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STATUT 
 

CENTRALNEGO STOWARZYSZENIA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 
I SPEDYTORÓW W WARSZAWIE 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
I. Centralne Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów jest dobrowolnym samorządowym i 
trwałym zrzeszeniem. 
 
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 
20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 
 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. 
 
4. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
5. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami R.P. 
 
6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest 
zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia. 
 
7. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści: „Centralne Stowarzyszenie Przewoźników 
Drogowych i Spedytorów, 02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 62 lok. 113” 
 
 
II CELE I ZADANIA 
 

§ 2 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 
 
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy przewoźnikom w sprawach związanych z wykonywaniem 
krajowego i m.t.d. osób i przesyłek. 
 
2. Reprezentowanie interesów członków wobec krajowych i międzynarodowych organizacji 
transportowych, spedycyjnych i turystycznych. 
 
3. Współpraca z Urzędami Celnymi. Strażą Graniczną, towarzystwami ubezpieczeniowymi, zespołami 
rzeczoznawców. 
 
4. Podejmowanie inicjatyw i współudział w kształtowaniu polityki transportowej, podstawowych i 
wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy zwłaszcza przepisów dotyczących 
krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy i spedycji. 
 
5. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Organizowanie lub/i finansowanie: 

 
a/ stypendiów, szkoleń, kursów i innych form publikacji  
b/ konferencji i seminariów w kraju i za granicą 
c/ stałego forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami na rynku usług 
spedytorsko-przewozowych 
d/ popularyzowanie zdobytej wiedzy i osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia spedycji i 
przewozów krajowych i międzynarodowych 
e/ uczestniczenie w prowadzeniu negocjacji i rozwiązywaniu problemów w sprawach dotyczących 
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krajowego i m.t.d. na forum krajowym i międzynarodowym 
f/ występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji, organizacji. 
administracji lokalnej i państwowej w przypadku nie przestrzegania przez nie obowiązujących regulacji 
prawnych, administracyjnych i ekonomicznych 
g/ dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych oraz osób fizycznych, których 
działalność jest zbieżna z celem Stowarzyszenia, jak też współdziałać z właściwym organem administracji 
rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami, w tym - w zakresie tworzenia 
odpowiednich przepisów dotyczących krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych i spedycji. 
 
 
III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 4 
 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, którzy dobrowolnie zgłoszą akces 
przynależności i przestrzegać będą przepisy niniejszego statutu. 
 
2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
 
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i po 
opłaceniu wpisowego, zwykle większością głosów w formie uchwały. 
 
4. Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla idei 
Stowarzyszenia i za wybitne osiągnięcia na rzecz jego rozwoju. 
 

§ 5 
 
1.  Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający zdolność do czynności prywatnych po 
złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd. 
 
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyboru oraz opłacają składki członkowskie w 
wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie 
 
3. Członkowie założyciele mają prawa członków zwyczajnych. 
 

§ 6 
 
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna. będąca organizacją działającą na terenie kraju lub 
poza jego granicami lub osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia i deklarująca świadczenie pomocy materialnej na rzecz Stowarzyszenia. 
 
2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym - z wyjątkiem biernego 
prawa wyborczego. 
 

§ 7 
 
1. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych. 
 
2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek. 
 
 
Utrata członkostwa następuje wskutek: 
 
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 
 
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy 
niż 6 miesięcy. 
 
3. Wykluczenia przez Zarząd: 
a/ za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia 
b/ za uchylanie się od udziału w działa1ności statutowej Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy 
c/ za działanie na szkodę Stowarzyszenia. 
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4. Śmierć członka. 
 
5. Utraty osobowości prawnej członka. 
 
6. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia. 
 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia, członkowi przysługuje prawo 
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie co najmniej 14 dni przed terminem zwołania WZC. 
Uchwała WZC jest ostateczna. 
 

§ 9 
 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 
 
1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia. 
 
2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i korzystać z jego pomocy w realizacji zadań 
statutowych. 
 
3. Zgłaszać postulaty i propozycje wobec władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności 
Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrzenia 
 
4. Korzystać z urządzeń i obiektów oraz świadczeń Stowarzyszenia 
 
5. Nosić odznaki Stowarzyszenia 
 

§ 10 
 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
 
1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
 
2. Uczestniczyć w realizacji celów i zadań statutowych 
 
3. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniać się do jego rozwoju 
 
4. Regularnie opłacać składki 
 
 
IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 11 
Władzami Stowarzyszenia są: 
 
1. Walne Zebranie Członków (WZC) 
 
2. Zarząd 
 
3. Komisja Rewizyjna 
 
 

§ 12 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne zebrania mogą być 
Zwyczajne i Nadzwyczajne 
 
2. Do kompetencji WZC należy: 
a/ uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia 
b/ wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 
ustalonej przez WZC 
c/  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej  
d/ udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu  
e/ uchwalanie zmian statutu 
f/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia  
g/ustalanie wysokości składek członkowskich 
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3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na 4 lata 
 
4. O miejscu terminie i porządku obrad WZC Zarząd zawiadamia członków przynajmniej na 30 dni przed 
jego terminem 
 
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne WZC: 

 

a/ z własnej inicjatywy,  

b/ na wniosek conajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,  

c/ na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego WZC powinno mieć formę pisemną i podany cel jego zwołania. 
 
7. Nadzwyczajne WZC obraduje nad sprawami. dla których zostało zwołane. 
 
8. Przewodniczącego Walnego Zebrania, sekretarza i protokolanta wybiera WZC. 
 
 

§ 13 
1. Uchwały WZC są prawomocne: 
 
a/ w pierwszym terminie, o ile liczba obecnych członków przekracza połowę uprawnionych do 
głosowania. Uchwały zapadają zwykle większością głosów, 
 
b/ w drugim termin je wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu bez 
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykle większością obecnych na 
WZC, 
 
c/ informacja o drugim terminie WZC i prawomocności uchwał podjętych w tym terminie powinna być 
bezwzględnie zawarta w powiadomieniu o zebraniu Walnego Zebrania Członków. 
 
2. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego WZC. 
 
3. Głosowanie odbywa się jawnie. Przewodniczący zebrania zarządza tajność głosowania na wniosek l/3 
obecnych członków Stowarzyszenia, dotyczy to również członków władz. 
 
 

§ 14 
 

Zarząd 
 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się 3-9 członków wybranych przez WZC. 
 
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności zgodnie z uchwałami WZC, reprezentuje je na zewnątrz. 
 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 
5. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie 
równości glos ów decyduje głos Prezesa. 
 
6. Do kompetencji Zarządu należy: 
 
a/ realizowanie zadań statutowych oraz uchwał WZC, 
 
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w kraju i za granicą we wszystkich czynnościach 
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sądowych i poza sądowych związanych z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia, zawieranie umów, 
składanie i przyjmowanie oświadczeń woli. 
 
c/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
 
d/ opracowywanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących 
kierunków działalności Stowarzyszenia, 
 
e/ uchwalenie regulaminów wewnętrznych. 
 
f/ przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji, 
 
g/ ustalanie preliminarza wydatków Stowarzyszenia. 
 
h/ składanie WZC sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia. 
 
7. Zarząd swoje funkcje wykonuje przy pomocy biura nadzorowanego przez Członka Zarządu. 
 
8. Zarząd zawiera i rozwiązuje urnowy o pracę z pracownikami biura. 
 
9. Nadzór i organizację biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 
 

§ 15 
 

Komisja Rewizyjna 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez WZC i jest organem 
kontrolującym Stowarzyszenie. 
 
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał. 
 
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 
a/ kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, gospodarki i 

rzetelności wydatków, 

b/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. 
 
c/ składanie sprawozdań ze swej działalności na WZC oraz składanie wniosku o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
 

Komisja Rewizyjna może zlecić biegłym analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz rewizję 
gospodarki finansowej Stowarzyszenia. 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są prowadzone przy obecności 2 członków Komisji. 
 
 
V MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 16 
 

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

§ 17 
 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych przepisami 
obowiązującego prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na 
realizację celów statutowych. 
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§ 18 
 

Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podpisywania w 
imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy 2 członków Zarządu - w tym Prezesa. 
 

§ 19 
 
Stowarzyszenie może otrzymać dotacje wg. zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 
 
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 
1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata. Organa Stowarzyszenia posiadają prawo uzupełnienia 
swego składu osobowego, jednakże w liczbie nie przekraczającej l/3 składu organu pochodzącego z 
wyboru. 
 
2. Zmiany statutu wymagają uchwał WZC podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności 
conajmniej 3/4 uprawnionych do głosowania. 
 
 

lub: Zmiany statutu wymagają uchwały WZC podjętej większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania i zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną. 

 
§ 21 
 

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

§ 22 
 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne Członków 
podejmuje uchwalę o przekazaniu majątku Stowarzyszenia na cele społeczne oraz powołuje Komisję 
Likwidacyjną. 
 


