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Statut 

Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego 

Tekst jednolity – uwzględniający poprawki uchwalone w dniu 6 czerwca 2018 r. 

 

 Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Związek pracodawców działający na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Polski Związek 

Przemysłu Motoryzacyjnego”. Związek może używać nazw w innych językach, będących 

tłumaczeniem z języka polskiego. 

2. Związek działa na podstawie ustawy z 23 maja 1991 roku O organizacjach pracodawców (Dz. U. 

Nr 55 z 1991 r., poz. 235 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

3. Związek podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną. 

4. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Siedzibą Związku jest Warszawa. 

6. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

Cele Związku i sposoby ich realizacji 

§ 2 

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim 

pracodawców branży motoryzacyjnej wobec związków zawodowych, pracowników oraz organów władzy 

administracji państwowej i samorządowej. 

§ 3 

Swoje cele Związek będzie realizował w szczególności poprzez: 

1) Oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą, m.in. poprzez kontakty i współpracę z 

polskimi organami odpowiedzialnymi za gospodarkę, w tym za sprawy motoryzacji oraz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kontakty z odpowiednimi organizacjami branżowymi w 

krajach Unii Europejskiej;  

2) Kształtowanie odpowiednich stosunków z organizacjami pracowników; 

3) Występowanie do związków pracowniczych oraz do organów władzy i administracji z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi polityki branży motoryzacyjnej oraz w zakresie spraw gospodarczych i spraw 

pracowniczych; 

3a) Występowanie do organów władzy i administracji publicznej z wnioskami o dokonanie zmian w 

obowiązującym prawie oraz występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o 

stwierdzenie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych istotnych dla branży motoryzacyjnej; 
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4) Kształtowanie i popularyzowanie odpowiedniego wizerunku pracodawców branży motoryzacyjnej; 

5) Przeciwdziałanie negatywnym skutkom niebezpiecznych praktyk z zakresu motoryzacji; 

6) Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu zapewnienie środków niezbędnych do 

realizacji celów statutowych; 

7) Organizowanie działalności informacyjnej dotyczącej branży motoryzacyjnej oraz wymiany 

informacji między członkami Związku; 

8) Organizowanie zespołów doradczych i zatrudnianie ekspertów do wykonywania zadań statutowych; 

9) Udział w krajowych i zagranicznych organizacjach pracodawców branży motoryzacyjnej, zjazdach, 

wystawach, spotkaniach itp. 

 

Członkowie Związku 

§ 4 

1. Członkami Związku mogą być pracodawcy, w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, reprezentujący: 

oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, 

motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów 

nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, 

przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzący działalność na terytorium R.P.  

1a. Członkami Związku mogą być także stowarzyszenia lub organizacje pracodawców, będące 

pracodawcami, zrzeszające pracodawców, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

2. Pracodawcę posiadającego osobowość prawną reprezentuje w Związku osoba imiennie 

upoważniona przez statutowy organ pracodawcy umocowany do składania oświadczeń woli w 

imieniu pracodawcy. 

3. O przyjęciu w skład członków Związku decyduje Rada Nadzorcza, na pisemny wniosek 

zainteresowanego pracodawcy i na podstawie pisemnej rekomendacji 3 członków Związku. 

4. Podstawą wniosku o członkostwo pracodawcy - osoby prawnej musi być załączona decyzja organu 

pracodawcy upoważnionego do składania oświadczeń woli, wyrażająca chęć członkostwa w 

Związku oraz wskazanie przedstawiciela pracodawcy w Związku. 

5. W razie odmowy Rady Nadzorczej przyjęcia w poczet członków Związku wnioskodawcy 

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje decyzję o przyjęciu 

większością 2/3 głosów. 

 

§ 5 

Członkowie Związku są uprawnieni do: 

1) Uczestniczenia w działalności Związku i jego organów. 

2) Korzystania ze wsparcia Związku w zakresie jego statutowej działalności. 

3) Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Związku. 
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4) Uzyskiwania wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Związku. 

  

§ 6 

Członkowie Związku są zobowiązani do: 

1) Troski o dobro i rozwój Związku. 

2) Udziału w pracach Związku. 

3) Przestrzegania statutu Związku oraz uchwał jego władz. 

4) Terminowego uiszczania składek. 

5) Udzielania wsparcia Związkowi w wykonywaniu jego zadań. 

 

§ 7 

Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

1) Wystąpienia ze Związku. 

2) Rozwiązania Związku. 

3) Wykluczenia ze Związku na skutek: 

a) zawinionego naruszenia obowiązków statutowych, 

b) uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

c) nie spełniania przez członka ustawowych wymogów członkostwa w związku 

pracodawców, 

d) wykreślenia członka z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd.  

 

§ 8 

1. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy uchwały Rady Nadzorczej, podjętej większością 

głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu. 

2. Od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, 

członek, który je złożył jest zawieszony w prawach i obowiązkach. 

 

Organy Związku 

§ 9 

1. Organami Związku są: Walne Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna, 

Prezes Związku. 
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2. Kadencja Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Związku trwa 2 lata.  

3. Uchwały organów kolegialnych Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej 

4. W sprawach personalnych i na wniosek członka Związku zarządza się głosowanie tajne. 

  

§ 10 

W Związku mogą być tworzone sekcje specjalistyczne. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Związku biorą udział z głosem stanowiącym członkowie 

Związku poprzez upoważnione osoby.  

2a. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos, z zastrzeżeniem ust. 2b.  

2b. Każdemu członkowi reprezentującemu wyłącznie oficjalnego importera lub producenta motocykli, 

motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych przysługuje ½ głosu. 

3. Prezes Związku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, co najmniej raz w roku, powiadamiając 

skutecznie (np. faksem, listem poleconym, e -mailem) członków o terminie, miejscu, 

propozycjach porządku obrad oraz projektach uchwał nie później niż na dwa tygodnie przed 

terminem obrad. 

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Związku z własnej inicjatywy, na 

wniosek Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków 

Związku. W tej sytuacji Walne Zgromadzenie Członków winno się odbyć przed upływem 2 

miesięcy od chwili złożenia wniosku lub podjęcia przez Prezesa Związku inicjatywy w tej sprawie. 

4a. W Walnym Zgromadzeniu musi uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania. 

5. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać również osoby zaproszone dla wyrażenia 

opinii we wskazanych sprawach (bez prawa głosowania), oraz wyznaczeni pracownicy Biura w 

celu technicznej obsługi Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 12 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone 

niniejszym statutem dla Prezesa Związku, Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, w szczególności: 

1) Wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej 

spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Związku, z zastrzeżeniem § 19; 
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2) Uchwalanie kierunków i programów działania Związku, w tym budżetu Związku; 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek;  

4) Uchwalanie statutu i jego zmiany; 

5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej z ich 

działalności; 

6) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości oraz trybu wyznaczania i uiszczania składek; 

7) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku; 

8) Rozpatrywanie odwołań na odmowę Rady Nadzorczej o przyjęcie kandydata na członka 

Związku i innych spraw dotyczących członkostwa; 

9) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Prezesa Związku, Radę Nadzorczą, Komisję 

Rewizyjną lub członków; 

10) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do innych organizacji społecznych, lub 

branżowych, krajowych i zagranicznych na wniosek Rady Nadzorczej. 

 

Prezes Związku 

§ 13 

1. Prezes Związku jest organem wykonawczym Związku. 

2. Prezes Związku powołany jest przez Radę Nadzorczą. 

3. Prezes kieruje bieżącymi pracami Związku oraz realizuje zadania wyznaczone przez Radę 

Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 14 

Do kompetencji Prezesa Związku należy: 

1) Reprezentowanie Związku na zewnątrz; 

2) Kierowanie bieżącą działalnością Związku; 

3) Dokonywanie czynności faktycznych i prawnych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura 

Związku; 

4) Zarządzanie majątkiem i finansami Związku i zaciąganie w imieniu Związku zobowiązań 

finansowych, z uwzględnieniem uprawnień innych organów Związku. 

5) Przygotowywanie projektów kierunków i programów działania Związku; 

6) Zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia Członków; 

7) Składanie Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej sprawozdań z działalności. 
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Rada Nadzorcza 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata. 

3. Radę Nadzorczą tworzy od 3 do 13 członków.  

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

5. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 Statutu. 

6. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 19 Statutu zostaje przedstawiona 

do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie Członków może uchylić 

uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów. 

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zezwalające na dokonanie czynności prawnych, 

powodujących jednorazowo wydatek lub zaciągniecie zobowiązania, przekraczających kwartalne 

wpływy Związku z tytułu składek członkowskich. 

8. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie: 

1) Rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej; 

2) Odwołania przez Radę Nadzorczą lub odwołania upoważnienia udzielonego przez członka 

Związku; 

3) śmierci. 

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na 6 miesięcy i są zwoływane przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

10. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez 

niego członek Rady Nadzorczej. 

11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą bez prawa głosu osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego z głosem doradczym. 

12. Rada Nadzorczą może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności poczty 

elektronicznej). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 

 

§ 16 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Związku, określanie wysokości i składników jego 

wynagrodzenia; 

2) Dokonywanie czynności faktycznych i prawnych w zakresie stosunków pracy z prezesem 

Związku; 

3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Prezesa Związku z działalności; 

4) Kontrolowanie wykonywania przez Prezesa Związku  kierunków i programów działania 

Związku, w tym budżetu Związku; 
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5) Kontrola przestrzegania statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

6) Wykonywanie innych obowiązków określonych w Statucie lub przekazanych przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

2. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności. 

3. Kopie sprawozdania ze swej działalności, wraz z kopią sprawozdania Prezesa Związku, Rada 

Nadzorcza dostarcza członkom najpóźniej na dwa tygodnie przed najbliższym posiedzeniem Rady 

Nadzorczej. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 17 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powoływanych spośród członków Związku przez 

Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie 

Przewodniczącego. 

3. Skład Komisji Rewizyjnej może być w czasie kadencji uzupełniony w trybie kooptacji, o którym 

mowa w § 19 statutu. 

4. Komisja Rewizyjna obraduje z częstotliwością odpowiednią do potrzeb i wykonywania zadań. 

5. Sposób swego procedowania określa sama Komisja Rewizyjna. 

6. Komisja Rewizyjna może wykonywać inne czynności wskazane przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

7. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie: 

1) Rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej; 

2) Odwołania przez Komisję Rewizyjną lub odwołania upoważnienia udzielonego przez członka 

Związku; 

3) Śmierci” 

§ 18 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy wewnętrzna kontrola finansowa działalności Związku. 

2. Wykonując swe zadania, Komisja powinna w szczególności: 

1) kontrolować przynajmniej raz w roku gospodarkę finansową i stanu majątku Związku; 

2) w razie konieczności wzywać Prezesa Związku do składania wyjaśnień dotyczących 

działalności Związku i jego stanu majątkowego; 

3) wyznaczać terminy usunięcia nieprawidłowości. 

3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.  

4. Kopie sprawozdania, o których mowa wyżej, Komisja Rewizyjna dostarcza członkom Związku 

najpóźniej na dwa tygodnie przed najbliższym Walnym Zgromadzeniem Członków. 
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Kooptacja członków organów Związku 

§ 19 

1. W razie zwolnienia miejsca przez członka Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej przed upływem 

kadencji lub nie obsadzenia w pełni składu organu przez Walne Zgromadzenie Członków, organy 

te maja prawo dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

2/3 członków z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 i § 17 ust.1 niniejszego Statutu. 

2. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej w trybie ust.1 

zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Walne 

Zgromadzenie Członków może uchylić uchwałę organów większością 2/3 głosów. Liczba 

dokooptowanych członków organów Związku nie może być większa niż 2/3 maksymalnego 

statutowego składu. 

Biuro Związku 

§ 20 

1. Biuro Związku zapewnia sprawne funkcjonowanie Związku. 

2. Podstawowym celem funkcjonowania Biura Związku jest zapewnienie przepływu informacji 

pomiędzy Związkiem a członkami Związku oraz wszechstronnej bazy technicznej i organizacyjnej 

dla spotkań organów i członków Związku. 

3. Pracą Biura kieruje Prezes Związku wykonując również obowiązki pracodawcy wobec pracowników 

Biura Związku. 

 

Majątek Związku 

§ 20 1 

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej 

działalności statutowej oraz z dochodów z majątku Związku. 

2. Związek może się starać o dotacje. 

  

Reprezentacja Związku 

§ 21 

1. Do reprezentowania Związku w tym zaciągania zobowiązań majątkowych z zastrzeżeniem 

uprawnień pozostałych organów Związku upoważniony jest jednoosobowo Prezes Związku.  

2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Związku tylko na podstawie 

imiennego szczegółowego pełnomocnictwa wydanego przez Prezesa Związku. 

 

Zmiana Statutu 

§ 22 

1. Zmiany w statucie Związku uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. 
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2. Wnioski dotyczące zmiany statutu mogą być zgłaszane przez członków, Radę Nadzorczą lub 

Prezesa Związku najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków 

poświęconego rozpatrzeniu wniosków o zmianie statutu Związku. 

 

Rozwiązanie Związku 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Związku większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Związku. 

2. W uchwale o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie Członków rozstrzyga o sposobie 

przeznaczenia majątku Związku. 


