztwo poaa*ówe- tizń;; iiÓ;"-"''""'

:''rł $T1,!:nO organizao;i członkowskich- dział 94 PKD.

Ź;j ffiffi*:łił;ffi"];;;fi,riits; aział ripro;
30) działalność ńą^u" oprogruror-]*-'rn i doradztwem w zakesie
^..informatykiorazdzińaln"arń;ń;;:Jiuiozpro,31) działalność usfugowa w zańesie inńilacji _ dział 63 PKD;32) działalność *.p9Tu.c?99u urłogi?rnun.o we orazubezpieczenia i
,,,,.,fundusze, emerytalne : ariui ee' Prc
i1] opieka zdrowotna - dział 86 PKD:34) pomoc społeczna b.;;Ń;;;;., ia - dziń88 PKD;
''' *r*nffiSÓUU 

ałięala z g amitosoffi i i zakJńamiwzajemn}mi -

RozdńałaI
ZASADY NABYWANIAI_UTRAiY CZŁONKOWSTWA.PRAWA I oBowIĄZKI Ćziółxów.

§5.eTzesza ożoŃów:

-wspterających,
-współpracujący

' ?:T**-ffi,"j'.i.#"*,nd*nł stają się wszyscy uczestnicy "

2,cżonkiem mtyczajnym §towarzyszenia może być każdapeŁroletnia osobatlzy'zna o pełnej zdolności ao 
"iynnos.i'piuńy"h, prowadząca działalnośćgospodarczą w zakesie transportu ,.ilłi;;.go lub związana fakłcanielub prawnie, pośrednio l"b b.ł;l;.dffi"; proilrnutytą t unsportową.

' ?:1*:::, Stowarzyszenia.może być każda.inna. osoba nie spehiającawymogów z puŃtu poprzedniego 
" ńą.7*i.r;rfifi.#;".Ó]tii',tym przedmiocie na jej wniosek Źarząa'ń p-oińo*r,

':

\, l



l,Cźonkostwo honorowe nadaje V;..
zasłużonym dla działalności Storrarzyszenia.

2. Walne Zńrańe może przymać tytuł Honorowego i Prezesa, osobom
szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia. Pręzes Honorowy ma
wszysfie uprawnienia jakie przysługują CźoŃowi Honorirwemu, a ponadto
ma , prawo legitymowania się §ńułem Preze§a Honorowego
,,oGÓLNoPoLsKIEGo SToWARZYSZEMA PRZEwoa{KÓW"

3. Pozbawienie CzłoŃostwa Honorowego oraz tytułu Prózesa Honorowego
wymaga uchwąły Walnego Zebrania,podejmowanej na wniośek Zrądll.

§s.
l,CźoŃiem wspierającym może być kżda osoba fizycmd lub prawna, która

zadeklaruje wsparcie materialne lub organizaoyjne działalności
Stowarzyszenia.

2.Deklaracja przystąpienia człoŃa wspierającego do Stowarzyszenia wymaga

§9.
Członek ntyczajny maprawo do:

-czyIlaego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

-czynnego i biernego prawa wyborcźpgo do włbdz Stowarzyszenia;

-wpływania na kieruŃi działalności Stowarzyszenia;

-uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

-odwoĘwania się od decyzji Sądu Koleżeńskidgo do W
Zgromadzeńa;

-otzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno
Stowarzyszenia na waruŃach preferencyjnych.

§ 10.
Członęk zutyczajny ma obowiązek: ,

-aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

-regularnego opłacania składek człoŃowskich, nie pófuiej niż do ostatniego
dnia czenłca za dany rok oraz terminowego opłacania innych świadczeń

-zachowania eĘcnej postawy względem innych człoŃów stowarzyszenia i
Stowarzyszenia jako całości;
-popierać cele Stowarzyszenia i czrynnie uczestniczyć w ich realizacji;
-przestzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowhrzyszenia.

Zebrańe osóbom szczególnie
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_Członek |onorowv m1_r;ir,lpffio człoŃa -bez czytnego i biemegoprawa wyborczęgo - i jest zwotnióny i ou-o.'iąr*o 
"pł"il;;iJ;;"?. 

' "

i*1$fl fr ,fr{jifl :il*t#.ffl ,*}irą:n*;"#:".#;ffi,iiT;
reprezentacji Członka wspierającego
2. Członekwspierający ma prawo do:

- cryruiego uozestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
- czynnego prawa wyborczego do władz stowarzysźenia;
- wpĘwania na kieruŃi działalnośoi Stowarzyszenia;
- uczestniczenia we wszystkich formach działalności Śto*arzys"enia;
"ffjffi;ru,'i9 od deayzji Sądu Kolezeńskiego ai- ńao"go

- ot ł*y**iu wydawnlc| i materiałów. informacf no-szkoleniow}chStowarzvszeniana waruŃach pi.i"..*yioy"h. 
-- -""--

3. Członek wspieiający ,ou oUo*ią"ełi 
..-vłY'vuv

- aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarryszenia;
- regularnego opłacania składek 

""ł"Ń;;rkió"iJ'ourni.j niż doostatriego dnia czerwca za daay -t-.*)-ii,.*"r'i^.Y,:::1-i_fu ,;ii śil#;..",i"i""ń ;au#,*3' ff j:TffiHil*"r-
- zachowania eĘgznej postawy względem innych człoŃówStowarzyszenia i Stowarz}s".nń jur.o .ułoS.i;
- popierŃ cele stowazyszenia i czf,nnie uczestniczyó w iń realizaoji;- regularnie opłacać składki członkówskie
- przesfrzegania postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

' fif#r|.J:ółPiacujący 
il;JJ"oi*.ry*.go i biernego prawa

5, Członek współpracując.y 
.ma prawo korzystania z usfug i oo*o., 

'
_ Stowarzyszenia na zasaaactr ńi.*""y:"ńó, Członek współpracujący ma Óbowią.[]--'-'

-regularnego opłacania składek członkowskich, nie później niż doostatniego dnia 
,czerwca zg dany ,ot 

- 
or- terminowego opłacaniainnych świadczeń ustaonyd p#i Źł)ąo na rzeczStowarzyszenia;- zachowania ety9znej poriu*y ńęaem i*r;f-";;;;ó*§towarzyśzenia i Stowarzys""oiu j*o .iłlS"i,- popieraó oele Stowarzyszenia i cz]nnie u.""-ńi."re w ich realizacji; -

- Przęshzegania postanowień Statufu i u"t *uł *łua]śr;;;."#:

1 . CzłoŃów przyjmuje ZarządSro*uił3".ni".



2. Na wniosek Cźonka Zaruąd Stowarzyszenia może zawiesió CzłoŃa w

CżoŃo stwo w Stowarzysz.nio ort"i.§nlu4.tor.t,
l) nzecz-enlasię człoŃostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2) nieprzestzegania postanowień Statutu, regulaminów, uohwał władz

SiowarŹyszenia iub działania na szkodę Stowarzyszenia - ustanie człoŃostwa z
tych przósłanek stwierdza decyzją Zarząd;
3) rłykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego;
4) wykluczenia ze Stowarzyszeńaptzez Walne Zebranie człoŃów na wniosek
Zarzą&l;
5) zgonu człoŃa.

Decyzją Zwządtl wykluczenie
wskutek:

ze Stowarzysząia może nasąpić
§ 15.

członka

l) nieprzestzegania międzynarodowych i kajowych
celnych, podatkowych i innych obowiązujących w
kajowym transporcie drogowym;
2) niepłacenia składek człoŃowskich w obowiązującej
okes składkowy;
3) w wyniku nieetycznego postępowania i zachowania w odniesieniu do

Stowarzyszenia bą& jego cźoŃów,

Rozdział [V
WŁADZE STOWARZY§ZENIA

§16. ,

1,Organami władzy Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie CzłoŃów,
-Zaruąd,
- Komisja Rewizyjna.

2. Stowarzyszenie powołuje także Sąd Koleżeński.

3. Zarząd,Komisja Rew izyjna oruzSąd Koleżeński powoływane są w drodze

wyborów w sposób zapewńająay należyĘ i proporejonalną reprezentację

cźoŃów w tych organizacjach, iclr kadencja twa cńery ląta.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§1?. ,

Walne Zebranie CzłoŃów jest najwyższą władząStowarzyszenia.

8

przepisów prawnych,
młędzynarodolvym i

wysokości przezjeden



ó8

Do kompetencji Walnego ZebraniaCzłonków należą w szczegolności:

Ł,YJ*;:;:", " 
sa Zarźądu, 

".ł;Ńi; ż;ń, *oŃ;:i §"*illiil: 
; 
i sądu

2) uzupełnienie składu Z7rę&1,, K9m|sji Rewi7yjnej i Sądu Koleżeńskiego w
t:"ypu+} zmniejszenia się ilości członków; ry;ń;g*;d- 

--------v"1
3) podejmowanie uchwał w .prŃ. ,J..a funkcjonowania systemufinansowego Stowarzvszerr o or*-'ńui- p."*"a"."i.-oir"""'śil§rrłr"""'"
działalności gospodarclej i *yaańic"eiY 

rrvY'

+/ pooeJmowanie uchwał-we wszystkioh ważnych dla stowarzyszenia sprawachnie uregulowanych Statutem ;
5) roąatrywanię odwołań ózłonków zvłyczajnych stowarzyszenia od uchwałZuądu
6) rozpatrywanie wniosków,komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutoriumZaządowi po uptywie kacenc;t;

3#lłi:T:, kierunków #,ł*iu i rocaych preliminarzy budźetowych
8) rozpatrywanie i zatvłi,erdzturie rocznych sprawo-zdań wybieralnych organówStowarzyszenia. w tvm sprawozdauia no*roiuó §towarzyszenia;
9) udzielenie absoluiorium Ż;"-ądŃ, 

**9v Y'wÓ\

10) zatwierdzanie wvsokości stłaaet ózłonkowskich na wniosek zarządu;ll) podejmowanie ńwał *,pruri" "riń."iń12) podejmowanie uchwał ; ń;;*""h 
"fr""L*"u.;ąo 

yah zwyĘ zarządmajątkiem stowarzyszenia, przez 
.co uwaea śię nabywanie i zbywanió majątkubwałego Stowarzyszenia o wartości przewaczaiącej-kwotę 10o.0o0 z] nęń, a

ffi:#r*r"ie 
zgody na nauycie uą&;ifi#;dn"r"j"i ł.ńil#"Jai"i

::ffiY§,*H',.)ffi* organizacyjnej Stow,arzyszen ia or az re gulaminów
14) podjęcie ucnńały o roałięaniusię stowarzyszenia.

l,Walng Zębranle Czł,onlOy lrr"9.'t* ntyczajlnę lub nadzwyc ,ąiou -'złlyczajrrc Zębranie CzłoŃów ;"łYń; ńripo". Zarządco najmniej razdo roku. - " -,J , Etv Jw§t I

2, O terminie 
'u'n""".,,r_:9:T:1_!_złon]<ów, 

jego miejscu i porządku obradpowiadamia się;człońów Stowarzyszenia cona.l.mnreJ na dwa ty8odnie przedtenninem zebrania, powiaaomieni"e ;;;; ;;r:ńić listownie przez wyśłanie
[:lffUnro na adres C"ńń. i/il;#'#r.s e-mail wskazany ptzez

;

3,Walne Zebranie może wybraó w skład Zarządu.osob ę ftzyczaąnie będącączłonkiem stowarzvszenia nieńęaniJo' jióiinr.o:onowania o ilę ta osoba,będzie na Walnym Źebraniu cż"lk&-iń;;i)goaę na kandydowanie,



4. Przewodniczącęgo Walnego Zebrania wybiera Walne Zebranie ,

5. UchwĄ Walnego Zebrańa CzłoŃów Stowarzyszeąia żapadają mykłą
w_iększością głosów przy obecności - w pienrszym tenninie - co naimłej
507o wsz}stkich cźoŃów Stowarzyszenia lub w dructm terminie 

-- 
bez

pzsĘ{u na liczbę obecnycĘ o ile inne postanowienia Śtatotu nie stanowią
inaczej.

6,każdy członek ma jeden głos. w razie równości głosów decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.

7, lil walnym zębrańu członek ma prawo uczestniczyć osobiście lub przez
pehtomocnika. Jedna osoba, może byó pełnomocńkiem tylko jedlrego
cźoŃa, pełnomocnictwo do udziafu w walnym zebraniu nusi uye
udzielone ,w formie pisemnej z podpisem notariainie poświadczonym pod
rygorem niewaźności.

8, Przeyodni czący może zarządnć tajność głosowania na Ądnia ll3
obecnych człoŃów Stowarzyszenią dŃcry to rOwniee wYboru wiadz.

b) na wniosek co najmniej 25% ogćtnej licńy zułyczajnlch
Stowarzyszenia;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2.Nadzwyczajne walne zebranie człoŃów stowarzyszenia winno być nl
w tenninie trzech miesięcy od wpĘnięcia ńosku i oUraóowae

§ 19.

a) z własnej inicjatywy;

sprawami, dla których zostało zwołane.
nad

B,Z^paĄD
§ 20.

i.Organem wykonawczym Stowarzyszeni a jest Zuząd.

Z.Zuządlt9waryrs3enia składa się z Prezesa i 6 cźoŃó-w wybieranych przez
Walne Zebranie CzłoŃów,

3,znząd stowarzyszenia na pierwszym slyym posiedzeniu wybiera spośród
swych człoŃów: zastępcę prezesa, seketarza i skarbnika orr" ók ślu
zadania cżoŃów Zaęądl,1.

,-]

4.Prezes Stowarzyszenia rryybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne

l0



(pI

Zebranie Członków Stowarzyszenia.

-]i
l2,Kńencja Ząrządu trwa cztery lata,

6, posiedzenie zarzadu odbywa się w razie poftzeb, ńe rzadziejjednak niż razna kwartał. . - __J ,,9 v.y yl taz,tw p9ulz902 DIe ruadaeJ jednak

7PosedzenieŻarzt:rfi:,^rjego 
Prezes w miarę potzeb lub na żądanie

8,W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym, braó udzińPzewodnicząoy romisjii.*i"y:i.i. 
& ÓrvDl

9' CŻonkom Zuądu przysługuje zrłłrot kosztów podrózy i innych kosźówzslłtązany ch z reprezentowaniń Stor"-j."l*u.
1 0.Do obowiązku Zarządu aaleĘ wszczególności:1)organizowanieUieząceiałuił-oiSli.Ś#i,llł.".riu,

2) reprezentowanie Stowarzys;;ń;;.ril;sl zirząazń;;ł-id". Stowarzvszenia: 
, rz, w kaju i za granicą,

. ,ffi!:i:fi &i.lt[:T:ŁTiffi;"bżonkówozatwierdzeniezmiany5) zwotywanie Walnego ZębraniaCzłoŃów Stowarzyszenia;6) .ustalanie i przeafłaJanie- łń;;1;brani;l Człońow roczryohprelmmarzy budżetowych. or*,ńort-j, dotyczących kieruŃówdziałalności,Stowarzyszenia;
7) składanie walnem,u- zęuraniu sprawozdań ogólnyoh i finansowych z
",, 

*iddlości;Stowarzyszenia; 
l ogornYcn t tinansowy

u,; prowadzenie politvki.9-ń i działalności Stowarzyszenia; l9) opracow}wani. ńortOrl ;;;,ri;ffi";',
. ^. 

ń":"*yJr, ń".*""u* drogowych: zakresie międzynarodowych i

Śi]-J#?#owanie ;;:Łr.li'i""'.pru*u"h,,doĘczących działalności
łńlJÓlł"",io.* §,]§#,flTillych Stafutem i ;il"ł;rfrfi;"g"
l U przyJmowanie nowych człÓŃów Śtowarzyszenia.

"ffr"lh.:ł: Ę* #,:ilJl; fi:l*#,T"li:, i#,:,"i#ifl3"ifi:*pełnomocnictwa.



§ 21.

W przypadku ustąpienia oźoŃa władz Stowarzyszenia w czasie twania
kad;ncj,i władzom-przysługuje prawo uzupehienia składu w drodze kooptacji

do wysokości 1/3 liczebności i składu pochodzącego z wybory.

c. KoMISJAREWIZYJNA.

§ 22.

1.Komisja RewŁyjna jest organem kontrolno,rewizyjnym Stowarzyszenia.

2.Do obowiązków Komisji Rewizyjnej nńeży:
1) konnola oałokształtu działalności finansowo,gospodarczej Stowarzyszenia,

pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków;
2) występowanie do Zarzą&l z wnioskami wynikająoymi z ustaleń kontroli i

żądanie wyjaśnień;
3) składanie Walnemu Zebraniu CzłoŃów sprawozdń z działalności
Komisji;
4) delegowanie człoŃów Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w
posiedzeniach Zar:ządl z głosem doradczym;
5) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i poddawania

ich do wiadomości cźoŃów.

3.Komisja Rewizlna może z]ecióbiegłemu malizę sprawozdania fi nąn56qlgg6

Zuządtl oraz rewĄę gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

§ 23.

l.Komisja Rewizljna składa się z 3-5 cźoŃów wybieranych
Zebrarie Członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym swym
wybiera przewodniczącego oraz okeśla fuŃcje człoŃów Komisji.

2.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności większości
cżoŃówKomisji.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej twa cżery lata,

D. sĄD KoLEZEŃSKI.
l,sądkoleżeński składa się 3 człoŃów wybieranyoh przez walne zebranie

CzłoŃów. Na pienwszym swym posiedzeniu wybierają oni przewodniczącego

oraz określają fuŃcje ozłoŃów,

2.Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwofuje jego przewodniczący
potrzeb lub na żądanie każdego człoŃa Sądu.

przez Walne
posiedzeniu

w mnrę

n



}o

3;3ii_5rXf.li,[|.I' o;o;"r,r 
r^.lło? międ"y członkami, Tiq*y cżonkami a

.a"i.,iiii"-i""śffi#"ig:l#[#'j:!jffisŁlęępo*unia i#"."lo,i*iu *

ł ilT*fl#|c 
zcodnie z ust, 3 Sąd Kolezeński ma prawo wymierzyó karę:

b) nagany;
c) zawieszenia w prawach człoŃana ołres do 5 lat;
d) wykluczenia z człoŃostrła.w stowarzyszeniu okreśtając okres od 1 roku do5Iaą po którym można uuiegae siio-p*"*". ća"*"stwo w §towarzyszsniu,
S.Kadencja Sądu]Kolezeńskiego tnva cńery lata.

sposóB RE.REZEN*"" rł8$9ir;},""NIA oRAz 
'A.IĄGANIAzoBowlĄzA.Ń rnłvsowvcn - -- <' ł vr. t\'.r

§ 24.I,Do reprezentowania Stowarzyszeła--*" ,r""lkioh sprawach, w tyń doskładania oświadczeń,woli i poapiry*-iu'"ri' i*i"niu Stowarzyszeńia wzakresie praw,i ou",tq"kr*-;rujiiki,ńr[ io**-" jest współdziałanie
ffif,*"§Ę}-.i,-"ądu, przy'",ń źńo -p,"** zńłt,-aąu

j RozdziałYl J

MAJĄTEK l rtilrouiżiirbbanzvsznNlA.
o.r-

1 ,Maj{ek Stowarzyszenia 
^ ry]."jł 13' rU1.0.1 członkowskich, darowizn,spadków, zapisów. aocł,oód* 

" wń.j"Tłliunos"i, dochodów 
" 

,""ią**Stowarzyszenia orazofiarności publiCĘ ii*"":i pństwowych.
2,stowarzyszenie z zachorvaniem obowiązującycll przepisów może przfmowaćdarowizny, spadki, zapisy zonu.oS.i

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalnośó s(
"u.ua on Ji;"ń- il 

- 

"ąd;n 
.*il;,ffi'.r"*:n"3oY'"§;ii'łJ-"ł



gospodarczej Stowarzyszenia sfuży realizacji celów statutowych
Óyipo"ro.""ony do Óodziału rięÓ"y członów. i ' i nie może

l.Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchoiności.

2.Funduszami i maj ąfi em zaruądza Zar ząd.

3. Okeślenie szczegółowych warunków nabywanie i zbywanie nieruchomości,
niezależnie od jej wartości wlłnaga ubhwaĘ Zarządu,którą to uchwałę Zuząd
podejmuje po uprzednim podjęciu przez Walne Zebranie CzłoŃów uchwĄ, o
któĘ mowaw § 17 pkt 12.

Rozdział VII
ZMIANA §TATUTU I ROZWąZANIE STOWARZYSZENIA.

§21.
Uchwałę o ,mianie statutu podejmuje Walne 7nbranie CźoŃów

§ 28. \,:,
Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarz/szenia podejmuje specjalnie w tym ch
zvłołarc Walne Zebranie CzłoŃów większością 2/3 glosów p,rzy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29.
l.Likwidatorami Stowarzyszenia są oźoŃowie Zuz.ądtt w plzypadku

rozułięania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwĄ

2,W tńe rczutięania Stowarzyszeniaptzez Sąd, zarądza
wznaczaj ąc lil§ilidatora.

§ 30.

liloridację

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszrnia prznzlacza się na cel określony w

on Jego
:

l4



Jarosław Jakoniuk
(PREzEs)

sławomirkostian
(WIcEPRĘB)

Tadeusz Gajovmik
6EKRETARa

Zofia §tępnicka
(SKARBNIKaRZ{Dq

karol Leszczński
rczowxaĄou1

Ewa śtwa
(cZŁoNEKaRz*Dq

Krzłr§żof Maliszewski
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