STATUT
Stowarzyszenia Kierowników
Flot Samochodowych
/ tekst jednolity/

Warszawa

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane
dalej SKFS.
2. SKFS jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania SKFS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Zarządu jest miasto Warszawa.
3. SKFS może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Nazwa SKFS oraz jego logo jest własnością Stowarzyszenia i podlega ochronie prawnej.
2. SKFS ma prawo używania odznak i pieczęci wg wzorów ustalonych przez Zarząd i
prawnie dozwolonych.
§4
1. SKFS może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym
zakresie działania.
§5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy ogółu jego członków.
Do działań, które nie mogą być wykonane społecznie, Stowarzyszenie może zatrudniać
specjalistów i powoływać biura.
2. Dla zapewnienia środków finansowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą, korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł finansowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania.
§6
Celem SKFS jest:
1. Upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ochrona środowiska.
4. Opiniowanie i popularyzowanie produktów i usług wspierających zarządzanie flotami
pojazdów.
5. Wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia oraz ich samych
w zakresie edukacji i zatrudnienia.
6. Integrację środowiska zarządców flot samochodowych.

§7
Cele SKFS realizowane są przez:
1. Organizowanie szkoleń i spotkań członków SKFS.
2. Wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami SKFS
3. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
4. Organizowanie szkoleń i programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się
samochodami służbowymi.
5. Wykorzystywanie w eksploatacji pojazdów materiałów, które w możliwie niewielkim
stopniu wpływają na zanieczyszczenie środowiska.
6. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej członków Stowarzyszenia
pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
7. Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej,
nauce, edukacji, wychowaniu i doradztwo w tych obszarach.
8. Inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§8
1. Członkowie SKFS dzielą się na:
członków zwyczajnych
członków honorowych
członków wspierających
2. Członkiem SKFS może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złożył
pisemną deklarację i uzyskał rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia oraz
cudzoziemiec, także nie zamieszkujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Członkiem SKFS może być członek innego Stowarzyszenia.
§9
1. Członkostwo zwyczajne powstaje po zaakceptowaniu przez Zarząd deklaracji
Członkowskiej złożonej przez przyszłego członka.
§ 10
1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej na wniosek Zarządu
przez Walne Zgromadzenie.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością SKFS i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla
realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na wniosek Sekretarza.
§ 12
Członkowie są zobowiązani do:

1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz.
2. Regularnego opłacania składek.
3. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych i wynikających z nich zadań.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
czynne i bierne prawo wyborcze,
zgłaszania wniosków dotyczących działalności SKFS,
udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z dorobku
i pomocy SKFS.
2. Członkowie honorowi:
mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz SKFS z głosem doradczym,
są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający - będący osobami fizycznymi mają prawo:
brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
• korzystanie z pomocy SKFS
jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14
Członkostwo ustaje w przypadku:
1. Wystąpienia z SKFS zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków.
3. Wykluczenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 15
1. Członek zwyczajny może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu jeżeli:
zalega ze składkami 1 rok,
w ciągu 2 lat nie wypełnia obowiązków statutowych.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na
co najmniej 20 dni przed jego terminem. W tym okresie prawa członka zwyczajnego są
zawieszone.
§ 16
1. Członek wspierający może zostać skreślony z listy członków, jeżeli pomimo pisemnego
upomnienia zalega z opłacaniem składek ponad 6 miesięcy.
§ 17
1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi w krzewieniu idei SKFS
mogą być nadawane następujące wyróżnienia:
dyplom
odznaki honorowe SKFS
2. Rodzaj, wzór oraz zasady nadawania wyróżnień określa regulaminem Zarząd SKFS.
§ 18
1. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał, mogą być nakładane na członków

następujące kary:
upomnienie
nagana
zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy
wykluczenie
§ 19
1. Karę: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka nakłada uchwałą Prezes.
2. Wykluczenie członka może być orzeczone uchwalą Zarządu:
za działanie na szkodę SKFS, względnie rażące naruszenie postanowień Statutu i
Regulaminów
w przypadku rażących zachowań lub prawomocnego wyroku sądowego za
przestępstwo pospolite.
§ 20
1. Od decyzji Zarządu w sprawie kar przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
2. Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
§ 21
1. Kary dotyczące członków władz nakłada uchwałą Zarząd.
2. Spory pomiędzy członkami rozpatruje doraźny zespół pojednawczy (3 osobowy)
powołany przez Zarząd spośród członków stowarzyszenia.

Rozdział IV
Kadencja i wybory.
§ 22
1. Kadencja władz trwa 5 lat.
2. Wybory są powszechne i bezpośrednie.
3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 23
1. Wybory zarządza Zarząd ustalając:
regulamin wyborczy
liczbę członków zwyczajnych
zasady i tryb przeprowadzania wyborów

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia.
§ 24
1. Władzami SKFS są:
Walne Zgromadzenia
Zarząd

Komisja Rewizyjna
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej składu.
§ 25
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą SKFS i może być zwyczajne, zwyczajne –
wyborcze lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym
członkowie honorowi i inne osoby zaproszone - z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli :
w obradach bierze udział co najmniej 1/2 członków zwyczajnych w pierwszym terminie
bez względu na ilość obradujących w drugim terminie
4. Drugi termin może być ustalony co najmniej jedną godzinę po pierwszym terminie.
§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego należy:
ustalanie kierunków rozwoju,
przyjmowanie sprawozdań,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dyscyplinarnych i
członkowskich,
podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu,
• udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest corocznie.
§ 27
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wyborczego należą:
kompetencje Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego z § 26,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór członków Zarządu,
wybór Prezesa spośród członków Zarządu,
wybór członków komisji rewizyjnej,
nadawanie godności członka honorowego,
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania SKFS.
2. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwoływane jest co 5 lat.

§ 28
1. Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na
30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek:
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 60 dni od daty
zgłoszenia wniosku, zawiadamiając o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad

proponowanym przez wnioskodawców na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy, dla
których zostało ono zwołane.
§ 30
1. Zarząd SKFS składa się z 5 - 7 osób:
prezesa
1 - 2 wiceprezesów
sekretarza
skarbnika
członków zarządu
2. Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza Zarząd wybiera spośród swojego składu na
pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes i odbywają się one w miarę
potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.
§ 31
Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. Realizacja celów statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalanie planów finansowych i budżetu.
3. Zarządzanie majątkiem SKFS i udzielaniem pełnomocnictw.
4. Przyjmowanie i skreślanie członków.
5. Powoływanie doraźnych zespołów orzekających i pojednawczych.
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i uchwalanie regulaminów wyborczych.
7. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat.
8. Określanie podziału obowiązków członków SKFS.
9. Reprezentowanie SKFS na zewnątrz.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Spośród swojego składu Komisja wybiera przewodniczącego.
§ 33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całej działalności SKFS.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.
3. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami, w tym o udzielenie
absolutorium.
4. Wnioskowanie o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Określenie wewnętrznej struktury i zasad pracy Komisji.
6. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
§ 34
Uzupełnianie składu organów zarządczych:
1. W razie zmniejszenia się składu władz SKFS wymienionych w § 24 w czasie trwania
kadencji, organom przysługuje prawo kooptacji do wysokości połowy składu władz.

Rozdział VI
Majątek, fundusze, gospodarka finansami.
§ 35
1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze SKFS składają się:
składki członkowskie,
subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
wpływy z działalności statutowej,
dochód z działalności gospodarczej,
wpływy z ofiarności publicznej
§ 36
1. Dla oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VII
Działalność gospodarcza SKFS
§ 37
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o charakterze dodatkowym i
wspierającym na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Kierowników Flot
Samochodowych oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). (Dz. U. z 2007 r Nr
251. poz. 1885) może być:
1. wydawanie książek 58.11.Z;
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z

3. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
4. produkcja filmów, nagrań video, programów telewizyjnych 59.11.Z
5. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami
telewizyjnymi 59.12.Z
6. dystrybucja filmów, nagrań, i programów telewizyjnych 59.13.Z
7. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
8. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
9. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna

działalność 63.11.Z
10. działalność portali internetowych 63.12.Z
11. działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
63.99.Z;
12. public relations i komunikacja 70.21.Z
13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania 70.22.Z;
14. działalność agencji reklamowych 73.11.Z
15. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji
73.11.A
16. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych 73.12.B
17. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamy w mediach
elektronicznych ( Internet) 73.12.C;
18. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach 73.12.D
19. działalność fotograficzna 74.20.Z
20. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana 74.90.Z;
21. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników 78.10.Z;
22. działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z
23. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie SKFS
§ 38.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązanie SKFS podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków
zwyczajnych.

2. Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony
majątek SKFS.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele
zbliżone do § 6 i 7 niniejszego Statutu.

