
STATUT 
ZWIĄZKU POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH 

Zatwierdzony i zmieniony na Walnym Zgromadzeniu ZPAŚ 19 marca 2013r. 
Tekst jednolity 

 

Strona | 1  
 

S T A T U T 
ZWIĄZKU POLSKICH ARMATOROW SRÓDLĄDOWYCH 

 
Rozdział I 

 

                                                                  Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

Nazwa, osobowość prawna, siedziba 

 

1. Organizacja nosi nazwę Związek Polskich Armatorów Śródlądowych i zwana jest dalej  Związkiem. 

2. Związek działa na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców  (Dz.U. nr 55, poz.253) i niniejszego 

statutu. 

3. Siedzibą Związku i jego władz jest miasto Szczecin. 

 

§ 2 

Teren działania 

 

Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

 

§ 3 

Możliwość zrzeszania się 

 

1. Związek stanowi dobrowolną organizację armatorów polskich. 

2. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, federacji i konfederacji. 

3. Uchwały Zarządu o przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.2 podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie na 

najbliższym posiedzeniu. 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania związku oraz ich realizacja. 

 

§ 4 

    Celem związku jest kształtowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi  polskiej  żeglugi śródlądowej. 

 

§ 5 

     Zadania związku są następujące: 

1. integracja polskich przewoźników śródlądowych i eksploatujących złoża naturalne na rzekach i akwenach 

2. ochrona interesów armatorów w polityce wewnętrznej kraju, 

3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o przewozach floty  śródlądowej, 

4. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w związku członków wobec   organów władzy i administracji 

państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników, innych instytucji, związków i 

organizacji handlowych, 

5. reprezentowanie interesów zrzeszonych w związku członków wobec organizacji międzynarodowych, 

6. zapewnienie profesjonalnego poziomu usług przewozowych świadczonych przez członków na rzecz kontrahentów ,zgodnie z 

między-narodowymi standardami, 

7. inicjowanie i promocja współpracy wśród członków w zakresie generalnych zasad polityki żeglugowej, prawnej, techniczne i 

dokumentacyjnej dotyczącej żeglugi śródlądowej, wspieranie działalności związanej z regulacją, pogłębianiem dróg  wodnych 

oraz pozyskiwaniem surowców 

8. przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym w żegludze śródlądowej i handlu zagranicznym, 

9. wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania nowoczesnych form organizacyjnych i technicznych w 

żegludze, 

10. kształtowanie i doskonalenie zasad rzetelnego postępowania w śródlądowym obrocie gospodarczym, 

11. rozpowszechnianie i publikowanie wszelkich informacji na temat żeglugi śródlądowej. 

 

§ 6 

      Formy i sposób realizacji zadań Związku są następujące: 

 

1. ułatwianie i wymiana doświadczeń i opinii przez organizowanie spotkań, konsultacji i konferencji, tworzenie sekcji branżowych 

2. działanie na rzecz unifikacji dokumentów żeglugowych, 

3. uczestnictwo w prowadzeniu rokowań zbiorowych ,zawieranie zbiorowych układów pracy i innych porozumień w zakresie 

objętym zadaniami statutowymi, 

4. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców w kraju i za granicą oraz organizacjami gospodarczymi, 

5. pozyskiwanie i przekazywanie zrzeszonym członkom informacji o sytuacji rynkowej, 

6. rekomendowanie swoich członków wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz instytucji i organizacji, 
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7. poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w żegludze, 

8. opiniowanie projektów prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej, obrotu portowo - śródlądowego, zatrudnienia we flocie 

śródlądowej, warunków pracy na statkach, dokonywanie ocen funkcjonowania prawa i występowanie z wnioskami o podjęcie 

prac ustawodawczych   w powyższym zakresie, 

9. opiniowanie i przedstawianie do wykorzystania przez właściwe podmioty projektów regulaminów, wzorów dokumentów 

stosowanych w obrocie portowo - śródlądowym oraz zwyczajów portowych, 

10. unowocześnienie metod pracy członków związku, w szczególności poprzez propagowanie stosowania nowoczesnych technik i 

form pracy, przygotowanie i przyjmowanie do zastosowania odpowiednich propozycji , rekomendacji i zadań, 

11. podejmowanie wszelkich innych działań w zakresie spraw wnoszonych przez członków związku; 

12. w przypadku ewentualnych sporów między członkami Związku prowadzenie negocjacji w celu zawarcia ugody. 

 

Rozdział III 

 

                                                                        Członkowie Związku 

 

§ 7 

       Członkowie 

 

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkiem Związku może być armator zarejestrowany w Polsce. 

3. Armatorem w rozumieniu niniejszego statutu jest również dzierżawca lub użytkownik statku śródlądowego. 

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna będąca armatorem. W przypadku członków wspierających 

Walne Zgromadzenie może odstąpić od kryteriów członkostwa określonych w ust.2.  

5. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi w działaniach na rzecz 

Związku i żeglugi śródlądowej . 

 

§ 8 

Nabycie członkostwa 

1. O przyjęciu do Związku decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

2. Uchwały Zarządu o przyjęciu członków wspierających podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie na jego 

najbliższym posiedzeniu. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Nadanie członkostwa honorowego Związku jest kompetencją Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 9 

 Prawa i obowiązki członków 

1. Członkowie mają prawo do: 

a)  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i pracach Związku 

b)  uzyskiwania informacji o pracach Związku; 

c)  korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku 

 

2. Członkowie są zobowiązani do:  

a)  aktywnego uczestnictwa w pracach związku,  

b)  przestrzegania statutu, stosowania się do uchwał i zaleceń władz Związku, 

c) przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

d) terminowego uiszczania składek, 

 e)  udzielania władzom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności, 

 f)  wykonywanie przyjętych na siebie jako członka Związku zadań i zobowiązań. 

         3.     Członkom wspierającym i honorowym przysługują takie same prawa i obowiązki jak członkom    

                 zwyczajnym.  

         4.    Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 10 

 Utrata członkostwa 

 

     Utrata członkostwa następuje w przypadku: 

1. wystąpienia dokonanego za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego 

2. rozwiązania Związku, 

3. likwidacji podmiotu gospodarczego będącego członkiem Związku, 

4. zaprzestania przez członka prowadzenia działalności gospodarczej,  

5. wykluczenia ze Związku, 

§ 11  

1.  Członek może zostać wykluczony ze Związku uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów , w obecności co 

najmniej połowy liczby członków Związku, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

2.  Wykluczenie może nastąpić w razie: 
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1. zwłoki w uiszczaniu składek członkowskich przez o najmniej 3 miesięcy. 

2. stwierdzenia prawomocną decyzją Urzędu Antymonopolowego lub prawomocnym   orzeczeniem sądu stosowania przez członka 

Związku praktyk monopolistycznych, 

3. działania na szkodę Związku, naruszenia zasad etyki zawodowej stwierdzonej Uchwałą   Walnego Zgromadzenia podjętą 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, którym przysługuje prawo głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. 

  

 

Rozdział IV  

 

  Władze Związku. 

 

§ 12 

  Władze Związku. 

Władzami Związku są: 

1. Walne Zgromadzenie 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wyznaczyć przedstawicieli reprezentujących ich we 

władzach Związku. 

§ 13 

Walne Zgromadzenie 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. 

2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Związku 

3.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

b) wybór Prezesa Związku 

c) uchwalenie budżetu i przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielanie Zarządowi absolutorium, 

f) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie stwierdzenia naruszenia przez członka etyki   zawodowej lub      działania na szkodę Związku, 

h) podejmowanie uchwal w sprawie wykluczenia ze związku, 

i) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia do związku, 

j) zmiany statutu, 

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku w wypadku jego likwidacji oraz rozliczenia majątku Związku, 

l) podejmowanie uchwal w sprawie tworzenia lub .przystępowania do krajowych i zagranicznych organizacji,  federacji i 

konfederacji, 

m) tworzenie funduszy celowych Związku, 

n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Związek  

o) nabycie i zbycie nieruchomości 

p) zwrot wpłat. 

§ 14 

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Związku zawiadamiając członków listem poleconym, nadanym co najmniej na dwa tygodnie 

przed terminem Zgromadzenia i zawierającym porządek obrad. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków 

Związku uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem & 11. 

3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Zgromadzenie w drugim terminie i wówczas uchwały Zgromadzenia o których mowa w & 

11 zapadają zwykłą większością głosów. 

4. Przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zgromadzeniu poddanych glosowaniu, członkowi Związku przysługuje prawo do jednego 

głosu. 

5. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku, w terminie do 30 marca każdego roku. 

6. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany za każdym razem jeden z członków Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 15 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co 

najmniej 1/3 liczby członków Związku. 

§  16 

     Zarząd 

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. 

2. Zarząd liczy od 3 - 5 osób.  

3. W skład Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów i dwóch członków Zarządu. 
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4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

5. Zarząd obraduje przynajmniej raz w kwartale. 

6. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów. 

7. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność większości członków Zarządu. 

8. Zarząd odpowiada osobiście i solidarnie za wszelkie zobowiązania   poczynione w imieniu Związku zarówno wobec osób trzecich jak 

i Związku. 

§  17 

1.    Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) kierowanie i koordynowanie pracy Związku i współpracy z innymi organizacjami, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,  

c) prowadzenie gospodarki finansowej Związku, 

d) zarządzanie majątkiem Związku, 

e) powoływanie Dyrektora Biura Zarządu. 

Zarząd wykonuje swoje zadania samodzielnie lub przez Dyrektora Biura 

 

§  18 

Do kompetencji Dyrektora Biura Zarządu należy w szczególności: 

1. prowadzenie Biura Związku, 

2. załatwianie bieżących spraw Związku, 

3. zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji istotnych dla członków Związku, 

4. organizowanie posiedzeń Zarządu i Walnego Zgromadzenia 

 

§  19 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

2. Dyrektor Biura Zarządu może samodzielnie złożyć oświadczenie woli do wysokości 5000,00 zł. 

 

§  20 

 

Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.  Z chwilą odwołania 

Prezesa ustępuje cały Zarząd, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu. Tak wybrany Zarząd pełni 

obowiązki do upływu terminu kadencji przewidzianej dla odwołanego. 

 

§ 21 

 Prezes Zarządu 

1.   Prezes Zarządu: 

a) kieruje pracami Związku w okresach między Walnymi Zgromadzeniami, 

b) nadzoruje i koordynuje działalność zespołów problemowych i grup roboczych, 

c) reprezentuje członków Związku na zewnątrz w ich stosunkach z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 22 

      Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na czteroletnią kadencję  bezwzględną większością głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, łącznie z wyborem Zarządu, 

2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) przeprowadzenie kontroli działalności zarządu i ocena jej zgodności ze Statutem   i uchwałami Walnego Zgromadzenia 

b) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu 

c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 

4.   Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Komisji 

 

Rozdział V  

 

                                           Majątek Związku 

 

§ 23 

1. Majątek Związku tworzą: 

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Związku 

b) inne prawa majątkowe 

c) środki pieniężne 

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Związku. 

2. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich 
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b) darowizn 

c) dochodów z majątku Związku oraz działalności statutowej 

d) innych wpływów 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd 

 

§ 24 

Składki członkowskie 

 

1.   Składka członkowska w miesięcznej wysokości jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.  

2.   Składka płatna jest na podstawie wystawionego przez Biuro rachunku. 

 

§ 25 

 

l.  Członkowie Związku dokonywać będą wpłat dla wykonywania jego statutowych zadań, w tym szkoleniowych w wysokości ustalonej 

przez Walne Zgromadzenie. 

2.  Wpłaty określone w ust. l mogą być dokonywane na utworzone fundusze celowe Związku. 

 

 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 

§ 26 

        Zmiana statutu. 

 

Statut Związku może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia  podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

liczby członków Związku. 

 

§ 27 

         Rozwiązanie Związku 

 

l. Związek może zostać rozwiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/4 głosów  w obecności co najmniej połowy 

liczby członków Związku.  

2. Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o rozwiązanie Związku podejmuje także uchwalę  w sprawie przeznaczenia majątku 

likwidowanego Związku na pokrycie zobowiązań. 

 

 

 

Zmieniony na Walnym Zgromadzeniu – Uchwała nr 2/2013  

w dniu 19 marca 2013r.  

 

 

 


