Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń

AUTOCONSULTING

STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę - Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
"AUTOCONSULTING".
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa, terenem działania jest terytorium Polski.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może być członkiem krajowych lub zagranicznych
Stowarzyszeń o podobnej tematyce działania. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 79 poz. 855 ze
zmianami).
§4
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków, którzy swoją działalnością realizują treści
zawarte w statucie.
Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, powierzać swoim
członkom wykonywanie czynności zleconych przez struktury organizacyjne oraz może powoływać
biura i zatrudniać funkcyjnych członków władz.
§5
Stowarzyszenie używa znaku firmowego: pieczęci, odznak i innych znaków organizacyjnych.
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ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I ICH REAI1ZACJA
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Przygotowanie inżynierów, techników i pozostałych osób do podjęcia czynności rzeczoznawcy.
2. Koordynacja i doskonalenie czynności rzeczoznawców.
3. Reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych członków i członków wspierających.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Nadawanie uprawnień rzeczoznawców i specjalistów z dziedziny motoryzacyjnej, maszyn i
urządzeń.
2. Inspirowanie i organizację wszystkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Nadzór nad przestrzeganiem standardów zawodowych oraz regulaminu etyki zawodowej
rzeczoznawców.
4. Współprace z międzynarodowymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi o
podobnym charakterze działalności.
5. Organizowanie lub współpraca z ośrodkami szkoleniowymi.
6. Prowadzenie szkoleń umożliwiających zdobycie oraz stałe wzbogacenie wiedzy
kwalifikacji w zakresie rzeczoznawstwa: samochodowego, maszyn i urządzeń.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Stowarzyszenie zrzesza członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3. Instytucje oraz inne osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia,
mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie. Do członków wspierających, stosuje
się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków w zakresie przewidzianym w
tych postanowieniach.
4. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających
dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego,
zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę),
oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej
Stowarzyszeniu pomocy.
5. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet
członków. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
6. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o
rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.
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§9
l. Członkowie Stowarzyszenia posiadają prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania
członków przez Zebranie Delegatów - brać udział w jego obradach.
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i
działalnością Stowarzyszenia,
d) brać udział na zasadach określonych przez organizatorów w konferencjach, szkoleniach i
innych formach działalności Stowarzyszenia,
2. Postanowienia ust. l pkt. c i d stosują się również do członków wspierających, członkowie ci
uczestniczą z głosem doradczym w Walnym Zebraniu i Zebraniu Delegatów.
§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w szkoleniach zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy,
d) stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) opłacać regularnie bieżące składki w okresach miesięcznych lub kwartalnych, a w
przypadku członków wspierających - spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz
Stowarzyszenia.
2. Wysokość składki miesięcznej, ustala Walne Zebranie.
§ 11
1. Członkowie Honorowi:
a) osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia Zarząd może nadać tytuł
Członka Honorowego z biernym i czynnym prawem wyborczym.
b) Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich i innych świadczeń
określonych statutem.
§ 12
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia.
b) usunięcia ze Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu z następujących przyczyn:
 zaległości w płaceniu składek,
 naruszenia zasad etyki,
 łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
 skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne,
c) ubezwłasnowolnienia,
d) utraty osobowości prawnej.
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2. Procedury odwoławcze
a) Uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd.
b) Od uchwały Zarządu osobie pozbawionej członkostwa przysługuje prawo odwołania w
ciągu 30 dni od jej otrzymania. Odwołanie adresowane jest do kolejnego Walnego Zebrania
za pośrednictwem Zarządu, wraz z uzasadnieniem.
c) W okresie od złożenia odwołania do podjęcia uchwały w tej sprawie przez Walne Zebranie,
członkostwo jest zawieszone.
W okresie zawieszenia ustają:
- uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia,
- czynne i bierne prawo wyborcze,
- obowiązek płacenia składek członkowskich,
d) pozytywne rozpatrzenie odwołania, skutkuje koniecznością uregulowania zaległych składek
za okres zawieszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA
§13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy 100 osób
Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów.
Jeżeli Stowarzyszenie przekroczy:
- 100 członków - jeden delegat wybierany jest na 3 członków,
- 200 członków - jeden delegat wybierany jest na 5 członków,
- 300 członków - jeden delegat wybierany jest na 7 członków,
- 400 członków - jeden delegat wybierany jest na 10 członków,
- 500 członków - jeden delegat wybierany jest na 15 członków.
3. Kadencja Delegatów trwa 3 lata.
4. Regulamin wyboru delegatów uchwala Zarząd.
5. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się
za wyborami w głosowaniu jawnym.

§14
1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów spośród
obecnych w chwili głosowania i mogą być głosowane jawnie.
2. Wybory dotyczące Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
spośród obecnych na Walnym Zebraniu Delegatów w chwili głosowania i muszą być tajne.
3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i jeden
do trzech członków. O składzie ilościowym Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - delegatów obecnych na
Walnym Zebraniu Delegatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. Zarząd i Komisja Rewizyjna konstytuują się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
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§ 15
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu.
e) Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia
f) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) dokonywanie zmian w statucie,
h) rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 16
1. Zwyczajne Walne Zebranie członków lub delegatów zwoływane jest raz na 4 lata przez
Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 15
pkt 2.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub l/5 liczby członków lub delegatów
Stowarzyszenia określający sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów.
Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty upłynięcia
4 lat od poprzedniego Walnego Zebrania albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu
30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny
sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym
terminem.
5. Proponowany porządek obrad przez Zarząd może być przez Walne Zebranie zmieniony lub
rozszerzony.
§ 17
1. Walne Zebranie członków lub delegatów podejmuje uchwały:
a) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków (delegatów),
b) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).
2. Jednakże uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte,
gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków (delegatów).
3. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia zostają podjęte gdy opowie
się za nimi co najmniej 2/3 głosujących członków (delegatów).
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§ 18
l. Do kompetencji Zarządu należą:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania,
c) powołanie Dyrektora Biura Zarządu i zatrudnianie pracowników,
d) przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia,
e) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania członków lub delegatów,
uchwał w sprawie składek członkowskich,
i) powoływanie doraźnych Komisji i Zespołów problemowych oraz uchwalenie ich
regulaminu pracy.
j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes lub upoważniony przez Zarząd członek Zarządu.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery
miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
a) kontrola gospodarki finansowej i stanu majątku Stowarzyszenia,
b) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
c) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie absolutorium
Zarządowi,
d) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności
kontrolnych określa regulamin Komisji.
3. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności 50% członków Komisji.
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§ 22
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie sprawozdania na
Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów, na którym dokonuje się wyboru nowych
władz,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie.
2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo
ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno
największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% członków tych
organów.

§ 23
Dla obsługi Stowarzyszenia, Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia. Zarząd powołuje Dyrektora
biura, określa jego organizację, zakres czynności i kompetencji.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24
1. Środki finansowe na wykonanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek
członków, świadczeń członków wspierających, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z
własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 25
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.
Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§26
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków lub Walne Zebranie Delegatów.
§ 27
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony
majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i
sekretarz Stowarzyszenia.
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