
Aby skutecznie realizować postawione cele, Stowarzyszenie
współdziała z władzami samorządowymi i administracyjnymi,
instytucjami nauki i kultury oraz organizacjami pozarządo-
wymi. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi, osobami
życia publicznego oraz środkami masowego przekazu. Prowadzi
działalność informacyjną i promocyjną za pośrednictwem włas-
nego pisma, strony internetowej i biura informacyjnego.
Podejmuje działalność popularyzatorską poprzez organizowa-
nie zjazdów, warsztatów, spotkań i akcji promocyjnych, orga-
nizuje szkolenia i sympozja o tematyce transportowej oraz
wymienia doświadczenia z pokrewnymi instytucjami za granicą.

Struktura organizacji
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków

zwyczajnych, honorowych i wspierających. Władzami Stowa-
rzyszenia są walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna.
Kadencja zarządu i komisji trwa 3 lata. Zarząd składa się z 3–10
członków. Jego posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż 2 razy
w roku. Na posiedzenia zarządu mogą być zapraszani (z głosem
doradczym) także członkowie honorowi i przewodniczący
komisji rewizyjnej. W razie zdekompletowania zarząd dobiera
do swego składu osobę spośród członków Stowarzyszenia.

Zarząd prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia, rea-
lizując założone wcześniej cele, a w szczególności: zawiaduje
majątkiem Stowarzyszenia, przyjmuje nowych członków zwy-
czajnych i wspierających, wykonuje uchwały walnego zgroma-
dzenia, przygotowuje wnioski i sprawozdania na walne
zgromadzenia, prowadzi korespondencję, nawiązuje kontakty
z innymi stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, uczelniami,

a także uchwala wysokość składki członkowskiej.
Wśród członków OSPTN można zaleźć takie firmy,

jak Panas Transport, Transannaberg, MTD, ZTE
Katowice, BED-MET, ORBI-TRANS, UTP, ZRE
Katowice SA, OL-TRANS, Natalek, Transservice.

Ponadnormatywni.pl
Stowarzyszenie komunikuje się za pośrednictwem

serwisu internetowego ponadnormatywni.pl. Dzięki
temu wszyscy członkowie i zainteresowani tematem
mają dostęp do informacji. Każdy zarejestrowany
użytkownik może opisać trapiące go problemy i skon-
sultować sposób ich rozwiązania z innymi użytkow-
nikami. Obecnie serwis zapewnia m.in. doradztwo
techniczne i prawne (np. wyjaśnia wątpliwości do-
tyczące przepisów czy też nieprawidłowości, np.
podczas kontroli drogowej).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu
Nienormatywnego ma na celu poprawę stanu prawnego
transportu ładunków nienormatywnych, a w szczegól-

ności zasad wydawania pozwoleń na przejazdy przez GDDKiA.
Chce stać się ogólnopolską organizacją zrzeszającą firmy trans-
portujące ładunki ponadnormatywne oraz wszystkich, którzy
związani są z tą dziedziną transportu. Stowarzyszenie jest zare-
jestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
Działa ono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba
władz mieści się w Krakowie. Ta dobrowolna organizacja
społeczna zrzesza osoby związane z drogowym, nienormatyw-
nym przewozem towarów oraz zainteresowane drogowym prze-
wozem towarów. Może ona powoływać jednostki terenowe,
czyli oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka
województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia
może posiadać osobowość prawną.

Cele Stowarzyszenia
Wśród głównych założeń OSPTN znajduje się działanie na

rzecz zmian aktów prawnych związanych z transportem towa-
rów pojazdami nienormatywnymi oraz z pilotażem pojazdów
nienormatywnych. Ważne jest także dążenie do zmian
dotyczących rejestracji pojazdów nienormatywnych oraz wyda-
wania zezwoleń na przejazdy. Jednym z celów jest również
działanie na rzecz zmian dotyczących tzw. homologacji unij-
nej pojazdów nienormatywnych. Stowarzyszenie zakłada ponadto
aktywność naukowo-techniczną związaną z przejazdami pojaz-
dów nienormatywnych, a także wspieranie inicjatyw społecz-
nych na rzecz budowy dróg i autostrad.

Postanowiliśmy szerzej informować o działaniach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu
Nienormatywnego. Postaramy się, aby w „Samochodach Specjalnych” na bieżąco relacjonować wydarze-
nia związane z transportem ponadnormatywnym.
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