STATUT
STOWARZYSZENIA
PRAWNIKÓW RYNKU

MOTORYZACYJNEGO

/ tekst jednolity z dnia 17 maja 2019 r. /

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA
§1.
Stowarzyszenie
nosi
nazwę
STOWARZYSZENIE
PRAWNIKÓW
RYNKU
MOTORYZACYJNEGO i zwane jest w dalszym ciągu statutu „STOWARZYSZENIEM”.
Stowarzyszenie może używać skrótu SPRM.
§2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
§ 3.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na
warunkach określonych w ich statutach.

ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5.
Stowarzyszenie ma na celu:
1) umożliwienie bezpośrednich kontaktów osobom zajmującym się obsługą prawną
przedsiębiorców działających na rynku motoryzacyjnym,
2) kształtowanie i propagowanie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz materiałów
pomiędzy prawnikami działającymi na rynku motoryzacyjnym,
3) podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy członków i świadczonej przez nich obsługi
prawnej w zakresie prawa rynku motoryzacyjnego,
4) integracja środowiskowa prawników rynku motoryzacyjnego,
5) popularyzacja nowoczesnych standardów wykonywania obsługi prawnej,
6) popularyzacja wśród członków wiedzy technicznej i nowych rozwiązań z zakresu
motoryzacji,
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7) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych wspierających zmiany na rynku
motoryzacyjnym.
§ 6.
Cele wymienione w § 5 Stowarzyszenie realizować będzie poprzez:
1) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących kwestii
praktycznych i teoretycznych,
2) prowadzenie i przesyłanie do członków biuletynu prawnego rynku motoryzacyjnego,
3) prowadzenie platformy, za pośrednictwem której możliwa będzie wymiana informacji,
doświadczeń i materiałów udostępnianych przez członków,
4) działalność wydawniczą,
5) stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia, na której udostępniona zostanie lista
rekomendacyjna kancelarii lub prawników świadczących obsługę prawną rynku
motoryzacyjnego,
6) udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, wystawach i
konkursach oraz obejmowanie ich patronatem,
7) występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w charakterze
uczestnika postępowania, w sprawach dotyczących ochrony interesów członków
Stowarzyszenia lub przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, na zasadach
określonych w odpowiednich przepisach prawa,
8) zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach objętych zadaniami
Stowarzyszenia,
9) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, sądami, placówkami
edukacyjnymi, instytucjami gospodarczymi i naukowo–technicznymi.
§ 7. (skreślony)
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy mający miejsce
zamieszkania, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 9.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca
wykształcenie wyższe prawnicze, zajmująca się świadczeniem obsługi prawnej na
rzecz przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej lub organizacji takich
przedsiębiorców lub delegowana przez podmiot świadczący taką obsługę. Członkiem
zwyczajnym może być także osoba fizyczna nieposiadająca wykształcenia
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prawniczego, legitymująca się jednak wiedzą ekspercką w dziedzinie motoryzacji,
potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku motoryzacyjnym.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i osoby fizyczne,
które zadeklarowały pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz
realizacji celów Stowarzyszenia. członkom wspierającym nie przysługuje czynne oraz
bierne prawo wyborcze oraz nie mają głosu stanowiącego, a jedynie doradczy. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez właściwie umocowanego przedstawiciela.
§ 10.
1. Przyjęcie członka następuje na podstawie zgłoszenia deklaracji do Zarządu w formie
pisemnej lub elektronicznej.
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu na członka ma podstawie kryteriów określonych
w §9. Zarząd jest uprawniony do odrzucenia zgłoszenia nie tylko w przypadku
niespełniania kryteriów tam wymienionych, ale także w przypadku gdy członkostwo
danej osoby w Stowarzyszeniu skutkować będzie zaburzeniem równowagi głosów na
Walnym Zebraniu Członków, w szczególności gdy dany podmiot deleguje do
Stowarzyszenia zbyt dużą liczbę osób. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od jej doręczenia.
§ 11.
Członkowie uprawnieni są do:
1) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia wynikających z jego statutowej działalności,
2) tworzenia sekcji i grup roboczych zajmujących się konkretnymi problemami prawnymi
dotyczącymi przedmiotu działalności Stowarzyszenia,
3) przedstawienia postulatów i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, jego
organizacji i władz,
4) udziału z prawem głosu na Walnym Zebraniu członków,
5) uczestniczenia z prawem pierwszeństwa we wszystkich imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
6) korzystania z pomocy i opieki, w tym z porad i opinii w zakresie statutowej działalności
Stowarzyszenia.
§ 12.
Do obowiązków członków należy:
1) czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie i wykonywanie postanowień Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia,
3) zachowania dla siebie i w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i
innych nośników które otrzyma w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że
zostanie zwolniony z tego obowiązku,
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 13.
Członkostwo ustaje wskutek:
1) złożenia rezygnacji do Zarządu w formie pisemnej,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd,
3) wykluczenia członka Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków,
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4) rozwiązania Stowarzyszenia,
5) śmierci członka.
§ 14.
1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie spełnienia przez członka
wymagań członkowskich, określonych w § 12 oraz naruszenia zasad poufności i
zgodności działania z prawem, o których mowa w Rozdziale VII.
2. członek Stowarzyszenia może być wykluczony, jeżeli dopuszcza się istotnego
naruszenia interesów Stowarzyszenia poprzez nieprzestrzeganie postanowień Statutu
lub uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Od uchwał Zarządu o skreśleniu członka służy prawo odwołania do Walnego Zebrania
członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
4. Skreśleni, wykluczeni lub występujący członkowie tracą wszelkie prawa oraz
roszczenia wobec Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

§ 17.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich
ważności wymagana jest obecność co najmniej 50% liczby uprawnionych do głosowania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i jest
zwoływane przez Zarząd poprzez doręczenie członkom zawiadomienia o terminie
pocztą elektroniczną na podany Zarządowi adres, zawierającego proponowany
porządek obrad.
Zawiadomienie powinno być wysłane najpóźniej w terminie 10 dni przed
proponowanym terminem Walnego Zebrania.
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Każdy z członków może zgłosić do Zarządu w formie pisemnej swoje propozycje co do
uzupełnienia porządku obrad, nie później jednak niż na 3 dni przed terminem Walnego
Zebrania członków.
§ 19.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu lub
na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby aktualnych członków
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku.
§ 20.
Każdemu z członków na Walnym Zebraniu Członków przysługuje prawo do jednego głosu.
§ 21.
1) Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim
obecna co najmniej połowa wszystkich członków, z tym że Walne Zebranie Członków
zwoływane w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego
samego dnia może skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę
uczestników.
2) Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków obowiązują wszystkich członków
Stowarzyszenia.
3) Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmian Statutu, rozwiązania lub
połączenia Stowarzyszenia mogą być powzięte kwalifikowaną większością ¾ głosów.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1) Wybór w drodze głosowania Komisji Rewizyjnej, Prezesa i pozostałych członków
Zarządu.
2) Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
3) Zatwierdzenie bilansu,
4) Uchwalenie kierunków i programów działań Stowarzyszenia,
5) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielenie mu absolutorium,
6) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania członków,
7) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu, rozwiązania i połączenia
Stowarzyszenia,
8) Rozpatrywanie odwołań i uchwał w sprawach członkowskich,
9) Ustalanie rocznego budżetu,
10) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości, sposobu i częstotliwości płatności
składek członkowskich oraz wpisowego,
11) Podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 23.
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1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Stowarzyszenia
reprezentuje je na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

oraz

§ 24.
1. Zarząd składa się z Prezesa i pozostałych Członków Zarządu w liczbie dwóch.
2. Dla zapewnienia ciągłości prac Zarządu, jego członkiem z urzędu zostaje ustępujący
Prezes, chyba że zostanie on wybrany na stanowisko Prezesa na kolejną kadencję.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub pod jego nieobecność jeden z Członków
Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. W posiedzeniu Zarządu jego członek może uczestniczyć także za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej
ilości głosów, decyduje głos Prezesa.
7. Do składania oświadczeń woli przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia i reprezentacji
wymagane jest oświadczenie Prezesa i jednego z członków Zarządu.
8. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a
ponadto w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
b) odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu,
c) śmierci.
§ 25.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
4) zaciąganie w ramach zatwierdzonego budżetu zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania, skreślenia oraz wykluczenia
Członków Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy są wybierani przez Walne Zebranie
Członków.
2. Na pierwszym konstytuującym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego
składu Przewodniczącego.
§ 27.
Do kompetencji Komisji należy:
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1) Przeprowadzanie okresowych rocznych kontroli całokształtu działalności statutowej
Stowarzyszenia,
2) Przedstawianie Walnemu Zebraniu członków sprawozdań ze swojej działalności.
Odpisy sprawozdań powinny być przedstawione najpóźniej w terminie 14 dni przed
datą Walnego Zebrania.
3) Zgłaszanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.

ROZDZIAŁ V
UZUPEŁNIANIE SKŁADU WŁADZ
§ 28.
W razie ustąpienia Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walnemu Zebraniu Członków
przysługuje prawo dokooptowania w to miejsce nowego członka, do wysokości połowy
aktualnego składu danej władzy.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZ STOWARZYSZENIA
§ 29.
Majątek Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wynikającym z §7, powstaje:
1) ze składek członkowskich lub wpisowego,
2) z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) z dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 30.
Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII
POUFNOŚĆ I ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA Z PRAWEM
§ 31.
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia i inne osoby uczestniczące w jego pracach
zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich materiałów, dokumentów,
nośników i innych informacji, w szczególności technicznych, ekonomicznych i
organizacyjnych uzyskanych w związku z pracami Stowarzyszenia, chyba że
Stowarzyszenie zwolni ich z tego obowiązku. Zachowanie tajemnicy dotyczy zarówno
treści, jak i pochodzenia materiałów, dokumentów, nośników i informacji.
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2. W przypadku stwierdzenia ryzyka naruszenia poufności każda osoba zobowiązana jest
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenia, jak również do
podjęcia we własnym zakresie możliwych działań w celu usunięcia tego ryzyka.
§ 32.
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia i inne osoby uczestniczące w jego pracach są
zobowiązani podejmować działania w celu zapewnienia zgodności działania
Stowarzyszenia i jego członków z prawem, w szczególności z uchwałami samorządów
zawodowych dotyczącymi wykonywania zawodów. Ponadto, żadne z działań
Stowarzyszenia nie może prowadzić do naruszenia prawa konkurencji, w
szczególności do naruszenia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).
2. Członków i osoby uczestniczące w pracach Stowarzyszenia obowiązuje zakaz
prowadzenia rozmów i podejmowania działań na tematy, których celem lub skutkiem
byłoby ograniczanie konkurencji na rynku właściwym, w szczególności dotyczące:
a) cen i informacji powiązanych z cenami (np. rabatów, bonusów, cen
rekomendowanych, minimalnych, maksymalnych itp.)
b) polityki cenowej i planowanych zmian cen (np. warunków płatności, odroczonych
terminów, odsetek itp.)
c) kosztów, marż, stanów magazynowych, wielkości produkcji, wykorzystania mocy
produkcyjnych
d) ofert i przetargów na kontrakty
e) zamiaru podjęcia współpracy z osobami trzecimi
f) odmowy na temat współpracy z osobami trzecimi
g) strategii, wprowadzania nowych produktów, ulepszania produktów i planów
marketingowych
h) klientów i ich alokacji, podziału rynku
i) warunków i wielkości sprzedaży
j) zaopatrzenia i metod dystrybucji
k) udziału w rynku
l) wynagrodzeń
m) jednostronnych deklaracji lub danych rynkowych bądź statystyk obliczonych na
wywołanie działania u konkurencji.
3. Żadne z działań Stowarzyszenia nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych wobec innego członka, jak również wobec samego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.
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Walne Zebranie Członków w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi przeznaczenie
jego majątku.
§ 34.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
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