Załącznik do uchwały nr 01/01/2017 z dnia
04.01.2017 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA pod nazwą BTL Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU
( tekst. jednolity z późniejszymi zmianami)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę BTL w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla wspierania i propagowania
działalności logistycznej i transportowej.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Włocławek.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. W chwili zawiązania Stowarzyszenie liczy 8 członków założycieli.
§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz niniejszego Statutu.
§6
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
2. Decyzje w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie
przewidzianym w §10 ust. 3 niniejszego Statutu.

§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
1. Celem stowarzyszenia jest:
1) organizacja corocznych konferencji z zakresu dostępności usług kurierskich i ich relacji
cenowych do standardu obsługi,
2) wspieranie lokalnych i krajowych wydarzeń logistycznych,
3) obejmowanie patronatem kongresów logistycznych i kurierskich,
4) wspieranie prac doktoranckich z zakresu logistyki,
5) stała współpraca z mediami, w tym z prasą branżową.
2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1) wspieranie działań mających na celu podnoszenie świadomości logistycznej,
2) wspieranie działań mających na celu podnoszenie świadomości transportowej,
3) wspieranie działań mających na celu podnoszenie świadomości kurierskiej,
4) wspieranie działań mających na celu podnoszenie zaufania do usług kurierskich
i logistycznych,
5) budowanie świadomości ludności o korzyściach płynących z korzystania z usług kurierskich
poprzez rozbudowę odpowiednich aplikacji.
6) wspieranie rozwoju dostępności usług kurierskich dla szerokiego grona odbiorców,
7) nawiązywanie współpracy z placówkami szkolnymi i z zakresu kształcenia praktycznego,
8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju logistyki w regionach i stosownych branżach,
wspieranie regionalnych platform wymiany wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk
logistycznych i biznesowych,
9) wspieranie czynnych i powstających platform umożliwiających ogólny dostęp ludności
do usług kurierskich i logistycznych,
10) budowanie zaufania do przedsięwzięć z zakresu logistyki i usług kurierskich oferowanych
przez pośredników transportowych i brokerów,

11) wspieranie rozwoju i opieka nad uczniami szkolącymi się na kierunkach logistycznych
12) promocja polskiej logistyki za granicami kraju oraz nawiązywanie kontaktów
z towarzystwami logistycznymi za granicami kraju,
13) podejmowanie działań na rzecz wzrostu etyki w polskich środowiskach logistycznych,
14) wspieranie badań mających na celu poznanie polskiego rynku logistycznego i potrzeb
polskich przedsiębiorców,
15) wspieranie szkoleń i konferencji z zakresu logiki i transportu,
16) wspieranie działań mających na celu podniesienie prestiżu zawodu logistyka,
17) propagowanie bezpieczeństwa w obrocie logistycznym,
18) wspieranie przedsiębiorstw chcących rozwijać usługi logistyczne i kurierskie dla
społeczności,
19) wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie i zwiększanie dostępności
usług kurierskich poprzez platformy kurierskie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1) złoży deklarację członkowską na piśmie, która zostanie zatwierdzona przez Zarząd,
2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
5. Przyjęcie Członka zwyczajnego do Stowarzyszenia stwierdza swoim podpisem Prezes Zarządu,
podając do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, które
na podstawie uchwały przyjmuje go w poczet Stowarzyszenia. Ponadto ustanawia się obowiązek
posiadania na deklaracji kandydata na członka podpisów dwóch członków Stowarzyszenia, którzy
poręczają za rzetelność kandydata.

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Zarządu na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni maja prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania ustalonych składek, w tym składki rocznej, nie później niż do 31 marca
każdego roku,
4) kierowania się zasadą koleżeństwa i wzajemnego szacunku,
5) dbania o mienie Stowarzyszenia.
12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni.
13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. Wykluczenia przez Zarząd:
1) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) z powodu umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy,
4) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sadu,
6) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

16. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od daty powiadomienia członka o uchwale. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§10
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2.Pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Założycielskie, kolejnych wyborów
władz dokonuje Walne Zebranie Członków. Kadencja wszystkich władz wybieralnych
Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
7. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz do roku,
do 30 czerwca, przez Zarząd Stowarzyszenia.
8. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej
na 7 dni przez terminem Walnego Zebranie Członków.
9. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
11. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
12. Zarząd jest jednoosobowy. Posługuje się tytułem Prezes Zarządu.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
14. Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków.
15. Do reprezentacji Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli uprawniony jest członek zarządu
samodzielnie.
16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli na działalnością Stowarzyszenia.
17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków niezwłocznie po powstaniu wakatu w składzie Zarządu.
7) wskazanie, spośród członków Stowarzyszenia, osoby pełniącej obowiązki Zarządu do dnia
uzupełnienia wakatu w składzie Zarządu.
19. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
a. Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/3 liczby członków Komisji
Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
b. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych jest większa od
1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
20. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji Zarządu,
powołanie Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,
zwoływanego niezwłocznie po powstaniu wakatu w składzie Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
Do dnia uzupełnienia wakatu w składzie organu, obowiązki Zarządu pełni osoba wskazana przez
Komisję Rewizyjną spośród członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§11
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do reprezentacji Stowarzyszenia w sprawach majątkowych stosuje się §10 ust. 15 Statutu.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowana większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

