
Jednolity tekst Statutu  

Przyjęty na Walnym Zebraniu członków PTL  

w dniu 19 lutego 2010 r.  

   

STATUT  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGISTYCZNEGO  

   

ROZDZIAŁ 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKIE TOWARZYSTWO LOGISTYCZNE i jest dalej 

nazywane Stowarzyszeniem.  

§ 2.  

Stowarzyszenie powołuje się w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 ), zwaną dalej 

ustawą. 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.  

§ 3.  

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Stowarzyszenie może powoływać na wniosek członków grupy robocze.  

§ 4.  

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.  

§ 5.  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 

zbliżonym profilu działania.  



 

ROZDZIAŁ 2 

 

Misja, cele i środki działania  

§ 6.  

Misją Stowarzyszenia jest być ogólnokrajowym stowarzyszeniem zawodowym, 

służącym rozwojowi logistyki i logistyków w Polsce, poprzez rozwijanie i promowanie 

wiedzy logistycznej.  

§ 7.  

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. rozwijanie, upowszechnianie i podnoszenie na wyższy poziom wiedzy 

logistycznej w Polsce,  

2. podejmowanie i wspieranie działań mających na celu wzrost prestiżu zawodu 

logistyka i integracji polskiego środowiska logistycznego,  

3. tworzenie silnego lobby logistycznego reprezentującego interesy branży,  

4. podejmowanie działań na rzecz rozwoju logistyki w regionach i branżach, 

wspieranie regionalnych i branżowych platform wymiany wiedzy, umiejętności 

i dobrych przykładów działań logistycznych,  

5. promocja polskiej logistyki za granicą oraz rozwijanie współpracy z innymi 

krajowymi i zagranicznymi towarzystwami logistycznymi,  

6. wspieranie badań pierwotnych prowadzących do lepszego poznania polskiego 

rynku logistycznego i potrzeb polskich przedsiębiorstw - wspieranie 

konferencji, szkoleń i warsztatów odpowiadających tym potrzebom,  

7. wspieranie rozwoju i kształcenia słuchaczy szkół logistycznych różnych 

szczebli, kierunków logistycznych w uczelniach wyższych, logistycznych kół 

naukowych itp.,  

8. podejmowanie działań na rzecz wzrostu etyki działań w polskim środowisku 

logistycznym.  

 



 

§ 8.  

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:  

1. tworzenie warunków organizacyjnych, prawnych i materialnych do działania,  

2. koordynację działalności oraz organizowanie współpracy członków 

Stowarzyszenia działających w różnych środowiskach i organizacjach,  

3. reprezentowanie inicjatyw członków stowarzyszenia,  

4. podejmowanie innych działań służących rozwojowi Stowarzyszenia i realizacji 

jego celów statutowych.  

  

ROZDZIAŁ 3  

Członkowie Stowarzyszenia  

§ 9.  

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, obywatele 

Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy - na zasadach określonych w statucie 

i ustawie.  

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia.  

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać status:  

1. członków zwyczajnych,  

2. członków wspierających,  

3. członków honorowych.  

§ 10  

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:  

1. przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał 

jego władz,  

2. opłacać składki lub realizować inne, przyjęte na siebie świadczenia na rzecz 

Stowarzyszenia,  



3. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.  

§ 11.  

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która na piśmie zadeklaruje chęć przystąpienia do 

Stowarzyszenia, zobowiąże się do przestrzegania jego statutu i terminowego 

uiszczania składek.  

§ 12.  

1.   Członkowi zwyczajnemu przysługuje:  

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,  

2. prawo sprawowania osobiście nadzoru i kontroli nad pracami władz 

Stowarzyszenia - w sposób nie utrudniający im działania - polegające  

w szczególności na uzyskiwaniu odpowiedzi, wyjaśnień oraz informacji 

o bieżących sprawach Stowarzyszenia,  

3. prawo czynnego uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, 

spotkaniach i innych pracach organizowanych przez Stowarzyszenie  

na zasadach określonych w programach tychże zebrań, konferencji  

i spotkań,  

4. prawo zgłaszania postulatów, wniosków i inicjatyw dotyczących prac 

Stowarzyszenia,  

5. prawo zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia dotyczących spraw 

członkowskich do Walnego Zebrania Członków.  

   

§ 13.  

1. Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom 

zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego  

2. Członek wspierający nie płaci składek członkowskich, natomiast obowiązany 

jest do spełniania zadeklarowanych przez siebie przy przyjęciu w poczet 

członków świadczeń finansowych i rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia.  

   



§ 14.  

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona  

dla Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu Głównego.  

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym  

że zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.  

§ 15.  

1. Ustanie członkostwa może nastąpić w wyniku:  

1. rezygnacji, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez 

członka wspierającego, będącego osobą prawną,  

2. wykluczenia,  

3. skreślenia  

2. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Decyzję o pozbawieniu statusu Członka Honorowego podejmuje Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

4. Powodem wykluczenia ze Stowarzyszenia może być:  

1. działanie na szkodę Stowarzyszenia,  

2. rażące naruszanie przepisów statutu, regulaminów Stowarzyszenia  

i uchwał jego władz.  

5. Skreślenie następuje na skutek nie opłacenia rocznej składki przez okres  

3 miesięcy licząc od początku roku kalendarzowego.    

ROZDZIAŁ 4  

Władze Stowarzyszenia  

§ 16.  

1. Organami stowarzyszenia są  

1. Walne Zebranie Członków  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna.  

4. Sąd Koleżeński  



2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, natomiast nie 

można sprawować tej samej funkcji dłużej niż 2 kolejne kadencje.  

   

Walne Zebranie Członków  

 

§ 17.  

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.  

§ 18.  

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:  

1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,  

2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

4. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,  

5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,  

6. rozpatrywanie wszystkich innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych władz.  

   

§ 19.  

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie 

rzadziej niż raz na trzy lata.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków 

Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.  

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zebrania Zarząd 

powiadamia członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem jego 

zwołania, przy czym Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest nie później niż  

w ciągu miesiąca po zgłoszeniu wniosku.  



   

§ 20.  

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w obecności co 

najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych  

w drugim terminie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za 

wyjątkiem uchwał dotyczących:  

1. zmian w Statucie, które wymagają większości 2/3 głosów,  

2. rozwiązania Stowarzyszenia (zgodnie z zasadami określonymi w § 28).  

Zarząd Stowarzyszenia  

 

§ 21.  

1. Zarząd składa się z 7 - 11 członków wybranych przez Walne Zebranie.  

O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.  

2. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Zastępców 

Przewodniczącego Sekretarza oraz Skarbnika w głosowaniu tajnym.  

3. Tryb zwoływania zebrań Zarządu i zasady jego pracy określa Regulamin 

Pracy Zarządu.  

§ 22.  

Do zadań Zarządu należy:  

1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania.  

2. opracowanie okresowych planów działalności Stowarzyszenia.  

3. uchwalania regulaminów Stowarzyszenia.  

4. podejmowanie decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia.  

5. ustalanie wysokości składek.  

6. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia.  

7. powoływanie i nadzorowanie grup roboczych.  

8. powoływanie ciał kolegialnych w celu realizacji ściśle określonych zadań.  



 

§ 23. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.  

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej pięciu członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Zarządu.  

   

§ 24.  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest 

Przewodniczący Zarządu albo dwóch członków Zarządu. Do składania oświadczeń 

majątkowych wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika 

albo dwóch członków Zarządu i Skarbnika.  

 

Komisja Rewizyjna  

§ 25.  

1. Komisja Rewizyjna, wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków, składa 

się z 3 - 5 osób, które wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego.  

2. Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość działalności finansowej 

 i gospodarczej Stowarzyszenia.  

3. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień ma prawo występować 

do Zarządu z żądaniem ich usunięcia.  

4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków  

w kwestii udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

5. Delegowany przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć  

w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.  

   

 

 



Sąd Koleżeński  

 

§ 26.  

1. Sąd Koleżeński, wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków, składa się  

z 3 osób, które wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego.  

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe na gruncie działań Stowarzyszenia 

pomiędzy jego członkami.  

3. Decyzje Sądu Koleżeńskiego podlegają zaskarżeniu do Walnego Zebrania 

Członków.  

   

ROZDZIAŁ 5  

Majątek i fundusze Stowarzyszenia  

 

§ 27.  

Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, dotacji, 

darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku 

Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.  

Rozwiązywanie Stowarzyszenia  

§ 28  

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością 2/3 głosów przy obecności minimum 1/2 członków uprawnionych 

do głosowania.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki 

przeznaczony zostaje majątek Stowarzyszenia.  

   

   


