STATUT
STOWARZYSZENIA PRAWO NA DRODZE
z dnia 17 listopada 2011 r. zm. uchwałą Zebrania Założycielskiego z dnia 25
marca 2012 r. oraz uchwałą nr 5/14 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia
21 marca 2014 r.
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Prawo na Drodze, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z
poźn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Skrót nazwy Stowarzyszenia brzmi „SPnD”.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również
poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§3
1. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych uchwałą
Zarządu.
§5
1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Umowy o
pracę w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes na podstawie uchwały Zarządu.

2. Prowadzenie niektórych spraw może zostać powierzone wolontariuszom lub
praktykantom.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, wydawnicza, prasowa, szkoleniowa,
monitorowanie procesów stosowania prawa przez organy władzy publicznej, pomoc
prawna i techniczna na rzecz uczestników ruchu drogowego, samopomoc w finansowaniu
pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń,
prawa ubezpieczeń komunikacyjnych, prawa komunikacyjnego, a w szczególności prawa o
ruchu drogowym oraz prawa o kierujących pojazdami;
b) przygotowanie i publikowanie artykułów naukowych, opinii prawnych, glos, sprawozdań
i innych materiałów;
c) udział w postępowaniach sądowych w celu ochrony interesu społecznego lub ważnego
interesu indywidualnego oraz występowanie z wnioskami do organów władzy sądowniczej i
administracyjnej oraz innych podmiotów;
d) wydawanie opinii w zakresie rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych, techniki ruchu
drogowego oraz wyceny szkód komunikacyjnych zlecanych przez sądy, prokuratury i inne
organy państwowe, a także inne podmioty, w tym osoby fizyczne;
e) monitorowanie działalności biegłych i rzeczoznawców w postępowaniach sądowych i
administracyjnych;
f) pomoc oraz pośredniczenie w uzyskiwaniu pomocy prawnej oraz technicznej na rzecz
uczestników zdarzeń drogowych;
g) organizowanie sieci fachowej pomocy prawnej z zakresu ochrony interesów uczestników
ruchu drogowego;
h) organizacja i promocja wolontariatu studentów kierunków prawniczych i
administracyjnych oraz organizacja praktyk prawniczych dla w/w studentów w ramach
działalności Stowarzyszenia;
i) sporządzanie materiałów prasowych;
j) kwerendę akt postępowań sądowych i administracyjnych dla celów badawczych;
k) występowanie z wnioskiem o informację publiczną w zakresie działalności statutowej;
l) współdziałanie z ubezpieczycielami w zakresie oceny prawnej konkretnych spraw oraz
wskazania profesjonalnego pełnomocnika.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne posiadające zdolność prawną, a nie posiadające osobowości prawnej, które
działają przez pełnomocnika.
2. Członek Stowarzyszenia może posługiwać się legitymacją, której wzór określa uchwała
Zarządu.
§9
Wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, a nie
posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele
statutowe Stowarzyszenia, oraz która przedstawi pisemne rekomendacje sporządzone przez
dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać nie tylko osoba posiadająca
obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również
nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w
ust. 1 lub osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, a
nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
lub rzeczową.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
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§ 12
1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez organy
Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia,
d) noszenia odznaki organizacyjnej,
e) pomocy prawnej i technicznej w przypadku uczestniczenia w zdarzeniach drogowych i
innych sytuacjach związanych z ruchem drogowym,
f) doraźnej i kompleksowej pomocy doradczej w zakresie realizacji swoich uprawnień w
sytuacjach wynikłych ze zdarzeń drogowych oraz w zakresie ograniczenia negatywnych
skutków zdarzeń drogowych.
2. Zakres i sposób realizacji pomocy, o której mowa w ust. 1 lit. e-f określa Regulamin
pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń drogowych, uchwalany w
trybie określonym w § 29 ust. 1 lit. k oraz § 29 ust. 2 niniejszego Statutu.
§ 13
Bierne oraz czynne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom zwyczajnym, którzy
opłacili składki członkowskie za dany rok bieżący. Fakt opłacenia składki musi zostać
stwierdzony przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 14
Pomoc, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. e-f świadczona jest nie tylko członkowi zwyczajnemu
Stowarzyszenia, lecz także jednej osobie wskazanej przez niego na formularzu stanowiącym
załącznik do Regulaminu pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń
drogowych, na warunkach określonych w w/w Regulaminie.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek.
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego.
§ 17
1. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają prawo do czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach
Stowarzyszenia oraz posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 18
1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
2. Do członków honorowych stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 2.
3. Obowiązkiem członków honorowych jest dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz
propagowanie jego celów statutowych.
§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez Zarząd;
2) wykluczenia przez Zarząd, z powodu:
a) naruszania przepisów Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) nie płacenia składek za okres jednego roku,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, rozwiązania, likwidacji bądź upadłości
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, a nie
posiadającej osobowości prawnej;
4) rozwiązania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 21
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne
postanowienia Statutu stanowią inaczej.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 23
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę członkowską w
danym roku kalendarzowym,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, pozostali członkowie oraz
zaproszeni goście.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
członkom Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków. Wystarczającą formą zawiadomienia jest wiadomość przesłana drogą
elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków SPnD.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest ono
zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 lit. b-c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków winno być zwołane nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia
(złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:
a) w pierwszym terminie – zgodnie z § 22 Statutu,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o pół godziny później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b, zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz zmiany w
organach Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 15
osób.
§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia 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) uchwalanie budżetu,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał, o których mowa w § 29 ust. 2 Statutu,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§ 27
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa oraz co najmniej jednego Wiceprezesa i
Sekretarza. Prezesa, Wiceprezesa (ów) oraz Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich
członków.
2a. Dopuszcza się możliwość dokooptowania do składu Zarządu w czasie trwania jego
kadencji nie więcej niż połowę jego składu na podstawie uchwały Zarządu.
3. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje jeden z
Wiceprezesów Zarządu.
4. Do zawierania umów oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5. Do udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli o charakterze
niemajątkowym upoważniony jest Prezes oraz każdy z Wiceprezesów.
7. Przepis art. 27 ust. 5 nie dotyczy działalności bieżącej, w tym interwencji SPnD
podejmowanych na rzecz uczestnika zdarzenia drogowego oraz w innych sprawach pilnych.

Tego rodzaju decyzje przybierają postać dezyderatu, a kompetencje do wydawania
dezyderatów określa Regulamin działalności bieżącej.
§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz Zarządu. W posiedzeniach Zarządu
mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni
goście. Członkowie Komisji Rewizyjnej są każdorazowo zawiadamiani o terminach
posiedzeń Zarządu.
§ 29
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
g) określanie kompetencji swoich członków,
h) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników,
i) organizowanie sympozjów, konferencji i szkoleń,
j) określanie wzorów legitymacji i odznaki organizacyjnej,
k) uchwalenie Regulaminu pomocy prawnej i technicznej na rzecz uczestników zdarzeń
drogowych,
l) uchwalanie Regulaminu działalności bieżącej.
2. Regulaminy, o których mowa ust. 1 lit. k oraz lit. l nie potrzebują zatwierdzenia ze strony
innych organów Stowarzyszenia, jednakże Walne Zgromadzenie Członków może uchylić
poszczególne przepisy Regulaminu, bądź też zobowiązać Zarząd do wprowadzenia
określonych zmian.
§ 30
Zarząd może powierzyć jednemu bądź poszczególnym członkom Stowarzyszenia
kompetencje do załatwiania określonych spraw bieżących.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna
może powołać Sekretarza.
2. Dopuszcza się możliwość dokooptowania do składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
jej kadencji nie więcej niż połowę jej członków na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Stowarzyszenia. Kontrola taka
przeprowadzana jest, co najmniej raz w roku,
b) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków oraz posiedzenia Zarządu,
c) składanie sprawozdań z kontroli finansowej na Walnym Zgromadzeniu Członków,
d) składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu
Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dotyczących członkowstwa.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 34
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji i ofiarności publicznej,
d) z wpływów z niegospodarczej działalności statutowej,
e) z działalności gospodarczej.
§ 35
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 36
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dochody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie dla realizacji
celów statutowych.

§ 37
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 38
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zgromadzenia Członków wymaga bezwzględnej większości głosów (50 % +1).
Paragraf 25 ust. 2 stosuje się.
2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Do dnia 31 stycznia każdego roku członek zwyczajny Stowarzyszenia może złożyć na
piśmie projekt zmian Statutu Zarządowi. Zarząd uwzględnia ten wniosek w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 39
1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję dokonują osoby biorące
udział w Zebraniu Założycielskim zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Osoby spełniające warunki określone w § 11 ust. 1 (z wyjątkiem wymogu przedstawienia
rekomendacji), które wzięły udział w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia i złożyły
deklarację członkowską, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków nie później, niż do końca czerwca 2012 r.,
w celu przedstawienia szczegółowego programu działalności na okres kadencji.
3. O wysokości składek członkowskich na lata 2011 oraz 2012 decyduje Zebranie
Założycielskie.

