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Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy 
02-496 Warszawa, ul. Elżbiety Rakuszanki 5, e-mail: biuro@pzs.info, tel. 600904398 

Numer KRS: 0001002224 

 

Statut Stowarzyszenia „Polski Związek Szkoleniowy”. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

 Stowarzyszenie „Polski Związek Szkoleniowy”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zostało 

utworzone i działa na podstawie Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień 

zawartych w niniejszym statucie. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

2. Terenem działania stowarzyszenia jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Jeśli wymagać będzie tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, może ono 

podejmować działania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem 

przestrzegania prawa miejscowego na terenie, którego prowadzone będą działania 

4. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe na zasadach przewidzianych 

w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszym Statucie. 

§ 3 

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. 

§4 

Stowarzyszenie „Polski Związek Szkoleniowy”, posiada osobowość prawną. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§5 
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Celem Stowarzyszenia jest: 

- szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

- działanie na rzecz tworzenia, wdrożenia, utrzymania zapewnienia jednolitego, 

zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami procesu szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami; 

- działanie na rzecz tworzenia, wdrożenia, utrzymania i zapewnienia jednolitego, 

zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami procesu szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami; 

- praca na rzecz, ustanowienia jednolitych standardów europejskich w szkoleniu osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

- wypracowanie i wdrożenie wśród członków jednolitych standardów i zasad etycznych 

prowadzenia działalności polegającej na szkoleniu osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców wykonujących przewozy 

drogowe osób i rzeczy. 

- współpraca z organami państwa i ustawodawcą w zakresie dostosowywania przepisów 

prawa, regulujących ruch drogowy pojazdów i pieszych oraz transport rzeczy, do 

standardów europejskich i realnych potrzeb użytkowników dróg, oraz rynku 

transportowego; 

- działania na rzecz wypracowania, zgodnego z najwyższymi standardami, programu 

szkoleń instruktorów nauki jazdy, a także opracowania i wdrożenia kodeksu etyki 

instruktorów nauki jazdy; 

- wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej  w zakresie szkolenia kierowców i poprawy poziomu szkoleń; 

- działania na rzecz popularyzacji i ochrony zawodu instruktora nauki jazdy; 

- działania na rzecz ochrony przyrody wdrażania ekologicznych rozwiązań w zakresie 

transportu drogowego i przemieszczania się pojazdów pozostających w równowadze 

uzasadnionymi potrzebami środowiska użytkowników dróg logiką ekonomiczną; 
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- wypracowanie najlepszych zasad oraz standardów egzaminowania osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zapewniających bezpieczeństwo 

wszystkim użytkownikom dróg; 

- wypracowywanie i tworzenie materiałów edukacyjnych w przedmiocie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ich kolportaż; 

- podejmowanie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży dążących do 

wypracowania bezpiecznych nawyków korzystania z dróg; 

- propagowanie wśród członków alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

i konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w zakresie wszelkich spraw 

pracowniczych sporów gospodarczych zdarzeń drogowych i spraw osobistych. 

§ 6 

 Stowarzyszenie swoje cele realizować będzie poprzez: 

- działalność edukacyjną w postaci kursów, szkoleń, seminariów i konferencji 

poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, poprawie techniki jazdy i wszelkich 

kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem na drogach; 

- promowanie bezpiecznych zachowań na drogach poprzez różnych akcje społeczne, 

udział w konferencjach spotkaniach i szkoleniach z tego zakresu, wydawanie i 

rozprowadzanie materiałów o bezpiecznych zachowaniach na drodze, technice jazdy i 

pierwszej pomocy; 

- udział w pracach legislacyjnych nad wszelkiego rodzaju rozwiązaniami prawnymi, które 

mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, regulacje kwestii szkoleń 

kierowców, instruktorów nauki jazdy,  ekologicznych rozwiązań w zakresie transportu 

drogowego, oraz kwestii związanych z zatrudnianiem i wykonywaniem pracy przez 

kierowców zawodowych; 

- wspieranie w procesie legislacyjnym wszelkich podmiotów władzy ustawodawczej 

i wykonawczej, a także opiniowanie procedowanych rozwiązań; 
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- prowadzenie działalności rzeczoznawczej w zakresie ruchu drogowego i techniki jazdy 

dla członków stowarzyszenia, organów ścigania, wszelkich organów państwa oraz osób 

fizycznych i prawnych; 

- wsparcie prawne i merytoryczne członków stowarzyszenia; 

- pozyskiwanie na działalność statutową funduszy od członków stowarzyszenia, 

podmiotów i osób zewnętrznych, z prowadzonej działalności gospodarczej i środków 

uzyskanych jako organizacja pożytku publicznego; 

§7 

Stowarzyszenia realizuje swoje działania na pracy społecznej swoich członków oraz 

zatrudnionych w niezbędnym zakresie pracowników.  

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych,  

b. wspierających, 

c. honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, zajmuje się szkoleniem lub 

egzaminowaniem kandydatów na kierowców lub jest zainteresowana tą tematyką, i 

posiada rekomendację co najmniej jednego członka Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 60 

dni od daty złożenia deklaracji.  
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§ 10 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która 

zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji. 

§ 11 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, lub jest osobą wysoko zasłużoną dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rozwoju transportu.  

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d. regularnego opłacania składek. 

§ 14 
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1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

- dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu, 

- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia przez Zarząd:  

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

ponad 6 miesięcy, 

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i 

uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu, zwykłą większością głosów.  

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 

uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

Walne Zebranie Członków 

§ 16 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
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3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć 

lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli 

na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż 

w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku 

bezczynności Zarządu. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 17 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu, 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz 

sprawozdań  władz Stowarzyszenia,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 

 

Zarząd  

mailto:biuro@pzs.info


 
8 
 

Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy 
02-496 Warszawa, ul. Elżbiety Rakuszanki 5, e-mail: biuro@pzs.info, tel. 600904398 

Numer KRS: 0001002224 

§ 18 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 3 osób,  w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu. 

3. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione funkcje. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

h. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

Komisja Rewizyjna 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków na 5-letnią kadencję. 

3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu komisji. 
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4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku, przed Walnym Zebraniem Członków. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje 

przewodniczący. 

§ 21 

Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

b. Ocena pracy Zarządu,  

c. Ocena corocznych sprawozdań i bilansu, 

d. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

e. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi lub 

o odwołanie Zarządu, 

f. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego 

członka Zarządu, 

g. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu lub jego członka w razie stwierdzenia 

naruszenia statutu lub zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, 

h. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania 

członków przez zarząd w określnym terminie 

 

Rozdział IV Tworzenie jednostek terenowych. 

§ 22 

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe zwane Oddziałami.  

2. Oddziały, powołuje uchwałą, Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komitetu 

Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie 

mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie.  
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3. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.  

4. Władzami Oddziału są Walne Zgromadzenie Członków Oddział, Zarząd Oddziału i Komisja 

Rewizyjna. Czas trwania kadencji, sposób działania i funkcjonowania władz Oddziału jest 

analogiczny jak Stowarzyszenia.  

5. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział 

działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem 

Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. 

6. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może 

podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w 

działaniach Oddziału Stowarzyszenia. 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 23 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

Sposób reprezentacji 
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§ 24 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia jest uprawniony każdy z członków 

Zarządu. 

2. W sprawach majątkowych, do kwoty 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), do 

składania oświadczeń woli jest uprawniony każdy z członków Zarządu. Powyżej tej kwoty 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 25 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

§ 26 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera 

likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 04.07.2022 
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