Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Turystyczne

NIP: 6572911786
REGON: 260726072
KRS: 0000480242

STATUT
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Turystycznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę Świętokrzyskie Stowarzyszenie Turystyczne, w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Kielce.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą ,,ŚST” z wyjątkiem dokumentów urzędowych.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
7. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej
przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do
podziału pomiędzy jego członków.
8. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z
późn. zm.).
9. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do
celów statutowych organizacji.
10. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw
może zatrudniać pracowników.
11. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, nr 123, p. 776 z późn.
zm.).
12. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, p.
837 z późn. zm.).
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Rozdział II
Cele i środki działania
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem zawiązanym dla realizacji
i propagowania turystyki, upowszechniania krajoznawstwa i przywiązania do regionu świętokrzyskiego,
przyczyniania się do wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce województwa świętokrzyskiego, a także
wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
2. Celami Stowarzyszenia są:
1) Krzewienie oraz rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
2) Promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa świętokrzyskiego;
3) Działania na rzecz rozwoju oraz poprawy zagospodarowania turystycznego;
4) Inicjowanie oraz pobudzanie działania na rzecz rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim;
5) Współpraca z innymi instytucjami o zbliżonym kierunku działania, jednostkami samorządowymi
i oświatowymi;
6) Promowanie dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego lokalnie oraz poza jego
granicami;
7) Działalność na rzecz rozwoju turystyki zrównoważonej;
8) Tworzenie miejsc wypoczynku, integracji i spotkań dla różnych grup społecznych;
9) Wprowadzanie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz wykorzystywanie modelowania
trójwymiarowego;
10) Integracja i współpraca międzynarodowa;
11) Nauka, edukacja, oświata oraz wychowanie dzieci i młodzieży;
12) Propagowanie wolontariatu;
13) Działalność charytatywna;
14) Działalność powiązana ze sportem;
15) Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
16) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji;
17) Działalność wydawnicza;
18) Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury turystycznej i sportowej;
19) Prowadzenie i finansowanie działań propagujących ekologię, ochronę przyrody i krajobrazu regionu;
20) Prowadzenie i wspieranie programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu,
gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu;
21) Integracja europejska i współpraca międzynarodowa;
22) Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
23) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
24) Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich
członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym;
25) Poszukiwanie źródeł kultury polskiej, jak i innych narodów oraz zmiana tych etnologicznych inspiracji
na efekt w postaci różnorodnych kreacji artystycznych i dokumentacyjnych;
26) Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i
kultury regionu, służących lokalnej społeczności;
27) Finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z
celami Stowarzyszenia;
28) Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów
edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie;
29) Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz
realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia;

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Turystyczne

NIP: 6572911786
REGON: 260726072
KRS: 0000480242

30) Szkolenie i doskonalenie kadry menedżerskiej dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych,
instytucji samorządowych oraz firm;
31) Wspieranie i promowanie ekonomii społecznej;
32) Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych;
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Czynny udział Stowarzyszenia w imprezach oraz wydarzeniach turystycznych, krajoznawczych,
geograficznych;
2) Udział w targach turystycznych, akcjach na rzecz promocji regionu;
3) Popularyzację walorów turystycznych i rekreacyjnych Ziemi Świętokrzyskiej oraz regionu;
4) Popularyzację i organizowanie wędrownictwa indywidualnego i grupowego, rajdów, złazów, zlotów,
spływów, rejsów oraz obozów i kolonii;
5) Prowadzenie inwentaryzacji turystycznej w celu poprawy zagospodarowania turystycznego
województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenia atrakcyjności regionu;
6) Badanie środowiska przyrodniczego i społeczno – gospodarczego oraz analizowanie zjawisk
występujących na skutek rozwoju i zwiększenia ruchu turystycznego w regionie;
7) Rozpowszechnianie aktywności turystycznej i krajoznawczej wśród społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem walorów województwa świętokrzyskiego;
8) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi i społecznymi,
instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju jak i za granicą;
9) Organizowanie objazdowych akcji promocyjnych docierając bezpośrednio do społeczeństwa lokalnego
jak i zagranicznego;
10) Organizowanie konferencji, sympozjów dotyczących turystyki, geografii, GIS oraz ochrony
środowiska;
11) Organizowanie i realizację kolonii, obozów, gier terenowych dla dzieci i młodzieży;
12) Tworzenie alternatywnego środowiska rówieśniczego, inicjowanie i animowanie organizacyjnych form
aktywności społecznej dzieci, młodzieży, dorosłych w zakresie rozwoju osobistego;
13) Wykorzystywanie metody modelowania trójwymiarowego, tworzenie multimedialnych platform oraz
baz danych z zakresu turystyki, geografii, GIS i ochrony środowiska
14) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
w kraju i za granicą;
15) Działalność oświatowa (w tym m.in. szkolenia, kursy, spotkania, prelekcje, pokazy, panele dyskusyjne,
konferencje, wykłady) związana z celami statutowymi;
16) Kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw sprzyjających rozwojowi wolontariatu;
17) Organizacja zawodów, festiwali, konkursów, przeglądów spotkań, plenerów warsztatów, wystaw
artystycznych i innych imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych;
18) Działalność informacyjna, promocyjna i wydawnicza służącą realizacji celów statutowych;
19) Prowadzenie badań naukowych oraz organizacja konferencji wraz z publikacjami artykułów
i wyników badań;
20) Działania na rzecz stworzenia interaktywnej bazy podmiotów branży turystycznej oraz podmiotów jej
towarzyszących,
21) Współdziałanie z uczelniami, instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
22) Inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
23) Badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma partnerami: władzami lokalnymi,
biznesem, organizacjami przedsiębiorców, ekspertami, działaczami lokalni;
24) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
25) Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
26) Inną działalność edukacyjną i oświatową;
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27) Integrację środowiska seniorów;
28) Łączenie pokoleń;
29) Promocję i organizację wolontariatu;
30) Organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne;
31) Propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji promujących ideę integracji europejskiej;
32) Rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi;
33) Wymianę międzynarodową rodaków mieszkających na obczyźnie, organizowanie spotkań, kursów,
szkoleń, upowszechnienie turystyki połączonej z rozpowszechnieniem tradycji kultury polskiej;
34) Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wypełnienie młodzieży czasu wolnego;
35) Upowszechnienie aktywności krajoznawczej i turystycznej u osób w każdym wieku;
36) Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizację wycieczek, obozów, kolonii i innych
alternatywnych form wypoczynku;
37) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
38) Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską;
39) Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków
Stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowej;
40) Organizację kampanii informacyjnych na temat ekonomii społecznej;
41) Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
42) Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
4. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzić może działalność pożytku publicznego w
formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD
jest:
a) działalność odpłatna:
 58.11.Z Wydawanie książek.
 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację.
 90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
b) działalność nieodpłatna:
 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.
 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
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 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 58.11.Z Wydawanie książek.
 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia),
która złoży deklarację członkowską i przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania niniejszego statutu, uchwał oraz regulaminów władz Stowarzyszenia,
b) opłacania składek oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, na zasadach określonych w statucie,
c) należycie wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji we władzach Stowarzyszenia,
d) godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz oraz dbać o mienie i jego dobre imię,
e) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów.
8. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają
wszystkie inne prawa członka zwyczajnego oraz obowiązki członków zwyczajnych poza obowiązkiem
opłacania składek oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

9. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)
b)





pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
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 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
10. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków
za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

11. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym
bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję
pełnić wielokrotnie.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie, jedną godzinę później, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed
terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie 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
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Walne
Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

9. Zdolność Walnego Zgromadzenia Członków do prawomocnego podejmowania uchwał, stwierdza
Przewodniczący na podstawie listy obecności.

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu,
wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu Zarządu,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
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i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
11. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem
Członków Stowarzyszenia.

12. Zarząd składa się z 3 do 8 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza. Wybrany
przez Walne Zgromadzenie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na
którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika lub Sekretarza.

13. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
14. Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
przyjmowanie i skreślanie członków,
podejmowanie uchwał,
przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka
Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,
m) opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
n) realizacja projektów/grantów, dofinansowanie przedsięwzięć,
o) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych
i zagranicznych.
15. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w trakcje kadencji do składu Zarządu dołącza się osobę spośród
członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za zgodą członka. W ten sposób można powołać
tylko jednego członka Zarządu. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Zarządu, Walne
Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

16. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.

17. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.
18. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie
Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

19. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji dołącza się osobę spośród
członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można
powołać tylko jednego członka Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji,
Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.

20. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
21. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
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22. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
23. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej
działalności Stowarzyszenia.

24. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

25. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

26. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

28. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
29. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) darowizn, spadków i składek członkowskich,
b) przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego gdy Stowarzyszenie uzyska statut
organizacji pożytku publicznego,
c) subwencji i dotacji osób prawnych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
g) dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
h) dochody z działalności gospodarczej,
i) z umów sponsorskich.
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
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oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody
przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
i Wiceprezesa lub Prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego Członka Zarządu.

Prezesa

7. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działań w jego imieniu upoważniony jest Prezes.
8. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa
i zaciągnąć zobowiązania.

9. Rozporządzanie przez Zarząd składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 50.000 zł lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tą wartość wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI
Oddziały terenowe Stowarzyszenia
1. Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą powstawać na podstawie uchwały Zarządu obejmując obszary,
w których zamieszkuje co najmniej 10 z członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd zgodnie z granicami podziału
administracyjnego kraju.

3. W postanowieniach dotyczących ust. 1 i 2 Zarząd kieruje się pisemnym wnioskiem komitetu inicjującego
ustanowienie Oddziału. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej 1 członka zwyczajnego
Stowarzyszenia zamieszkującego na terenie, który miałby być objęty zasięgiem działalności utworzonego
Oddziału.

4. Władzami Oddziału terenowego są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału.
5. Do działalności władz Oddziału i ich kompetencji w sprawach dotyczących Oddziału stosuje się
odpowiednio przepisy Rozdziału IV Władze Stowarzyszenia, ust. 1-15.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy ponadto:
a) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia i zbieranie składek na obszarze działania Oddziału,
jeżeli w wyniku wniosku Zarządu Oddziału został on do tego upoważniony przez Zarząd
Stowarzyszenia;
b) przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia planów pracy i corocznych sprawozdań z działalności
merytorycznej i finansowej;
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c) przedkładanie Zarządowi wniosków o rozszerzenie zasięgu terytorialnego działania Oddziału.
7. Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału z inicjatywy
własnej, gdy Zarząd Oddziału nie jest zdolny do działania, bądź nie podporządkowuje się Statutowi
Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają
zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

4. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana
w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

