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STATUT 
 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW 
 

STACJI KONTROLI POJAZDÓW 
 
 

§ 1 

NAZWA, FORMA PRAWNA, SIEDZIBA 

1. Niniejszym tworzy się związek pracodawców pod nazwą „Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów" zwany dalej 
„Związkiem", który jest organizacją zrzeszającą pracodawców sektora badań technicznych pojazdów, prowadzących 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w postaci stacji kontroli pojazdów, wpisanych do 
rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

2. Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 
roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1809 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

3. Związek posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia 
działalności statutowej i gospodarczej Związek może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne. 

4. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa. 

5. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

6. Związek może utworzyć własne godło, posługiwać się znakiem graficznym, używać nazwy skróconej „Związek 
Pracodawców SKP" oraz skrótu „ZPSKP". 

7. Związek może współtworzyć federacje i konfederacje. 

8. Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji pracodawców oraz innych organizacji, których 
cel służy realizacji zadań statutowych Związku. 

§ 2 

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 

1. Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec 
związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, a w 
szczególności tworzenie warunków organizacyjno – prawnych, sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi systemu 
badań technicznych pojazdów w Polsce.  

2. Związek realizuje swoje cele poprzez: 
a) pracę organów Związku; 
b) współpracę z organami władzy publicznej oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno - 

gospodarczymi, w szczególności w procesie stanowienia prawa; 
c) wypowiadanie się w sprawach publicznych, a w szczególności dotyczących technicznych aspektów 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
d) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej i promocyjnej; 
e) inne działania realizujące cele statutowe. 

3. Do podstawowych zadań Związku w realizacji celów statutowych należy: 
a) podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
b) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej; 
c) opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem systemu badań technicznych pojazdów oraz 

organizacją systemu badań technicznych pojazdów; 
d) dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie systemu badań technicznych pojazdów oraz 

prowadzenie doradztwa prawnego i technicznego; 
e) uczestniczenie w pracach instytucji ustawodawczych, rządowych i samorządowych, a także opiniodawczo - 

doradczych, w zakresie dotyczącym systemu technicznej kontroli pojazdów; 
f) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami; 
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g) podejmowanie działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych oraz wsparcia instytucji pomocowych; 
h) współpraca z samorządami terytorialnymi i organami państwowymi; 
i) prowadzenie działalności gospodarczej w celach niezarobkowych o charakterze promocyjnym, edukacyjnym i 

doradczym i szkoleniowym propagującej zasady etyki i wysoką jakość kwalifikacji zawodowych w systemie 
technicznej kontroli pojazdów; 

j) organizowanie stoisk wystawowych prezentujących dorobek Związku i jego członków, na wystawach i targach 
krajowych i regionalnych; 

k) wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe, instytucje lub inne podmioty gospodarcze; 
l) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i 

pojednawczego; 
m) współpraca ze środkami społecznego przekazu. 

4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód 
z działalności gospodarczej Związku jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony 
do podziału pomiędzy jego członków. 

 
§ 3 

CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Związek posiada Członków: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających i stowarzyszonych, 
c) honorowych. 

2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne. 

3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków jest składany Zarządowi w formie pisemnej deklaracji.   

4. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie, przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów, wpisani do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów, zainteresowani realizacją celów Związku określonych w niniejszym Statucie i 
będący pracodawcami, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust.  2 niniejszego Statutu. Na zasadzie podmiotów 
stowarzyszonych, w rozumieniu § 4 ust. 1 poniżej, do Związku mogą przystąpić pracodawcy inni niż opisani w zdaniu 
poprzednim.   

5. Członkiem wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna i prawna orz jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku. 

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Związku. 

7. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Związku. 

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, Rady Związku lub 10 członków 
Związku. 

9. Członka Związku będącego osobą prawną reprezentuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego 
imieniu. W razie wieloosobowego organu stanowiącego Członka Związku, Członek jest reprezentowany na Walnych 
Zgromadzeniach Związku przez jednego z członków tego organu lub pełnomocnika. Jeden pełnomocnik Członka 
Związku może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu maksymalnie 3 Członków Związku. 

10. Przyznanie członkostwa w Związku następuje na następujących zasadach: 
a) o przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały, po złożeniu przez zainteresowanego kandydata 

pisemnej deklaracji, wyrażającej wolę przystąpienia do Związku, 
b) uchwała Zarządu jest podejmowana zgodnie z postanowieniami Statutu Związku oraz na podstaw ie oceny 

kandydata,   
c) od odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków wyrażonej przez Zarząd, kandydatowi przysługuje odwołanie 

do Walnego Zgromadzenia. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia 
kandydatowi stosownej uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie 
przyznania albo odmowy przyznania członkostwa jest ostateczna.   
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11. Przepis ust. 10 lit. a) nie ma zastosowania w stosunku do członków założycieli obecnych na Zgromadzeniu 
Założycielskim, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.   

12. Utrata członkostwa następuje na skutek:   
a) wystąpienia członka ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia,   
b) utraty przez członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego 

Statutu, 
c) likwidacji podmiotu prawnego będącego członkiem Związku,   
d) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku w przypadku naruszen ia 

przez członka przepisów uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, wykreślenie z rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jak również w przypadku działania członka na szkodę 
Związku,   

e) niezapłacenia składki członkowskiej lub jej części przez okres trzech miesięcy od daty upływu terminu 
wymaganego do wpłaty składki, wskazanego w dokumencie wystawionym przez Związek.   

13. Niezależnie od uprawnienia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 12, lit. d) powyżej Zarząd może podjąć 
uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Związku w przypadku, gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia 
niniejszego Statutu, uchwały organów Związku lub gdy jego postępowanie jest sprzeczne z przyjętymi w niniejszym 
Statucie zasadami etyki i dobrymi obyczajami. 

14. W wypadkach określonych w ust. 12 lit. a), b) i c) utrata członkostwa następuje po przedstawieniu dokumentów lub 
powzięciu odpowiedniej informacji przez Związek. W wypadkach określonych w ust. 12 lit. d) i e) oraz ust. 13 utrata 
członkostwa następuje na podstawie uchwały właściwego organu Związku. 

15. W wypadku, gdy członek Związku odwoła się do Walnego Zgromadzenia od uchwały Zarządu do chwili podjęcia 
uchwały przez Walne Zgromadzenie, członek ten nie korzysta z uprawnień przewidzianych dla członków Związku w 
niniejszym Statucie.   

16. Z chwilą utraty członkostwa w Związku zgodnie z ust. 12 i ust. 13 wygasają prawa i obowiązki członka Związku, z 
wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległych składek oraz obowiązku opłacenia składki bieżącej w wysokości 
proporcjonalnej do okresu uczestnictwa w Związku za rok, w którym nastąpiła utrata członkostwa. Następstwem utraty 
członkostwa w Związku jest skreślenie z listy członków.  

17. W związku z utratą członkostwa w Związku, byłemu członkowi nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.  
 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

 
18. Członkom Związku przysługują następujące prawa:   

a) uczestniczenia w przedsięwzięciach i projektach organizowanych przez Związek, uczestniczenia w pracach 
Związku i jego organów,   

b) korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Związku, przy czym zapytania i zlecenia członków wymagające 
szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane z członkiem zlecającym po cenie kosztów własnych Związku,   

c) korzystania ze składników majątkowych Związku zakupionych do wspólnego użytku członków,   
d) korzystania z innej pomocy i usług Związku, przy czym zlecenia szczególnie pracochłonne mogą być rozliczane z 

członkiem zlecającym po cenie kosztów własnych Związku,   
e) prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku. 

   
19. Członkom Zwyczajnym Związku przysługuje ponadto:   

a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku, przy czym w wyborach do Rady Związku bierne prawo 
wyborcze przysługuje wyłącznie Członkom Związku, zaś w wyborach do Zarządu bierne prawo wyborcze 
przysługuje także innym osobom, których kandydatura została zgłoszona przez Członka lub Członków Związku 

b) prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu i współdecydowania o sprawach Związku. 
 
20. Do obowiązków członków Związku należy:   

a) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów Związku, które powinny określać zakres ich 
obowiązywania,   

b) niepodejmowanie działań sprzecznych z celami Związku,   
c) zachowanie zasad poufności w sprawach wewnętrznych Związku,   
d) popieranie celów i przedsięwzięć Związku, w tym udzielania informacji niezbędnych dla realizacji zadań Związku,   
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e) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach określonych w Statucie lub uchwałach 
Walnego Zgromadzenia, 

f) czynne uczestnictwo w pracach Związku.   
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE   

21. Działalność Związku finansowana jest: 
a) ze składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dotacji i ofiarności publicznej. 

22. Wysokość i terminy opłacania składek członkowskich są ustalane przez Walne Zgromadzenie Związku. 

23. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Związku. 

24. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 26 poniżej. 

26. Zarząd podejmuje samodzielnie decyzje w sprawach majątkowych w ramach zatwierdzonego budżetu Związku. W 
sprawach zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązań majątkowych nie ujętych w zatwierdzonym budżecie, o wartości 
jednostkowej powyżej 20.000,00 złotych netto wymagana jest zgoda Rady Związku, a o wartości jednostkowej powyżej 
kwoty 50.000,00 złotych netto, zgoda Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 4 

PODMIOTY STOWARZYSZONE 

 
1. Podmiotami stowarzyszonymi mogą być, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie, podmioty inne 

niż wymienione w § 3 ust. 1 powyżej, działające w Polsce zgodnie z przepisami prawa polskiego i będące pracodawcami 
w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu, nastawione w swej działalności na wspieranie 
funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów, których cele są spójne z celami Związku, wskazanymi w § 2 
niniejszego Statutu.   

2. W przypadku podmiotów stowarzyszonych, postanowienia § 3 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio, z 
zastrzeżeniem, że uzyskanie statusu podmiotu stowarzyszonego następuje po upływie 6-o miesięcznego okresu 
próbnego, licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd, a w trakcie tego okresu próbnego dopuszcza się zrzeczenie 
się statusu podmiotu stowarzyszonego nadanego uchwałą Zarządu za 1-o miesięcznym okresem wypowiedzenia.   

3. Uzyskanie statusu podmiotu stowarzyszonego wiąże się z poniesieniem opłaty. Zasady i wysokość ponoszenia  opłat 
ustala się w następujący sposób:   

a) wysokość opłaty w okresie próbnym każdorazowo ustala Zarząd w drodze uchwały. Opłata jest jednakowa dla 
wszystkich podmiotów ubiegających się o status podmiotu stowarzyszonego.  Opłata uiszczana jest jednorazowo 
za cały 6-miesięczny okres próbny, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego  po miesiącu, 
w którym Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu statusu podmiotu stowarzyszonego na okres próbny,   

b) wysokość opłaty na dany rok kalendarzowy (po upływie okresy próbnego) określa Zarząd w drodze uchwały,   
c) opłata jest jednakowa dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych, 
d) opłata jest uiszczana rocznie, najpóźniej do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

4. W przypadku nabycia statusu podmiotu stowarzyszonego w trakcie roku, odpowiednie zastosowanie znajduje zasada 
proporcjonalności składki.   

5. Podmiotom stowarzyszonym przysługują prawa określone w § 3 ust. 18 niniejszego Statutu. Zakres obowiązków 
podmiotów stowarzyszonych określony jest w § 3 ust. 20 niniejszego Statutu.   

6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, podmioty stowarzyszone mają prawo do udziału w pracach grup roboczych, o których 
mowa w § 7 ust. 1, 2 i 3. Podmioty stowarzyszone zobowiązane są przestrzegać zasad określonych w Regulaminie 
funkcjonowania Grup Roboczych.   
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7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, podmioty stowarzyszone mają prawo do uczestnictwa w przedsięwzięciach i 
projektach, o których mowa w § 3 ust. 18, w takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdą zasady tam opisane.   

8. W ramach koordynowania bieżącej działalności Związku, do decyzji Zarządu pozostaje w jakich grupach roboczych, jak 
też w jakich projektach mogą uczestniczyć podmioty stowarzyszone. 

 
 

§ 5 

ORGANY ZWIĄZKU 

 
1. Organami Związku są:   

a) Walne Zgromadzenie,   
b) Rada Związku,   
c) Zarząd Związku. 

2. Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego 
(w przypadku Rady Związku) lub Prezesa Zarządu (w przypadku Zarządu Związku).  

3. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw", bez uwzględnienia głosów 
„wstrzymujących się".   

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i Rady Związku określają odpowiednio Regulamin Zarządu oraz 
Regulamin Rady Związku.   

 
SKŁAD I WYBÓR CZŁONKÓW ORGANÓW ZWIĄZKU 

 
5. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków Zarządu, w skład Rady Związku wchodzi od 3 (trzech) do 

5 (pięciu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Związku.    

6. Kandydatów na członków organów wymienionych w ust. 5 może zgłosić każdy członek Związku biorący udział w 
Walnym Zgromadzeniu. 

7. Wygaśnięcie mandatu członka organu Związku następuje w razie:   
a) ustania stosunków umownych łączących członka organu Związku z członkiem Związku lub rezygnacji danej osoby 

z funkcji pełnionej w organie Związku,  
b) śmierci osoby pełniącej funkcję w organie Związku. 

8. Członek Związku i członek organu Związku są zobowiązani niezwłocznie poinformować Związek o zaistnieniu 
okoliczności skutkujących wygaśnięciem mandatu. 

9. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie pisemnie bądź ustnie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia bądź  
pisemnie przed głosowaniem i taką zgodę przekazują odpowiednio do Zarządu Związku i Rady Związku. 

10. Kandydaci przed głosowaniem mogą zaprezentować swoją kandydaturę na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia  
osobiście lub przez Członka Związku.   

11. Wyboru i odwołania członków Zarządu i Rady Związku dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w 
głosowaniu tajnym (przy czym wymogu tajności głosowania nie stosuje się w sytuacji, gdy wybór odbywa się w trybie 
obiegowym albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość i nie jest możliwe zapewnienie głosowania tajnego), z zastrzeżeniem, że:   
a) członkiem Rady Związku może być ta osoba spośród Członków Związku, która uzyskała w wyborach największą 

liczbę głosów, stosownie do ustalonej liczby Członków Rady,  
b) członkiem Zarządu Związku może być dowolna osoba wskazana przez członka Związku, która uzyskała w wyborach 

największą liczbę głosów, stosownie do ustalonej liczby członków Zarządu. 

12. Wyboru członków każdego z organów dokonuje się w osobnym głosowaniu,   

13. Ta sama osoba może być jednocześnie wybrana w skład tylko jednego z organów Związku, wymienionych w § 5 ust. 5.   
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14. Jeżeli w trakcie wspólnej kadencji liczba członków Zarządu zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, Rada Związku 
w terminie 1 miesiąca zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru brakujących członków 
Zarządu.  

15. Jeżeli w trakcie wspólnej kadencji liczba członków Rady Związku zmniejszy się poniżej 2 (dwóch), przepis ust. 14 stosuje 
się odpowiednio, przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje wówczas Zarząd. 

16. Kadencje członków Zarządu i członków Rady Związku są wspólne i trwają trzy lata. Dopuszczalny jest ponowny wybór 
tej samej osoby na członka danego organu na drugą bezpośrednio następującą kadencję organu i dalsze następujące 
bezpośrednio kadencje.  

17. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów 
Związku. Zarząd decyduje o przyporządkowaniu poszczególnych obszarów działalności Związku poszczególnym 
członkom Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Związkiem kieruje Prezes Zarządu. 

18. Członkowie Rady Związku wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza. Przewodniczący przewodniczy obradom Rady Związku i kieruje jej pracami.   

 
UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU 

 
19. Członkowie Związku mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem ustanowionych na 

piśmie pełnomocników. Warunkiem czynnego udziału członków w Walnym Zgromadzeniu jest niezaleganie z opłatą 
składek członkowskich (członkowie, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich mogą brać udział w Walnym 
Zgromadzeniu bez prawa udziału w głosowaniach).   

20. Każdemu Członkowi Związku przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos. 

21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. 
O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Związku za pośrednictwem jednej ze 
wskazanych form: poczty elektronicznej na wskazany przez Członka adres, faksem, pocztą kurierską lub listem 
poleconym - przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia.  Wraz z zawiadomieniem doręczany jest 
członkom porządek obrad Zgromadzenia.   

22. W przypadkach szczególnych, gdy organy Związku uznają to za wskazane, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli tego żąda jedna piąta 
członków lub na wniosek Rady Związku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być 
określony porządek obrad Zgromadzenia oraz jego termin.  O terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną, faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym  
przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia.   

23. Warunkiem odbycia posiedzenia Walnego Zgromadzenia jest uczestnictwo w nim co najmniej połowy Członków 
Związku. Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa 
członków Związku, posiedzenie odbywa się w drugim terminie. W drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być 
podjęte o ile uczestniczy w nim co najmniej 30% członków, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to uchwał o zmianie Statutu, 
likwidacji Związku.  

24. Drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może 
być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.   

25. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad wskazanych w treści 
zawiadomienia o posiedzeniu, chyba, że w posiedzeniu uczestniczy 100 % członków i żaden nie wniesie sprzeciwu co 
do poszerzenia porządku obrad o nowe sprawy. 

26. Uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie) podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, chyba że zgłoszono wniosek o głosowanie tajne w danej sprawie i wniosek ten został przyjęty uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. 

27. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą 
odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Tryb przeprowadzenia obrad, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Zarząd Związku w treści zawiadomienia o posiedzeniu. 

 



 7 

§ 6 

KOMPETENCJE ORGANÓW ZWIĄZKU 

WALNE ZGROMADZENIE 

 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.   

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:   
a) kształtowanie polityki Związku, w szczególności wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w ważniejszych sprawach 

dotyczących Związku,   
b) rozpatrywanie odwołania Zarządu w przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez  Radę 

Związku,   
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego przedstawianego przez Zarząd, 
d) dokonywania wyboru i odwoływania członków Zarządu i Rady Związku, 
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach określonych Statutem,   
f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Związku,  
g) podjęcie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku,   
h) ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej dla członków,   
i) uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Związku,   
j) zmiana Statutu Związku,   
k) rozwiązanie Związku, 
l) rozstrzyganie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

3. Zmiana Statutu może być uchwalona większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Związku  
niezależnie od tego czy Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym, czy w drugim terminie.  Rozwiązanie Związku 
wymaga uchwały podjętej przez 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Związku, niezależnie od tego 
czy Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym, czy w drugim terminie.   

 
 

RADA ZWIĄZKU 

 
4. Rada Związku jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo – doradczym Związku. 
5. Do kompetencji Rady Związku należy:   

a) bieżąca kontrola działalności Związku pod względem jej zgodności z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz ze Statutem Związku, dokonywana co najmniej raz na kwartał w trybie określonym w 
Regulaminie Rady Związku,   

b) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Związku,   
c) sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Związku i przedstawienie go na Walnym Zgromadzeniu, 
d) reprezentowanie Związku w stosunkach prawnych pomiędzy Związkiem, a Członkami Zarządu, 
e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,   
f) zatwierdzanie budżetu po przekazaniu projektu przez Zarząd Związku, 
g) zatwierdzanie sprawozdania finansowego przedstawianego przez Zarząd,   
h) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o postępowanie dyscyplinarne wobec członka Związku, 

6. W przypadku podjęcia przez Radę Związku uchwały odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
Zarządowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.   

7. Posiedzenia Rady Związku odbywają się niezależnie od posiedzeń Zarządu. Wspólne posiedzenia odbywają się zgodnie 
z przepisami Regulaminu Rady Związku i Regulaminu Zarządu. Posiedzenie Rady Związku oraz wspólne posiedzenie 
Rady Związku i Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Rada Związku może również podejmować uchwały w trybie przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość.    

 
 

ZARZĄD ZWIĄZKU 
 

8. Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz. W przypadku Zarządu jednoosobowego Związkiem 

zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Związek na zewnątrz 

jest reprezentowany przez dwóch Członków Zarządu. 
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9. Do kompetencji Zarządu należy:   
a) Prowadzenie i koordynowanie bieżącej działalności Związku,   
b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia projektu budżetu i rocznego planu działania Związku ,   
c) sporządzanie sprawozdania finansowego Związku i podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Związku oraz jego przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Związku i Walnemu Zgromadzeniu,   
d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,   
e) ustalanie wysokości składki dla podmiotów stowarzyszonych w okresie próbnym oraz po okresie próbnym,   
f) podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w Związku w przypadkach określonych w Statucie,   
g) wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawach zastrzeżonych dla Walnego 

Zgromadzenia,   
h) ustalenie, w porozumieniu z Radą Związku, regulaminu funkcjonowania grup roboczych oraz dokonywanie 

wszelkich zmian w tych regulaminach,   
i) prezentowanie na zewnątrz uzgodnionych stanowisk Związku,   
j) koordynowanie wykonania rocznego planu działania Związku, w tym działalności grup roboczych,   
k) podejmowanie uchwał w sprawie ubiegania się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych,   
l) przedstawianie Radzie Związku wniosku o opinie w sprawie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 

członka Związku.  

10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.  Posiedzenie Zarządu może 
odbywać się lub Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.    

11. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Związku a po uzyskaniu zgody Zarządu także inni członkowie 
Związku.    

 
 

§ 7 

BIURO I GRUPY ROBOCZE 

 
BIURO ZWIĄZKU 

 

W przypadku wzrostu ilości członków Związku, wymagającej zaangażowania znacznych sił i środków, Zarząd Związku może 
utworzyć Biuro Związku i stanowisko Dyrektora Biura. Szczegółowe zasady organizacji i pracy Biura określi odrębny 
regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 

GRUPY ROBOCZE 

 
1. W celu realizacji poszczególnych zadań Związek może tworzyć stałe lub ad hoc grupy robocze. Grupa Robocza 

powoływana jest przez Zarząd, na wniosek Rady Związku, Zarządu lub co najmniej 10 członków Związku. 

2. Grupy robocze dzieli się na Grupy Strategiczne oraz Grupy Eksperckie. 

3. Tryb tworzenia i ustalania składu grup roboczych oraz szczegółowe zasady ich działania określa Regulamin 
funkcjonowania grup roboczych.   

 
 

§ 8. 

SPRAWY FINANSOWE 

1. Majątek Związku tworzony jest:   

a) ze składek członkowskich,   
b) z darowizn, spadków i zapisów,   
c) z dochodów z własnej działalności gospodarczej,   
d) z dochodów z majątku Związku.   

2. W celu realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:   
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a) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - PKD 94.11. Z,   
b) Wydawanie książek - PKD 58.11. Z,   
c) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,   
d) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,   
e) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,   
f) Działalność prawnicza - PKD 69.10.Z 
g) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z. 
h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z 
i) Badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,   
j) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B. 

 
3. Dla realizacji celów statutowych Związek może także uczestniczyć jako akcjonariusz (członek, udziałowiec) w spółkach, 

spółdzielniach i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Związek może być także fundatorem w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) w odniesieniu do 
fundacji ustanawianych dla realizacji celów zgodnych z celami i zadaniami statutowymi Związku.   

4. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 2 i 3 mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań 
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku. 

5. Związek może tworzyć następujące fundusze:  
a) statutowy służący finansowaniu działalności Związku, 
b) rezerwowy służący finansowaniu wydatków nadzwyczajnych, 
c) inne wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia. 

6. Zasady sporządzania oraz zatwierdzania budżetu i rocznego sprawozdania finansowego Związku są szczegółowo 
określone w Regulaminie Zarządu i Rady Związku. 

7. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022.   

8. Związek odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Związku nie odpowiadają za 
zobowiązania Związku własnym majątkiem. 

§9 

LIKWIDACJA ZWIĄZKU 

 
1. W razie podjęcia decyzji o likwidacji Związku, Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Związku decyduje  o 

przeznaczeniu majątku Związku oraz o sposobie przeprowadzenia likwidacji. Majątek pozostały po likwidacji Związku 
powinien być przeznaczony na cele zgodne z celami i zadaniami statutowymi Związku.   

2. Jako likwidator działa osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie.   

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.   

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 
o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1809).   

 
 
 
 
 
 

Niniejszy Statut został uchwalony na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu ZPSKP w dniu 1 grudnia 2021 roku. 
 
 

Na oryginale podpisy Sekretarza (protokolanta) i Przewodniczącego Założycielskiego Walnego Zgromadzenia 
Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów. 
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