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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – zwane dalej
Stowarzyszeniem, mogące używać skrótów „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych
- EKSPERTMOT” lub SRTSiRD zrzesza osoby fizyczne, posiadające uprawnienia rzeczoznawcy
techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz specjalistów w dziedzinach związanych
z motoryzacją.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz
naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa. W przypadku konieczności realizacji celów
statutowych – Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
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§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Członkowie Stowarzyszenia tworzą Oddziały, które
również mogą posiadać osobowość prawną na zasadach określonych w tym Statucie.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach
działania i założeniach programowych.

§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia
spraw związanych z działalnością bieżącą Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
również będących członkami Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§6
Celami Stowarzyszenia są:
1) kształtowanie sylwetki rzeczoznawcy samochodowego, jego kwalifikacji, kompetencji i etyki
zawodowej,
2) inicjowanie rozwiązań legislacyjnych służących poprawianiu stanu bezpieczeństwa drogowego,
3) opiniowanie państwowych aktów prawnych, technicznych i administracyjnych dotyczących
problematyki związanej z techniką samochodową i ruchem drogowym,
4) współpraca z przemysłem motoryzacyjnym i maszynowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi i organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości, placówkami naukowo-badawczymi,
jednostkami działającymi w zakresie techniki motoryzacyjnej i innych specjalności technicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
i rekonstrukcji wypadków drogowych,
5) udoskonalanie metod i technologii pracy rzeczoznawców samochodowych
i ekspertów w zakresie ruchu drogowego,
6)

rozwijanie szkolenia i doskonalenia w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego
i maszynowego na różnych poziomach nauczania,

7)

wykonywanie i upowszechnianie analiz przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz
wad i niesprawności pojazdów,
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§7
Sposobami do osiągania założonych celów mogą być między innymi:
1)

współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie problematyki motoryzacyjnej i ruchu
drogowego,

2)

organizowanie

wystaw,

sympozjów,

konferencji

naukowo-technicznych,

odczytów,

pogadanek, szkoleń o tematyce związanej z techniką motoryzacyjną i ruchem drogowym,
3)

działania na rzecz ochrony środowiska,

4)

świadczenie doradztwa w dziedzinie techniki motoryzacyjnej i maszynowej oraz w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego

na rzecz instytucji państwowych, sądów, organów

samorządowych, organizacji społecznych lub gospodarczych.
5)

udostępnianie wiedzy rzeczoznawczej organom administracji, ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym instytucjom, w zakresie
problematyki techniki samochodowej i ruchu drogowego,

6)

organizowanie nieodpłatnych szkoleń dla członków Stowarzyszenia w dziedzinach związanych z motoryzacją,

7)

dążenie do zapewnienia członkom Stowarzyszenia warunków technicznych, organizacyjnych
i administracyjnych do wykonywania przez nich zadań będących w zakresie działalności
Stowarzyszenia,

8)

prowadzenie

działalności

wydawniczej

i

kolportaż

wydawnictw

oraz

prezentacja

Stowarzyszenia na stronach internetowych,
9)

kształtowanie i umacnianie etyki zawodowej rzeczoznawców – członków Stowarzyszenia,

10)

działania na rzecz integracji środowiska rzeczoznawców samochodowych w Polsce,

11)

prowadzenie certyfikacji rzeczoznawców z zakresu techniki pojazdów i maszyn oraz
rzeczoznawstwa samochodowego i diagnostyki.

Rozdział III
Struktura i formy działania Stowarzyszenia

§8
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia
2) Zarząd Główny
3) Główna Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński
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§9
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Oddziały. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w Oddziale,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału – w oddziałach posiadających osobowość prawną oraz w tych,
które liczą 50 i więcej członków Stowarzyszenia.

§ 10
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. W przypadku zmniejszenia stanu
osobowego władz Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób
kandydujących do tych władz w kolejności otrzymanych głosów. W szczególnych przypadkach
Zarząd Główny może skrócić lub wydłużyć okres kadencji do 3 miesięcy.
Członkowie władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli nie mogą uczestniczyć we władzach
organizacji prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zachowują swój mandat na czas trwania
kadencji władz.

§ 12
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością 50% głosów plus jeden głos w obecności
co najmniej połowy liczby członków tych władz.
2. Dopuszcza się zwołanie prawomocnego zebrania w drugim terminie w tym samym dniu.
Uchwały władz Stowarzyszenia podjęte na takim zebraniu zapadają większością 50% głosów plus
jeden głos liczby członków uprawnionych do głosowania i obecnych na Zebraniu.
3. Wymienione w ust. 1 postanowienia nie dotyczą spraw wskazanych w § 54 i 55 Statutu.

§ 13
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosowania w pozostałych
sprawach są jawne, chyba że uchwalono tajność głosowania.

§ 14
Walne

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest

zwoływane raz w roku przez Zarząd Główny.

W sprawach w których Statut nie określa
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właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do kompetencji Walnego
Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 15
Udział w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą:
1) z czynnym i biernym prawem wyborczym – delegaci wybrani przez Walne Zebrania członków
Stowarzyszenia w Oddziale w liczbie 1 delegat na 30 członków, ale nie mniej niż 1 delegat na
Oddział. Liczbę delegatów powiększa się o 1 delegata w przypadku, gdy liczba członków
Stowarzyszenia w Oddziale wynosi co najmniej 16 członków ponad wielkość bazową 30
członków i jej wielokrotność.
2) z głosem doradczym – członkowie naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) określenie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
3) wybór naczelnych władz Stowarzyszenia:
-

prezesa Stowarzyszenia,

-

10 do 12 członków Zarządu Głównego,

-

pięciu członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

-

pięciu członków Sądu Koleżeńskiego,

4) uchwalenie zmian w Statucie,
5) uchwalenie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
6) udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi Stowarzyszenia,
7) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
9) odwoływanie członków pełniących funkcje we władzach naczelnych Stowarzyszenia,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.
Zadania wymienione w p. 3, 6, 7 należą wyłącznie do kompetencji Walnego Zebrania
sprawozdawczo-wyborczego Delegatów Stowarzyszenia zwoływanego w terminach ustalonych
zgodnie z § 10 Statutu. Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia sprawozdawczo – wyborcze
może być także zwoływane w trybie określonym w § 17 Statutu.
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§ 17
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek ponad 1/2 liczby delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy od chwili wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami
dla których zostało zwołane.

§ 18
W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Prezes Stowarzyszenia,
2) członkowie Zarządu Głównego wybrani przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
w tym przedstawiciele 6 obszarów określonych każdorazowo przez Walne Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia do celów wyborczych.

Obszary nie są jednostkami organizacyjnymi

ani terenowymi Stowarzyszenia.

§ 19
Zarząd Główny zbiera się na Zebraniach Plenarnych.
Zarząd Główny wybiera ze swego grona do 3 wiceprezesów Stowarzyszenia.
Zarząd Główny spośród swoich członków ustanawia:
1) Sekretarza Stowarzyszenia,
2) Skarbnika Stowarzyszenia.
Zarząd Główny powołuje Prezydium Zarządu Głównego w skład którego wchodzą Prezes
i Wiceprezesi Stowarzyszenia, Sekretarz i Skarbnik Stowarzyszenia. Na posiedzenia Zarządu
Głównego i Prezydium Zarządu Głównego mogą być zapraszani
Stowarzyszenia, przedstawiciele komisji, zespołów i inne osoby.

§ 20
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) opracowywanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,

członkowie władz

Strona 7

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia przedstawianych na Walnym
Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów i podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia
i jego władz, z wyjątkiem regulaminów i uchwał uchwalanych przez Walne Zebranie
Delegatów Stowarzyszenia,
6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,
7) podejmowanie uchwał w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddziały
Stowarzyszenia ,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym dotyczących przyjmowania
i wykluczania członków do i ze Stowarzyszenia oraz zawieszania w prawach członka
Stowarzyszenia na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich rozstrzyganych przez Zarządy
Oddziałów. Zarząd Główny może również bezpośrednio rozpatrywać sprawy członkowskie nie
objęte postępowaniem któregokolwiek Zarządu Oddziału,
10) zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia o nadawanie lub
pozbawianie godności Członka Honorowego,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu oraz zasad przysługiwania
zwolnień od ich opłacania,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć członków wspierających,
13) ustalanie kryteriów, jakim powinien odpowiadać członek Stowarzyszenia,
14) podejmowanie

uchwał

o

przystąpieniu

Stowarzyszenia

do

organizacji

krajowych

i zagranicznych,
15) cedowanie niektórych kompetencji na Prezydium Zarządu Głównego, usprawniających
działalność operacyjną Stowarzyszenia,
16) powoływanie specjalistycznych Zespołów i innych komisji do realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia.
Zadania i kompetencje Zarządu Głównego ustala Regulamin Zarządu Głównego uchwalony przez
Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

§ 21
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego pracami Stowarzyszenia kieruje Prezydium
Zarządu Głównego, które m.in.:
1) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
2) wykonuje uchwały Zarządu Głównego,
3) składa Zarządowi Głównemu sprawozdania z bieżącej działalności Stowarzyszenia,
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4) przygotowuje posiedzenia Zarządu Głównego.

§ 22
Tryb i zakres działania Prezydium Zarządu Głównego określa Regulamin Zarządu Głównego.

§ 23
Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
§ 24
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 sprawozdawczo-wyborczym Delegatów Stowarzyszenia
sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium
ustępującemu Prezesowi i ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
3) kontrolowanie działalności Oddziałów Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
4) ocenianie we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych działalności statutowej, finansowej
i gospodarczej Stowarzyszenia,
5) opiniowanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 25
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz nie mogą zasiadać w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 26
1. Zarządy Oddziałów rozpatrują i rozstrzygają :
1) sprawy sporne pomiędzy członkami, związane z działalnością w Stowarzyszeniu,
2) sprawy dyscyplinarne członków Stowarzyszenia, w tym sprawy dotyczące
naruszania przez członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej,
3) sprawy naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
2.

Zarządy Oddziałów w sprawach określonych w ust. 1 powyżej mogą nakładać kary:
1)

upomnienia,

2)

nagany.
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3.

Zarządy Oddziałów w sprawach określonych w ust. 1 mogą wnioskować do Zarządu
Głównego o zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od trzech miesięcy do
dwóch lat.

4.

Od

Uchwały Zarządu Oddziału w sprawach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego . Odwołanie wnosi się w
terminie trzydziestu dni od daty doręczenia Uchwały. Od Uchwały Zarządu Głównego
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia
(za pośrednictwem Zarządu Głównego). Odwołanie wnosi się w terminie trzydziestu dni od
daty doręczenia Uchwały.

§ 27
1.

Zarządy Oddziałów rozpatrują i przekazują Zarządowi Głównemu wnioski o wykluczenie
członka ze Stowarzyszenia.

2.

Wykluczeniu ze Stowarzyszenia podlega członek Stowarzyszenia w przypadku, gdy:
-

działał na szkodę Stowarzyszenia, lub

-

rażąco naruszył postanowienia Statutu i/lub regulaminu i/lub uchwały władz
Stowarzyszenia, lub

-

został skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo
mogące podważyć dobre imię członka Stowarzyszenia i jego wiarygodność lub na
dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.

3.

Ostateczną uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny na
podstawie opinii Sądu Koleżeńskiego. Wykluczenie jest równoznaczne z utratą uprawnień
rzeczoznawczych nadawanych przez Stowarzyszenie.

§ 28
Od

uchwał

Zarządu

Głównego

dotyczących

wykluczenia

członka

ze

Stowarzyszenia

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.
Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w terminie trzydziestu dni
od daty doręczenia uchwały.
§ 29
Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 30
1.

Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w następującym zakresie:
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1) orzekanie w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i uchwał
władz Stowarzyszenia dotyczących spraw członkowskich,
2) rozstrzyganie

w

kwestiach

dotyczących

pozostawania

członków

władz

Stowarzyszenia we władzach organizacji prowadzących działalność konkurencyjną
w stosunku do działalności Stowarzyszenia.

2.

Sąd Koleżeński rozpoznaje, na podstawie wniosku Zarządu Głównego, oraz wydaje opinie
w sprawach dotyczących wykluczania członków Stowarzyszenia oraz w sprawach
przekazanych przez Zarząd Główny, o których mowa w § 20 ust. 9 zdanie 2.

3.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą zasiadać w innych władzach naczelnych
Stowarzyszenia.

§ 31
Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia.

§ 32
1.

Oddział Stowarzyszenia tworzą członkowie Stowarzyszenia.

2.

Oddział stanowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia.

3.

Oddział może utworzyć co najmniej jedenastu członków Stowarzyszenia.

4.

Oddział powoływany jest uchwałą Zarządu Głównego na pisemny wniosek zainteresowanych
członków Stowarzyszenia.

5.

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego o powołanie określonego
terytorialnie Zespołu, dla działalności rzeczoznawczej. Zespół taki jest integralnie związany
z Oddziałem w skład którego wchodzi.

§ 33
1.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Oddziale zwoływane jest przez Zarząd
Oddziału raz w roku. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia
zrzeszeni w Oddziale. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością 50% głosów plus
jeden głos w obecności co najmniej połowy liczby członków Oddziału.

2.

Dopuszcza się zwoływanie prawomocnych zebrań w drugim terminie w tym samym dniu.
Uchwały Zebrania podjęte w takim trybie zapadają większością 50% głosów plus jeden głos
liczby członków Stowarzyszenia w Oddziale i uczestniczących w Zebraniu.
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§ 34
Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w Oddziale należy:
1)

wybór władz Oddziału:
a) Prezesa Oddziału,
b) od trzech do ośmiu członków Zarządu Oddziału,
c) trzech członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, w oddziałach wykazanych w § 9 p. 3,

2)

wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,

3)

rozpatrzenie sprawozdań z działalności władz Oddziału,

4)

udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi Oddziału i ustępującemu Zarządowi
Oddziału,

5)

określenie podstawowych kierunków działalności Oddziału,

6)

wnioskowanie w sprawach dotyczących kierunków działania Stowarzyszenia,

7)

rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Oddziału,

8)

odwoływanie władz Oddziału.

Zadania wymienione w p. 1, 2 i 4 należą wyłącznie do kompetencji Walnego Zebrania
sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia w Oddziale zwoływanego w terminach
ustalonych zgodnie z

§ 10

Statutu. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

członków

Stowarzyszenia w Oddziale może być także zwoływane w trybie określonym w § 35 Statutu.

§ 35
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w Oddziale może odbyć się w
każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:
1)

z własnej inicjatywy,

2)

na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej
Oddziału ,

3)

na pisemny wniosek ponad 1/2 liczby członków Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w Oddziale zwołuje Zarząd Oddziału w
terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o jego zwołanie. Obraduje ono wyłącznie
nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 36
Zarząd Oddziału ze swego grona wybiera:
1)

Wiceprezesa Oddziału,

2)

Sekretarza Oddziału,

3)

Skarbnika Oddziału.
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§ 37
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1)

ustalanie zasad działalności Oddziału,

2)

wykonywanie uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,

3)

podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o uzyskanie przez Oddział
osobowości prawnej,

4)

kierowanie całokształtem działalności Oddziału, zgodnie z obowiązującym
Statutem,

5)

reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

6)

przygotowywanie sprawozdań z działalności Oddziału,

7)

formułowanie wniosków o przyjęcie lub wykluczenie członków
Stowarzyszenia i przekazywanie ich do Zarządu Głównego,

8)

podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących gospodarczej działalności
Oddziału,

9)

zwoływanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w Oddziale i
przygotowywanie materiałów na jego obrady.

Tryb i zasady działalności Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 38
Komisja

Rewizyjna

Oddziału

wybiera

ze

swego

grona

Przewodniczącego,

Zastępcę

przewodniczącego i Sekretarza Komisji. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1)

przeprowadzanie kontroli działalności Oddziału i jego władz, występowanie
z wnioskami pokontrolnymi,

2)

ocena we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych działalności statutowej,
finansowej

3)

i gospodarczej Oddziału z osobowością prawną,

składanie na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w Oddziale sprawozdań ze
swojej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu
Prezesowi Oddziału i ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 39
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach władz Oddziału
z głosem doradczym.
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3.

Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określane są w regulaminie Komisji
Rewizyjnej Oddziału.

4.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału jest zatwierdzany na prawomocnym Walnym
Zebraniu członków Stowarzyszenia w Oddziale. Regulamin ten przed przedstawieniem na
Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w Oddziale jest opiniowany przez Główną
Komisję Rewizyjną.

5.

Dopuszcza się działanie Komisji Rewizyjnej Oddziału według regulaminu Głównej Komisji
Rewizyjnej.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 40
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które:
1)

uzyskały uprawnienia rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego w trybie
i na zasadach określonych przez Stowarzyszenie,

2)

uzyskały uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego zgodnie z obowiązującymi ustawami
i spełniają warunki określone przez Stowarzyszenie,

3)

są uznanymi specjalistami w dziedzinach związanych z motoryzacją, maszynami
i urządzeniami technicznymi zarówno w zakresie teorii i praktyki, dydaktyki oraz spełniają
warunki określone przez Stowarzyszenie,

4)

uzyskały uprawnienia specjalisty w różnych dziedzinach usług motoryzacyjnych i spełniają
warunki określone przez Stowarzyszenie.

§ 41
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. O przydatności członka wspierającego decyduje
Prezydium Zarządu Głównego. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swego przedstawiciela w zgodności z obowiązującym Statutem.

§ 42
Osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia mogą otrzymać godność
Członka Honorowego Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego w Stowarzyszeniu nadaje
Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego. Osoby pełniące
funkcję prezesa Stowarzyszenia, które w sposób znaczący zasłużyły się dla Stowarzyszenia mogą
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otrzymać godność Prezesa Honorowego Stowarzyszenia. Godność tę nadaje Walne Zebranie
Delegatów Stowarzyszenia. Osoby pełniące funkcję prezesa Oddziału, które w sposób znaczący
zasłużyły się dla Oddziału mogą otrzymać godność Prezesa Honorowego Oddziału. Godność tę
nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w Oddziale.
„Godność tę nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w Oddziale”

§ 43
Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i członków wspierających następuje na podstawie
uchwały Zarządu Głównego.

§ 44
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1)

biernego i czynnego prawa wyborczego,

2)

zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,

3)

uczestniczenia

w

spotkaniach

i

imprezach

organizowanych

przez

Stowarzyszenie,
4)

korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia,

5)

korzystania z pomocy technicznej i prawnej w związku z wykonywaniem
czynności w ramach Stowarzyszenia,

6)

wykonywania prac rzeczoznawczych w ramach jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia i jednostek związanych ze Stowarzyszeniem odpowiednimi
umowami, a w innych jednostkach – wyłącznie za zgodą Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.

7)

używania zgodnie z przeznaczeniem odznak i znaków Stowarzyszenia,

8)

członek wspierający ma uprawnienia wymienione w punktach 2, 3, 4.
Prezydium Zarządu Głównego może członkowi wspierającemu udostępnić
prawomocną uchwałą znak i nazwę Stowarzyszenia.

§ 45
Członek Honorowy ma prawo do korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia, przy czym
zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 46
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
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1)

brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2)

przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)

opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

4)

przestrzegania zasad lojalności i koleżeńskości w stosunku do wszystkich członków
Stowarzyszenia.

§ 47
Członkostwo wygasa przez:
1)

dobrowolne wystąpienie lub zgon,

2)

wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej
na podstawie opinii Sądu Koleżeńskiego (w przypadkach powołanych w § 27 ust. 2)

3)

utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,

4)

na skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

§ 48
Członkostwo honorowe wygasa przez:
1)

zrzeczenie się dobrowolne,

2)

pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 49
Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w terminie trzydziestu dni od daty
doręczenia odpisu uchwały.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 50
Majątek Stowarzyszenia obejmuje:
1)

składki członkowskie,

2)

dochody z działalności własnej ,

3)

spadki, zapisy i darowizny,

4)

dotacje,

5)

dochody z majątku Stowarzyszenia,

6)

nieruchomości i ruchomości.
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§ 51
Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą

na

zasadach

określonych

w obowiązujących przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

§ 52
1. Wszelkie akty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym, w tym:
-

dokumenty obrotu pieniężnego,

-

dokumenty obrotu materiałowego,

-

dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym

podpisują: prezes Stowarzyszenia i wiceprezes Stowarzyszenia lub prezes Stowarzyszenia
i uprawniony członek Prezydium Zarządu Głównego,
2. Dokumenty bieżącego obrotu finansowego w działalności Stowarzyszenia (wpływów
i wydatków) podpisują:
-

w Zarządzie Głównym – Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia i Główny Księgowy
lub Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia i osoba upoważniona przez Prezydium
Zarządu Głównego,

-

w Oddziałach nie posiadających osobowości prawnej – Prezes Oddziału i
uprawniony członek Zarządu Oddziału – do kwoty 300€, a powyżej tej kwoty – po
uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego,

-

w Oddziałach prowadzących działalność gospodarczą Prezes i uprawniony członek
Zarządu Oddziału lub Prezes Oddziału i Główny Księgowy.

§ 53
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia podpisują Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia,
w imieniu Oddziału – Prezes i Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia. Uprawnienia te – Zarząd
Główny i Zarząd Oddziału mogą powierzyć innym członkom tych władz.

§ 54
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia podjętej większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby
delegatów. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia
o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję
Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
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§ 55
Zmiany w Statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia podjętej
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. Prawo do
interpretowania

przepisów

Statutu

Stowarzyszenia

przysługuje

władzom

Stowarzyszenia według kompetencji określonych w Statucie Stowarzyszenia.

naczelnym

