
STATUT

GÓRNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚRODKÓW SZKOLENIA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie: Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zwane
dalej  Stowarzyszeniem,  jest  dobrowolną,  niezależną,  samorządną  i  trwałą
organizacją zrzeszającą prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prowadzących
szkolenie w innych formach pozaszkolnych.

§ 2
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bytom.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U.
Nr.20 z 1989 roku poz.104 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do
niej  oraz  niniejszego statutu  i  nabywa oraz  posiada  osobowość  prawną z  chwilą
zarejestrowania.

§ 4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może
też powoływać jednostki terenowe 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o
tym samym lub podobnym profilu działania. 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Dopuszcza się
jednakże  możliwość  etatowego  zatrudniania  pracowników  w  celu  prawidłowego
prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 8

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej może być 
przeznaczony tylko na realizację celów statutowych.



2.Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie 
szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

§ 9

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak z nazwą Stowarzyszenia zgodnie z
obowiązującymi w tym względzie przepisami.

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§10

1.  Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów
zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej,  WORD
oraz organów samorządu terytorialnego.
2. Celem także jest  obrona godności,  praw i interesów materialnych i  moralnych
członków zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
3.  Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez :

a) prezentowanie  stanowiska  Stowarzyszenia  i  jego  członków  wobec  władz
Unii Europejskiej oraz władz polskich, a w szczególności  wobec organów
władzy ustawodawczej, administracji państwowej (rządowej), samorządowej
i gospodarczej;

     b)   współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
c) prezentowanie  stanowiska  Stowarzyszenia  i  jego  członków  wobec

organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń;
d) podejmowania i prowadzenie sporów z organami administracji państwowej

(rządowej), samorządowej, z organizacjami WORD w celu realizacji zadań
statutowych;

e) doradztwo  i  pomoc  prawną  podmiotom  gospodarczym,  podejmowanie
interwencji  w  przypadku  konfliktów  między  członkami  Stowarzyszenia  a
organami  administracji  państwowej  (rządowej),  samorządowej,  ośrodkami
egzaminowania itp. na prośbę członka Stowarzyszenia;

f) współpracę z  osobami  i  instytucjami  w zakresie  wymiany doświadczeń w
dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej;

g) prowadzenie  działalności  integrującej  członków  Stowarzyszenia  poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną oraz doskonalenia wiedzy instruktorów i
trenerów;

h) inne działanie sprzyjające rozwojowi statutowych celów jak:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
- doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

i kierowców
- kształtowanie pożądanych postaw instruktorów nauki jazdy

     - integrowanie środowiska OSK 
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§ 11

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1. Prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  przepisów   ruchu  drogowego,  transportu
drogowego,

2. Prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów ruchu drogowego,
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i badawczej w zakresie

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ,
4. Prowadzenie  działalności  wydawniczej  służącej  poprawie  bezpieczeństwa

ruchu drogowego 
5. Prowadzenie  działalności  gospodarczej  dla  zdobywania  funduszy  na

działalność statutową w zgodzie z § 8 niniejszego statutu, 
6. Organizowanie  lokalnych,  wojewódzkich,  regionalnych  i  ogólnopolskich

spotkań  organizacji  zaangażowanych  w  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego, transportu drogowego,

7. Współpracę  z  polskimi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  organizacjami
pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działania,

8. Współpracę  z  organami  administracji  publicznej,  środkami  masowego
przekazu zainteresowanymi poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. Opiniowanie  projektów przedsięwzięć  mających  wpływ na  bezpieczeństwo
ruchu drogowego,

10. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.
       

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkiem  Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba  prowadząca  działalność
gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców lub prowadząca szkolenie w innych
formach pozaszkolnych. Członkiem Stowarzyszenia może również zostać instruktor
nauki jazdy w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami ( DzU ) pod warunkiem
posiadania aktualnych uprawnień w myśl w/w ustawy.
2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o
przystąpieniu  do  Stowarzyszenia  i  podporządkowanie  się  zasadom  ustalonym  w
niniejszym statucie.
 3.  Osoby prawne i  jednostki  organizacyjne nie  posiadające  osobowości  prawnej
składają  deklaracje  podpisane  przez  uprawnionych  reprezentantów,  działających
zgodnie z dotyczącymi ich przepisami prawa. Osobę prawną reprezentuje wskazana
w deklaracji osoba fizyczna.
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4. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd Stowarzyszenia – zwany dalej Zarządem -  większością głosów w drodze
uchwały. 
5. W razie zmiany formy prawnej prowadzonej przez członka działalności uznaje się,
że warunki członkostwa są nadal spełnione.

§ 13

Członkostwo  w  Stowarzyszeniu  może  mieć  charakter  członkostwa  zwyczajnego,
wspierającego lub honorowego.

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub     
prawne mające pełną zdolność do czynności prawnych, pragnące swoją 
postawą oraz działalnością urzeczywistniać cele statutowe, 

2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, następuje w
drodze uchwały Zarządu, podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
przez kandydata deklaracji o chęci przystąpienia w poczet członków,

3. Deklaracja o chęci przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia powinna
zawierać  pozytywną  rekomendację,  co  najmniej  dwóch  członków
zwyczajnych, 

4.  O podjętej uchwale Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego 
kandydata w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały w formie pisemnej lub 
pocztą elektroniczną

5. Zarząd nie ma obowiązku uzasadnić odmowy przyjęcia, a jedynie pouczyć o
przysługującym prawie do odwołania od jego uchwały do Walnego Zebrania
Członków  Stowarzyszenia w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  o
uchwale. 

6. Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia rozpatruje  odwołanie  w  czasie
najbliższych obrad.  Stanowisko Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest dla
kandydata na członka ostateczne.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
2. Głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
3. Zgłaszać  zapytania,  wnioski  i  propozycje  w  sprawach  związanych  z

działalnością statutową Stowarzyszenia,
4. Korzystania  z  pomocy  i  zaplecza  Stowarzyszenia  w  podejmowanych

działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
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5. Kandydować  i  sprawować  funkcje  Przewodniczącego  Stowarzyszenia  –
zwanego  dalej  Przewodniczącym  ,  członka  Zarządu  Głównego,  Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

§ 16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. Przestrzegania  postanowień  statutu,  regulaminów  i  uchwał  organów
Stowarzyszenia, podjętych na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,

2. Wypełniania przyjętych na siebie obowiązków w strukturach Stowarzyszenia,
3. Terminowego opłacania składek w wysokości i terminach określonych przez

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
4. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać: osoby fizyczne mające
pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  jednostki  organizacyjne  nie
posiadające  osobowości  prawnej  oraz  osoby  prawne  posiadające  pełną
osobowość prawną,  które zadeklarują organizacyjne lub finansowe wsparcie
Stowarzyszenia,  a  ponadto  swoją  postawą  oraz  działalnością  pragną
urzeczywistniać cele statutowe, 

2. Przyjęcie  lub  odmowa  przyjęcia  w  poczet  członków  wspierających
Stowarzyszenia,  następuje  w  drodze  uchwały  Zarządu, podjętej  w  ciągu
dwóch  miesięcy  od  daty  złożenia,  przez  kandydata  deklaracji  o  chęci
przystąpienia w poczet członków,

3. Deklaracja o chęci przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia powinna
zawierać  pozytywną  rekomendację,  co  najmniej  dwóch  członków
zwyczajnych, 

4. Osoba  prawna  w  trakcie  postępowania  o  przyjęcie  w  poczet  członków
Stowarzyszenia ma obowiązek działać poprzez swoje uprawnione organy,

5. O podjętej  uchwale  Zarząd obowiązany  jest  powiadomić  zainteresowanego
kandydata (organ osoby prawnej) w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały
w formie pisemnej,

6. Zarząd nie ma obowiązku uzasadnić odmowy przyjęcia, a jedynie pouczyć o
przysługującym prawie do odwołania od jego uchwały do Walnego Zebrania
Członków  Stowarzyszenia w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  o
uchwale. 

7. Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  rozpatruje  odwołanie  w  czasie
najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
jest dla kandydata na członka ostateczne.
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§ 18

Członek wspierający ma prawo:

1. Z głosem doradczym brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
2. Zgłaszać  zapytania,  wnioski  i  propozycje  w  sprawach  związanych  z

działalnością Stowarzyszenia,
3. Korzystania  z  pomocy  i  zaplecza  Stowarzyszenia  w  podejmowanych

działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek:

1. Przestrzegania  postanowień  statutu,  regulaminów  i  uchwał  organów
Stowarzyszenia,  podjętych  w  na  podstawie  i  w  granicach  obowiązującego
prawa,

2. Wypełniania przyjętych na siebie obowiązków w strukturach Stowarzyszenia,
3. Terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania

ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji członkowskiej,
4. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 20

1.Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla szkolenia dziedzinie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce lub zasłużona dla Stowarzyszenia, może zostać 
wyróżniona przez Zarząd, nadaniem w drodze uchwały członkostwa honorowego 
Stowarzyszenia. Wyróżniona osoba nabywa członkostwo honorowe z chwilą 
złożenia oświadczenia woli o przyjęciu nadanego przez Zarząd wyróżnienia.
2. Wniosek o wyróżnienie osoby fizycznej nadaniem honorowego członkostwa 
Stowarzyszenia może złożyć:
a) Przewodniczący;

b) co najmniej trzech członków Zarządu;

3.Członkowie honorowi korzystają z tych samych praw co członkowie zwyczajni z 
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

§ 21

Członek honorowy ma prawo:

1. Z głosem doradczym brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
2. Zgłaszać  zapytania,  wnioski  i  propozycje  w  sprawach  związanych  z

działalnością Stowarzyszenia,
3. Korzystania  z  pomocy  i  zaplecza  Stowarzyszenia  w  podejmowanych

działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
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4.  Ustanie członkostwa honorowego następuję poprzez złożenie oświadczenia
woli  o   rezygnacji  z  nadanego  wyróżnienia  z  chwilą  przyjęcia  tego
oświadczenia przez Zarząd w drodze uchwały

§ 22

Członek honorowy ma obowiązek:

1. Przestrzegania  postanowień  statutu,  regulaminów  i  uchwał  organów
Stowarzyszenia, podjętych na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,

2. Wypełniania przyjętych na siebie obowiązków w strukturach Stowarzyszenia.

§ 23

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku 
o  rejestrację  Stowarzyszenia,  stają  się  jego  członkami  zwyczajnymi  z  chwilą
uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

§ 24

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1. Wystąpienia  ze  Stowarzyszenia zgłoszonego  na  piśmie  lub  pocztą
elektroniczną Zarządowi, 

2. Wykluczenia  w  drodze  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków
Stowarzyszenia, 

3. Śmierci członka Stowarzyszenia, 

4. Likwidacji jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz
osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 25

Wykluczenie  członka  Stowarzyszenia w  drodze  uchwały,  przez  Walne  Zebranie
Członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1. Nieprzestrzegania  statutu,  regulaminu  wewnętrznego,  uchwał  Zarządu
podjętych  w  zakresie  jego  uprawnień, lub  jakiekolwiek  inne  zachowanie
godzące w dobre imię Stowarzyszenia, 

2. Popełnienia czynu hańbiącego godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,

3. Nieuzasadnionej zwłoki w płatnościach składek przez kolejne 3 miesiące, 

4. Nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres jednego roku. 
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§ 26

Uchwała o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w §
25 zapada większością 2/3 głosów oddanych przez członków  Stowarzyszenia przy
obecności co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania.

§ 27

Od uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o wykluczeniu członka,
przysługuje prawo do wniesienia, do Zarządu celem zaopiniowania i przedstawienia
Walnemu  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia,  podania  o  ponowne  rozpatrzenie
sprawy przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje
podanie w czasie najbliższych obrad. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy stanowisko
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia staje się ostateczne

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA - ORGANIZACJA I KOMPETENCJE

§ 28

1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Przewodniczący Stowarzyszenia;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Sąd Koleżeński;

2. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100
Walne  Zebranie  Członków  zastąpione  zostaje  Walnym  Zebraniem  Delegatów.
Delegaci są wybierani przez Walne Zebranie Członków w proporcji jeden delegat na
dziesięciu członków zwyczajnych.
3. Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zebranie Delegatów dokonuje wyboru
członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego.
Członkowie  Zarządu  spośród  siebie  wybierają:  przewodniczącego,
wiceprzewodniczących, sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie
wybierają przewodniczącego.
4. Walne Zebranie Delegatów może dokonać wyboru członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego tylko w trybie uzupełniającym skład organów.
5. Walne Zebranie Delegatów nie może zastąpić Zwyczajnego Walnego Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborczego

§ 29

Kadencja  wszystkich  organów Stowarzyszenia  trwa 3  lata  i  upływa 30 czerwca,
liczone od daty powołania a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.  
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§ 30

W  przypadku  zmniejszenia  się  w  trakcie  kadencji  liczby  wybranych  członków
Zarządu  Stowarzyszenia  lub  Komisji  Rewizyjnej,  Zarząd  zwołuje  Walne
Nadzwyczajne  Zebranie  Wyborcze  Członków  Stowarzyszenia  w  celu  odbycia
wyborów uzupełniających.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  jest  najwyższą  władzą
Stowarzyszenia,

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

a. Określa  i  zatwierdza  kierunki,  program  działania  oraz  budżet
Stowarzyszenia na dany rok opracowany przez Zarząd,

b. Wspiera  Zarząd  w  realizacji  zadań  statutowych  poprzez  uchwały
zawierające wytyczne i zalecenia w zakresie podejmowanych działań,

c. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. Decyduje  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  i  Komisji

Rewizyjnej,
e. Rozpatruje  sprawy  postawione  na  porządku  obrad  przez  Zarząd,

Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia,
f. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
g. Uchwala statut oraz zmiany do statutu Stowarzyszenia,
h. Zatwierdza regulaminy: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i. Zatwierdza  budżet  Stowarzyszenia  na  dany  rok  opracowany  przez

Zarząd,
j. Ustala wysokość wpisowego, składek członkowskich oraz terminów ich

płatności,
k. Wybiera  i  odwołuje  Zarząd  Stowarzyszenia  lub  poszczególnych

członków Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej,
l. Podejmuje  uchwałę  o  wykluczeniu  członka  ze  Stowarzyszenia w

sytuacjach określonych § 25 statutu,
m. Rozpatruje  podanie  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy  w  sprawach  o

wykluczenie członka Stowarzyszenia z rekomendacją Zarządu,
n. Nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia,
o. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu

jego majątku,
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć:

a. Członkowie zwyczajni - z prawem głosu,
b. Członkowie wspierający - z głosem doradczym,
c. Członkowie honorowi - z głosem doradczym.
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4. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być:
a. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze,
b. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
c. Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze,
d. Zebranie Nadzwyczajne,
e. Zebranie Robocze.

5. Walne Zwyczajne  Zebranie  Sprawozdawcze  Członków Stowarzyszenia  jest
zwoływane raz na rok przez Zarząd w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu
roku  obrachunkowego,  celem  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania
finansowego  Stowarzyszenia  oraz  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  i
Komisji  Rewizyjnej.  Przedmiotem  obrad  Walnego  Zwyczajnego  Zebrania
Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia mogą być również inne sprawy,

6. 1.  Walne  Zwyczajne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków
Stowarzyszenia  jest  zwoływane  przez  Zarząd  najpóźniej  do  30  czerwca  w
roku upływu kadencji  władz Stowarzyszenia, celem zatwierdzenia rocznego
sprawozdania  finansowego  Stowarzyszenia  oraz  sprawozdań  z  działalności
Zarządu i Komisji Rewizyjnej jak również w celu przeprowadzenia wyborów
nowych  władz  Stowarzyszenia.  Przedmiotem  obrad  Walnego  Zwyczajnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia mogą być
również inne sprawy, 
 

7. Walne  Nadzwyczajne  Zebranie  Wyborcze  Członków  Stowarzyszenia  jest
zwoływane przez Zarząd w terminie do trzech miesięcy od chwili powstania
niedoboru  we  władzach  Stowarzyszenia,  celem  przeprowadzenia  wyborów
uzupełniających.  Przedmiotem  obrad  Walnego  Nadzwyczajnego  Zebrania
Wyborczego Członków Stowarzyszenia mogą być również inne sprawy,

8. Walne  Nadzwyczajne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  zwoływane  jest
przez Zarząd z  własnej  inicjatywy,  na wniosek Komisji  Rewizyjnej  lub na
wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od
daty  złożenia  wniosku.  Przedmiotem  obrad  mogą  być  wszystkie  sprawy
zgłoszone przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.

9. Walne  Robocze  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  zwoływane  jest  przez
Zarząd zgodnie z regulaminem prac Zarządu .

10.W razie braku quorum członków uprawnionych do głosowania w pierwotnym
terminie  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia,  ponowne  otwarcie
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia następuje w tym samym dniu o
jedną godzinę później, bez względu na ilość członków Stowarzyszenia, 

11.W  przypadku  nie  zwołania  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia 
w  terminach  wyżej  ustalonych  przez  Zarząd,  zebranie  zwołuje  Komisja

10



Rewizyjna w ciągu 30 dni od daty upływu wymaganego terminu,

12. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się poprzez wywieszenie 
w siedzibie  Stowarzyszenia, co najmniej na czternaście dni przed terminem
Zebrania  ogłoszenia  określającego  datę,  godzinę  i  miejsce  zebrania  oraz
szczegółowy  porządek  obrad,  równocześnie  powiadamiając  członków
zwyczajnych  oraz  członków wspierających  i  honorowych  telefonicznie  lub
pocztą elektroniczną,

  

13.Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków Stowarzyszenia  są  podejmowane  w
głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów,  z  wyłączeniem  spraw
dotyczących  uchwalenia  i  zmiany  statutu,  uchwały  o  rozwiązaniu
Stowarzyszenia  oraz o przeznaczeniu  jego majątku;  dla  których wymagane
jest 2/3 głosów oddanych przez co najmniej 50% + 1 członków zwyczajnych, 

14.Każdy z członków zwyczajnych ma jeden głos,

15.Każdy  członek  Stowarzyszenia  obecny  na  Zebraniu  może  reprezentować,
oprócz  siebie,  za  pisemnym  upoważnieniem,  jednego  innego  członka
Stowarzyszenia

16.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, głosowanie 
jest powtarzane po  przeprowadzeniu dyskusji. Przewodniczący Walnego 
Zebrania Członków Związku wybierany jest każdorazowo na początku 
posiedzenia spośród obecnych na zebraniu członków zwyczajnych.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 32
1. Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  zgodnie  z

uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem
Członków Stowarzyszenia,

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
3. 1) Przewodniczącego , 
4. 2) dwóch Wiceprzewodniczących, 
5. 3) Sekretarza,
6. 4) Członka
7. Członków Zarządu, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, powołuje i odwołuje

Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).
8. 3a. Zarząd Stowarzyszenia spomiędzy siebie wybiera przewodniczącego, 

wiceprzewodniczących, sekretarza
Zarząd wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia  na okres 
3lat,
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9. Do  składania  oświadczeń  woli  we  wszystkich  sprawach  majątkowych
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest
podpis  dwóch  członków  Zarządu  w  tym  Przewodniczącego  lub
Wiceprzewodniczącego w razie obiektywnych przyczyn uniemożliwiających
podpis oświadczenia lub decyzji przez Przewodniczącego,

10.1.Przewodniczący  Stowarzyszenia  może  reprezentować  samodzielnie
Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

  6.   2.   W  razie  niemożności  reprezentowania  Stowarzyszenia  przez
Przewodniczącego    obowiązki  i  uprawnienia  przejmuje  wiceprzewodniczący
lub inny członek zarządu.

11.Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Przewodniczący w  miarę  potrzeby  lub  na
wniosek dwóch członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał,

12.Zarząd działa na podstawie własnego regulaminu,

13.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków i
mogą  być  podejmowane  pod  warunkiem  że  wszyscy  członkowie  zostali
zaproszeni  na  posiedzenie.  W przypadku  równości  głosów rozstrzyga  głos
Przewodniczącego. 

14.Zarząd Stowarzyszenia:

a. Opracowuje okresowe kierunki i programy działalności Stowarzyszenia,
b. Realizuje zadania statutowe zgodnie z uchwałami, wytycznymi i zaleceniami

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
c. Prowadzi bieżące sprawy  Stowarzyszenia,
d. Reprezentuje  Stowarzyszenie na zewnątrz, składa oświadczenia woli, działa  

w  imieniu  Stowarzyszenia w  szczególności  zawiera  umowy  oraz  zaciąga
zobowiązania,

e. Przedstawia  sprawozdania  ze  swojej  działalności  Walnemu  Zebraniu
Członków Stowarzyszenia,

f. Zwołuje Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia,
g. Organizuje i realizuje przedsięwzięcia służące celom Stowarzyszenia,
h. Opracowuje zmiany do statutu Stowarzyszenia 
i. Opracowuje  regulamin  działania  Zarządu  Stowarzyszenia i  Komisji

Rewizyjnej.
j. Opracowuje projekt budżetu Stowarzyszenia na dany rok,
k. Zarządza majątkiem  Stowarzyszenia podejmując uchwały w sprawie dotacji,

darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i
kontraktów państwowych,

l. Ustala wysokość wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia w granicach
budżetu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

m. Przyjmuje nowych członków,
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n. Przygotowuje  wnioski  o  wykluczenie  członka  na  posiedzenie  Walnego
Zebrania  Członków  Stowarzyszenia oraz  o  skreślenie  z  listy  członków
Stowarzyszenia,

o. Wnioskuje do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie tytułu
członka honorowego Stowarzyszenia,

p. Przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosek o uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3
osób,  powołanych  spośród  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2. Komisja  Rewizyjna  na  pierwszym  posiedzeniu  spośród  swoich  członków
wybiera Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza ,

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia,

4. Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  kieruje  pracami  Komisji  i  zwołuje  jej
posiedzenia  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  któregokolwiek  z
pozostałych członków komisji w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku,

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu,

6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków i
mogą  być  podejmowane  pod  warunkiem  zaproszenia  na  posiedzenie
wszystkich  członków.  W  wypadku  równości  głosów  rozstrzyga  głos
Przewodniczącego Komisji,

7. Każdy z członków Komisji  Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym,

8. Członkowie Komisji pracują społecznie na rzecz Stowarzyszenia,

9. Komisja Rewizyjna: 

a. Kontroluje, co najmniej raz do roku całokształt działalności Stowarzyszenia,

b. Przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski oraz zalecenia pokontrolne, dotyczące
całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia,

c. Przedstawia  sprawozdania  ze  swojej  działalności  Walnemu  Zebraniu
Członków Stowarzyszenia,
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d. Zwołuje  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia,  w  przypadku  nie
zwołania zebrania przez Zarząd,

e. Opracowuje regulamin działania Komisji Rewizyjnej,

f. Sprawuje  bieżącą  kontrolę  nad  zarządzanym  majątkiem  Stowarzyszenia z
punktu widzenia legalności  i  celowości  jego nabycia.  W tym celu Komisja
Rewizyjna  może  przeglądać  wszystkie  dokumenty  i  księgi  Stowarzyszenia
oraz domagać się od Zarządu wyjaśnień i informacji,

g. Opiniuje projekt budżetu Stowarzyszenia opracowany przez Zarząd,

h. Opiniuje sprawozdania finansowe Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jego
sporządzenia i przedstawia opinię na ten temat Walnemu Zebraniu Członków
Stowarzyszenia wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  lub  nie  udzielenie
absolutorium,

i. Podejmuje  uchwały  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych
pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu,

j. Przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosek o uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

ROZDZIAŁ V

MIENIE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 34

1.  Majątek  Stowarzyszenia  stanowią  nieruchomości,  ruchomości,  udziały,  prawa,
środki  finansowe  i  inny  majątek  uzyskany  ze  składek  członkowskich,  spadków,
zapisów,  darowizn  i  dotacji,  dochodów  z  własnej  działalności  i  statutowej  oraz
ofiarności publicznej.
2.  Przyjęcie  dotacji,  darowizn,  zapisu  nie  może  być  uzależnione  od  warunków
sprzecznych z interesami Stowarzyszenia.
3.  Zarząd zarządza  majątkiem i  funduszami  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  zasadami
ustalonymi w niniejszym statucie.
  

1. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich ustalana jest przez Walne
Zebranie  Członków  Stowarzyszenia. Wpisowe  i  składki  członkowskie
wniesione przez członków Stowarzyszenia nie mogą być wycofane. 

5. Dochód  uzyskany  z  działalności  gospodarczej  służy  realizacji  celów
statutowych  i  nie  może  być  przeznaczony  do  podziału  między  członków
Stowarzyszenia.

6. Do  nabywania,  zbywania  majątku,  nieruchomości  oraz  dysponowania
środkami finansowymi Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Rok obrachunkowy w działalności finansowej rozpoczyna się od pierwszego
stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.
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9. Na zakończenie każdego roku finansowego Zarząd sporządza sprawozdanie  
z działalności gospodarczej i finansowej.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Zarząd przygotuje projekt pieczęci i odznak z nazwami Stowarzyszenia. 

2. Uchwalając  rozwiązanie  Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  Członków
Stowarzyszenia  powołuje  Komisję  Likwidacyjną,  a  także  wskazuje  sposób
rozdysponowania majątku Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 Bytom kwiecień 2013 r.
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Załącznik nr 1 do Statutu

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GÓRNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA
OŚRODKÓW SZKOLENIA

  
 

           ZARZĄD           
   

(5 osób)
CZŁONEK CZŁONEK ……….
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