
Załącznik  
do uchwały ZOD nr 15/2013 

z dnia 06.06.2013 r. 

 

Regulamin 
określający sposób ustanawiania upełnomocnionych przedstawicieli 

 
wykaz dokumentów warunkujących uczestnictwo  

w Zebraniu Regionalnym lub Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów 
 

Postanowienia wstępne. 

§1.  

W Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów biorą udział Delegaci wybrani przez Zebrania 

Regionalne (§17a ust. 1 Statutu Zrzeszenia), w których uczestniczą członkowie Zrzeszenia mający w 

danym regionie siedzibę swojej działalności (§24a ust. 1 Statutu Zrzeszenia). 

§2.  

Niniejszy Regulamin, na podstawie §9a ust. 3 Statutu, określa sposób ustanawiania 

upełnomocnionych przedstawicieli członków Zrzeszenia, poprzez wskazanie dokumentów 

uznawanych za dostateczne dla wykazania wymaganego Statutem umocowania. 

§3.  

Określone niniejszym Regulaminem zasady ustanawiania upełnomocnionych przedstawicieli na 

Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów stosuje się odpowiednio wobec upełnomocnionych 

przedstawicieli członków Zrzeszenia działających na Zebraniach Regionalnych. 

 

Wykaz dokumentów. 

§4.  

Delegaci przybywający na Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Delegatów powinni okazać następujące 

dokumenty: 

1. Delegaci będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność 

gospodarczą – działają zawsze osobiście i przedstawiają jedynie dowód osobisty. 

2. Delegaci reprezentujący przedsiębiorców prowadzących działalność w spółce cywilnej  

– w zależności od tego, czy Delegatem został wybrany wspólnik czy też pełnomocnik  

(lub prokurent) wspólników, przedstawiają: 

a) Delegat - wspólnik spółki cywilnej przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 uchwałę wspólników (lub ich oświadczenia) upoważniającą go do wykonywania 

praw członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów, 

b)  Delegat - pełnomocnik (lub prokurent) wspólników spółki cywilnej przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 uchwałę wspólników (lub ich oświadczenia) upoważniającą go do wykonywania 

praw członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów. 

 



3. Delegaci reprezentujący spółki jawne – w zależności od tego, czy Delegatem został wybrany 

wspólnik czy też pełnomocnik (lub prokurent) spółki, przedstawiają: 

a) Delegat – wspólnik, uprawniony zgodnie z KRS do jednoosobowej reprezentacji spółki - 

przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

b) Delegat – wspólnik, jeżeli zgodnie z KRS nie jest uprawniony do jednoosobowej 

reprezentacji spółki - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 uchwałę wspólników upoważniającą tego wspólnika do wykonywania praw 

członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów. 

c) Delegat – pełnomocnik (lub prokurent) spółki jawnej - przedstawia: 

 dowód osobisty. 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 pisemne pełnomocnictwo do wykonywania praw członkowskich na 

Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów udzielone zgodnie z zasadami 

reprezentacji ujawnionymi w KRS. 

4. Delegaci reprezentujący spółki komandytowe – w zależności od tego, czy Delegatem został 

wybrany wspólnik komplementariusz czy też pełnomocnik (lub prokurent) spółki, przedstawiają: 

a) Delegat – komplementariusz uprawniony zgodnie z KRS do jednoosobowej 

reprezentacji spółki - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

b) Delegat – komplementariusz, jeżeli zgodnie z KRS nie jest uprawniony do 

jednoosobowej reprezentacji spółki - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

 uchwałę komplementariuszy upoważniającą tego wspólnika do wykonywania 

praw członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów. 

c) Delegat – pełnomocnik (lub prokurent) spółki komandytowej - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 pisemne pełnomocnictwo do wykonywania praw członkowskich na 

Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów udzielone zgodnie z zasadami 

reprezentacji ujawnionymi w KRS. 

5. Delegaci reprezentujący osoby prawne (w tym: spółki z o.o. i akcyjne, przedsiębiorstwa 

państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, zrzeszenia, itp.) w zależności od tego, czy 

Delegatem został wybrany członek organu uprawnionego do reprezentacji (np. Zarządu), czy też 

pełnomocnik (lub prokurent), przedstawiają: 



a) Delegat - członek organu uprawnionego do reprezentacji, uprawniony zgodnie z KRS do 

reprezentacji jednoosobowej (np. członek zarządu uprawniony do jednoosobowej 

reprezentacji) - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

b) Delegat – członek organu uprawnionego do reprezentacji, który zgodnie z KRS nie jest 

uprawniony do reprezentacji jednoosobowej (np. członek zarządu, gdy dla reprezentacji 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu) - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 pisemne pełnomocnictwo do wykonywania praw członkowskich na 

Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów udzielone przez osobę prawną zgodnie z 

zasadami reprezentacji, 

c) Delegat – pełnomocnik (lub prokurent) - przedstawia: 

 dowód osobisty, 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 pisemne pełnomocnictwo do wykonywania praw członkowskich na 

Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów udzielone przez osobę prawną zgodnie z 

zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS. 

 

Odpis z KRS. 

§5.  

Składany odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub jego kopia) powinien: 

a) być wystawiony nie później niż w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę otwarcia 

Zgromadzenia Ogólnego Delegatów, 

b) koniecznie wymieniać osoby, które reprezentują członka na Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów, 

lub które udzieliły upoważniania do wykonywania praw członkowskich na Zgromadzeniu 

Ogólnym Delegatów, 

c) zostać opatrzony pisemnym oświadczeniem Delegata, sporządzonym i podpisanym w dniu 

otwarcia Zgromadzenia Ogólnego Delegatów, że do tego dnia dane ujawnione w składanym 

odpisie nie uległy zmianie. 

 

Udzielanie pełnomocnictwa. 

§6.  

Pełnomocnictwo (§4 ust. 3 lit. c, §4 ust. 4 lit. c, §4 ust. 5 lit. c, również w formie określonej w §4 ust. 2 

lit. b) może zostać udzielone: 

a) wyłącznie osobom zatrudnionym (w dowolnej formie) przez udzielającego pełnomocnictwa 

członka Zrzeszenia na kierowniczych stanowiskach związanych z wykonywaniem transportu 

drogowego, co musi wynikać z treści udzielonego pełnomocnictwa,  

b) w wypadku członków Zrzeszenia – spółek kapitałowych (spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych) – 

pełnomocnictwo może zostać udzielone również wspólnikom (akcjonariuszom) tych spółek, 

posiadającym nie mniej niż 10% udziału w kapitale zakładowym, co musi wynikać z treści 

udzielonego pełnomocnictwa. 



Zakaz kumulowania reprezentacji. 

§7.  

Jedna osoba może być upełnomocnionym przedstawicielem tylko jednego członka Zrzeszenia. 

Również członek Zrzeszenia będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie może łączyć wykonywania praw 

członkowskich we własnym imieniu oraz w charakterze upełnomocnionego przedstawiciela innego 

członka. 

 

Oświadczenie. 

§8.  

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Delegatów, w porządku obrad którego nie ma wyboru członków 

władz Zrzeszenia, dostateczne umocowanie Delegata jako upełnomocnionego przedstawiciela 

członka Zrzeszenia może zostać wykazane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Delegata o 

spełnieniu przesłanek ważnego umocowania, odpowiednio do §4 powyżej. 

§9.  

Na każde żądanie Zrzeszenia, członek Zrzeszenia oraz osoba składająca ww. oświadczenie są 

zobowiązani do przedstawienia dokumentów określonych w §4 powyżej, wykazujących umocowanie 

Delegata. 

 

Okres obowiązywania Regulaminu. 

§10.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2011 r. i obowiązuje bezterminowo. 


