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STATUT 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO   STOWARZYSZENIA  
PRZEWOŹNIKÓW  DROGOWYCH  W SZCZECINIE 

 
           

 

I. NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, SIEDZIBA, OBSZAR DZIAŁANIA 
 
 

 §  1 
 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Szczecinie 
działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
(Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i jest organizacją o zasięgu 
ogólnokrajowym zrzeszającą przewoźników drogowych. Skrótowa nazwa 
stosowana w dalszym ciągu Statutu - Stowarzyszenie.   
 
 

 §  2 
 
Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. 
 
 

§  3 
 
1. Stowarzyszenie może być członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych w Warszawie oraz Międzynarodowej Unii Transportu 
Drogowego (IRU) w Genewie. Stowarzyszenie realizuje wynikające z tej 
przynależności funkcje i obowiązki określone w ich statutach (zgodnie z Art. 5.2. 
Ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 
2. Stowarzyszenie może być członkiem także innych krajowych i zagranicznych organizacji 
zajmujących się międzynarodowym transportem i spedycją. 
 
 
 

§  4 
 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści  “Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Szczecinie” (wraz ze szczególnym 
opisem adresu siedziby i danych o środkach łączności). 
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „ZSPD” 
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II. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA W SZCZECINIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
 
 

§  5 
 

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, którzy dobrowolnie zgłoszą 
akces  przynależności do Stowarzyszenia i przestrzegać będą uchwalonego 
Statutu. 

Członkowie Stowarzyszenia mogą by zwyczajni i wspierający. 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które reprezentują 
przedsiębiorstwo prowadzące działalność transportową a będące jego 
właścicielem, wspólnikiem spółki lub upoważnionym pracownikiem tej spółki. 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko jedna osoba reprezentująca 
dane przedsiębiorstwo.  

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne 
przedsiębiorstwa  i firmy oraz instytucje i organizacje mające powiązania z 
działalnością transportową. 

 
 

§  6 
 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni do: 
 - brania udziału w Walnym Zebraniu Członków, 
 - czynnego i biernego prawa wyborczego, 
 - uczestniczenia w działaniu Stowarzyszenia, korzystania z jego pomocy i 
   świadczeń objętych zadaniami statutowymi. 
2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym - z 
wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 
3. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd powoływany przez Walne Zebranie. 
 
 
 

§  7 
 

Członkowie Stowarzyszenia opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie może uzyskiwać środki finansowe od wspierających członków 
Stowarzyszenia. Wysokość składek członków wspierających ustala Walne 
Zebranie. 
Stowarzyszenie może otrzymywać środki finansowe od innych organizacji 
gospodarczych i instytucji krajowych i zagranicznych wspierających statutową 
działalność Stowarzyszenia. 
 

 

§  8 
 

Stowarzyszenie jest reprezentowane w kontaktach zewnętrznych przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 



 5 

Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych w 
wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty rocznych składek członków 
Stowarzyszenia. 
 
 

 §  9 
 

Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmowane są 
zwykłą większością głosów. Wyjątkiem są uchwały o których mowa w §36 i §37 
Statutu Stowarzyszenia. 
Członkowie Stowarzyszenia mogą działać za pośrednictwem swoich 
upełnomocnionych delegatów. Upełnomocnionymi delegatami mogą być inni 
członkowie Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, złożonej u 
przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 
Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej 
trzech z pięciu członków Zarządu. 
 
 
 

§  10 
 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: 
1. czynnego udziału w zebraniach członków, 
2. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków, 
3. czynnego i biernego prawa wyborczego, 
4. występowania wobec organów Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi 
działalności statutowej Stowarzyszenia, 
5. korzystania na równych prawach z uprawnień jakie daje przynależność do ZMPD 
w Warszawie i IRU w Genewie.  
 

 
 

§  11 
 

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są: 
1. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu Stowarzyszenia, przyjętych 
regulaminów oraz uchwał walnego zebrania członków Stowarzyszenia, 
2. popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji, 
3. stosować się do konwencji i innych norm określonych przez IRU w Genewie, a w 
szczególności przestrzegać stosowania międzynarodowych przepisów 
przewozowych, celnych, podatkowych i innych,  
4. wypełniać wszelkie regulacje prawne wynikające z postanowień CEMT w Paryżu 
w zakresie międzynarodowego transportu drogowego, a w szczególności z reguł 
charakteryzujących zawód przewoźnika międzynarodowego transportu drogowego 
oraz spedytora, 
5. regularnie i terminowo wywiązywać się z opłat składek członkowskich. 
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§  12 
 

Członkostwo ustaje wskutek: 
1. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, 
2. śmierci członka, a w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną 
jego likwidacji lub upadłości, 
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, od której 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 
 
 
 

§  13 
 

Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić wskutek : 
1. nieprzestrzegania krajowych, międzynarodowych przepisów prawnych, 

celnych, podatkowych i innych obowiązujących w transporcie drogowym i 
spedycji, 

2. niepłacenia składek członkowskich w obowiązującej wysokości i terminie, 
3. utraty na stałe warunków wymaganych do przyjęcia na członka 

Stowarzyszenia, 
4. nieprzestrzegania przez Członka Stowarzyszenia postanowień Statutu o 

których mowa § 11 Statutu,  
5. działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków. 

Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania 
Członków które należy wnieść na piśmie za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni 
od pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 
 
 
 

 
III. CEL I ZADANIA 

 
 

§  14 
 

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 
- podejmowanie różnorodnych działań w zakresie międzynarodowych przewozów i 
spedycji na zasadzie wspólnoty interesów członków Stowarzyszenia, 
- reprezentowanie interesów członków wobec krajowych i międzynarodowych 
organizacji transportowych, spedycyjnych, turystycznych, 
- oddziaływanie na władze transportowe celem kształtowania polityki transportowej, 
- występowanie z inicjatywami wobec lokalnych władz administracyjnych w 
sprawach szeroko rozumianej infrastruktury transportowej, 
- współpraca z Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną, towarzystwami 
ubezpieczeniowymi, zespołami rzeczoznawców i innych, 
- podejmowanie inicjatyw lub współudział w kształtowaniu podstawowych i 
wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy, a zwłaszcza 
przewozy międzynarodowe, 
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- udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących 
działalności międzynarodowego transportu drogowego osób i ładunków oraz 
spedycji, 
- szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących 
kwalifikacje przewoźników i spedytorów,  
- wydawanie publikacji dotyczących prawnych, ekonomicznych i technicznych 
zagadnień międzynarodowego transportu drogowego, 
- podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska przewoźników 
i spedytorów. 
 

 

§  15 
 

 

Stowarzyszenie realizuje następujące zadania: 
1. udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom 

informacji i opinii dotyczących międzynarodowego transportu drogowego i 
spedycji, 

2. informowanie członków o obowiązujących przepisach, zwyczajach, 
stosowanej polityce działania i sytuacji w międzynarodowym transporcie 
drogowym i spedycji, 

3. współpraca w przygotowywaniu i opiniowaniu krajowych i międzynarodowych 
przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego i spedycji, 

4. zaopatrywanie przewoźników drogowych w znajdujące się w dyspozycji 
Stowarzyszenia krajowe i zagraniczne dokumenty związane z 
wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych i spedycji,  

5. uczestniczenie w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nieprawidłowego 
użycia dokumentów  związanych z wykonywaniem międzynarodowych 
przewozów drogowych i spedycji, 

6. uczestniczenie w prowadzeniu, negocjowaniu i rozwiązywaniu spraw 
międzynarodowego transportu drogowego na forum krajowym i 
międzynarodowym, 

7. występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec 
instytucji, organizacji, administracji,  

8. współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
członków Stowarzyszenia, 

9. wspieranie informacyjne wydawnictw dotyczących międzynarodowych 
przewozów drogowych, 

10.  organizowanie spotkań, kursów, szkoleń i konferencji podnoszących 
kwalifikacje członków stowarzyszenia, 

11.  organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych integrujących członków 

Stowarzyszenia 

12. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie transportu, spedycji, 

logistyki, 

13. zwalczanie i przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja zawodowa. 
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IV. ORGANY STOWARZYSZENIA 
 
 

§  16 
 

Organami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 
 

§  17 
 

1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywane są w głosowaniu tajnym. 
2. Kadencja organów pochodzących z wyboru trwa 3 lata. 
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej pozostałym członkom tych organów przysługuje prawo kooptacji; liczba 
osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyboru. 
 
 

§  18 
 
 

Pełnienie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia jest honorowe. Członkom Zarządu 
nie przysługuje wynagrodzenie. 
 
 
 
 

§  19 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia powołuje biuro. Biuro działa na podstawie preliminarza 
kosztów przedstawionego przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie prowadzi własny budżet. 
3. Siedzibą Biura jest miasto Szczecin. 
 
 
 

§  20 
 

1. Przy Stowarzyszeniu w Szczecinie może działać Centrum Badań 
Międzynarodowych Przewozów Drogowych i Spedycji w Polsce. Zasady 
funkcjonowania Centrum Badań określa regulamin opracowany przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 
2. Przy Stowarzyszeniu w Szczecinie może działać Centrum Koordynacji 
Przewozów i Spedycji Międzynarodowej. Zasady funkcjonowania Centrum 
Koordynacji Przewozów i Spedycji Międzynarodowej określa regulamin opracowany 
przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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3. Przy Stowarzyszeniu w Szczecinie może działać Konsorcjum Przewozów i 
Spedycji Międzynarodowej. Zasady funkcjonowania Konsorcjum Przewozów i 
Spedycji Międzynarodowej określa regulamin opracowany przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 
 
 
 
 

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 
 

§  21 
 

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 
 
 

 
§  22 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków członkowie zwyczajni uczestniczą osobiście, 
bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie pisemnej. 

2. Członkowie wspierający uczestniczą w Walnym Zebraniu poprzez swoje organy 
lub przez pełnomocnika. 

 
 

 
§  23 

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
2. Ustalenie wysokości składek członkowskich. 
3. Uchwalenie absolutorium Zarządowi. 
4. Uchwalenie regulaminów działalności organów Stowarzyszenia. 
5. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o skreśleniu, bądź 

wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 
6. Uchwalanie zmian statutu. 
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, podejmowanie 

uchwał co do wniosków członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 
Zarządu w tych sprawach. 

 
 
 

§  24 
 

Do ważności uchwały w sprawie wyboru i odwołania członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów oddana w obecności co 
najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 
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§  25 

 
1. Zebranie zwyczajne członków odbywa się raz w roku w ciągu 4 miesięcy po 

upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze. 
2. Nadzwyczajne Zebranie członków zwołuje się na żądanie Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
Stowarzyszenia. 

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinno mieć formę 
pisemną i podać cel jego zwołania. 

 
 
 

§  26 
 
1. Walne Zebranie członków zwyczajne i nadzwyczajne zwołuje Zarząd. 
2. Zebranie zwołuje się za pomocą pisemnych zawiadomień z podaniem terminu, 

miejsca i porządku obrad, na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem lub 
drogą elektroniczną  po pisemnym uzyskaniu zgody od członka Stowarzyszenia. 

 
 
 
 

§  27 
 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 
2. Do ważności uchwał zebrania odbywanego w pierwszym terminie wymagana jest 

obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 
3. Drugi termin zwołuje prezes zarządu Stowarzyszenia, po stwierdzeniu braku 

wymaganej liczby członków do odbycia pierwszego terminu. 
4. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych 

członków. 
 
 
 

VI. ZARZĄD 
 
 

§  28 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. 
2. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie 
czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 
Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje zawieranie umów, składanie i 
przyjmowanie oświadczeń woli. 
 

 
 

§  29 
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Do obowiązków Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia 
2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem 
3. przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji 
4. określenie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Biuro 
Stowarzyszenia 
5. opracowanie projektu regulaminu Zarządu 
6. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków dotyczących 
kierunków działalności Stowarzyszenia. 
7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków 
8. ustalanie preliminarza wydatków Stowarzyszenia 
9. rozstrzyganie sporów między członkami 
10. przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków wniosków dotyczących kierunków 
działalności Stowarzyszenia 
11. prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia. 
 
 
 
 

§  30 
 

1. Zarząd swoje funkcje wykonuje przy pomocy Biura. 
2. Zarząd zatrudnia w imieniu Stowarzyszenia pracowników do prowadzenia Biura 
Stowarzyszenia. 
3. Organizację Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 

VII. KOMISJA REWIZYJNA 
 
 

§  31 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powołanych i odwoływanych przez 
Walne Zgromadzenie Członków. 
3. Na pierwszym posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie 
Przewodniczącego. 
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są prowadzone przy obecności co najmniej 2 
członków, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

- być członkami organu zarządzającego  ani pozostawać z nimi w    stosunku 
pokrewieństwa i powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  
- być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej, 
- otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzeń. 

 

 
 

§  32 
 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 
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1) Kontrola działalności Stowarzyszenia,  ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

2) Przedstawienie  wniosków  o  zatwierdzenie sprawozdań finansowych  Zarządu   
przez  Walne  Zebranie  Członków  i o udzielenie absolutorium Zarządowi 

3) Składanie  Walnemu   Zebraniu   Członków  sprawozdań członków z działalności  
Komisji  z  wnioskami  wynikającymi z ustaleń kontroli 

 
Komisja Rewizyjna może zlecić biegłym wykonanie czynności kontrolnych 
wymagających wiadomości specjalnych. 
 
 
 

VIII. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA 
 
 

§  33 
 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności, z wpisowego, dochodów z majątku 
Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.  

2. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia 
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków 
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”. 

3. Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

4. Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika 
bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

5. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego 
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 
 

§  34 
 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad 
określonych przepisami obowiązującego prawa. Dochód z działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany na realizację celów statutowych.  
Przedmiot prowadzonej działalności określa Zarząd Stowarzyszenia. 
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§  35 
 

Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz 
podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu. Do reprezentowania Stowarzyszenia może zostać upoważniony jeden z 
członków Zarządu na podstawie indywidualnych decyzji w określonym wcześniej 
zakresie. 
 
 
IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 
 

§  36 
 
 

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne Członków 
kwalifikowaną 2/3 większości głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych 
do głosowania z zastrzeżeniem §27 punkt 4. 
 
 
 

§  37 
 

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu 
zwołane nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków kwalifikowaną większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

§  38 
 
 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku Stowarzyszenia na cel 
określony w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach oraz powołuje Komisję 
Likwidacyjną. 
 
 
 
 
 
 

 


