STATUT
ZACHODNIOMAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
I.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zachodniomazurskiego Stowarzyszenie
Przewodników, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
I.2. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Radosna 10, Stare Jabłonki,
14-100 Ostróda
I.3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i
zagranica.
I.4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
I.5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
I.6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

II.1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku
publicznego poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną:
II.1.1. Wspólne promowanie Stowarzyszenia, szkolenie, nadawanie lub
poszerzanie uprawnień przewodnickich, propagowanie wiedzy
krajoznawczej i świadczenie usług przewodnickich na wysokim poziomie.
II.1.2. Stawianie członkom Stowarzyszenia wysokich wymagań etycznych i
umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskiwania dobrej opinii na
rynku turystycznym.
II.1.3. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu Warmii i Mazur,
w szczególności Mazur Zachodnich, jako regionu atrakcyjnego turystycznie
w kraju i za granicą.
II.1.4. Dążenie poprzez swoją profesjonalną działalność do zwiększania liczby
turystów odwiedzających region Warmii i Mazur.
II.1.5. Funkcjonowanie w systemie informacji turystycznej, a także współudział
w tworzeniu, promocji i realizacji produktów turystycznych.
II.1.6. Współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i
samorządami terytorialnymi z regionu Warmii i Mazur w szczególności
Mazur Zachodnich.
II.1.7. Inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie realizacji planów rozwoju i
modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie.
II.1.8. Tworzenie platformy współpracy przewodników turystycznych z
podmiotami gospodarczymi turystyki, z władzami lokalnymi, regionalnymi
i krajowymi.
II.1.9. Podnoszenie poziomu świadomości tożsamości lokalnej w społeczeństwie,

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz
niepełnosprawnych.
II.1.10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a
w szczególności ochrony i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego, odnowy
wsi, poprawy jakości standardów życia, ożywianie, aktywizowanie,
wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich i kapitału ludzkiego.
II.1.11. Promocja aktywnego trybu życia wśród społeczności lokalnej i turystów.
II.2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną w
zakresie:
II.2.1. Szkolenia teoretyczne i praktyczne doskonalące umiejętności
przewodnickie i aktualizujące wiedzę fachową z dziedziny przewodnictwa
turystycznego.
II.2.2. Promowanie Stowarzyszenia w celu upowszechnienia informacji o jego
istnieniu i specyfice działalności, na krajowym i międzynarodowym rynku
turystycznym.
II.2.3. Świadczenie usług przewodnickich.
II.2.4. Zaangażowanie w pracę stowarzyszeń, fundacji, jednostkach samorządu
terytorialnego itp. służące rozwojowi i promocji Stowarzyszenia, regionu
oraz krajoznawstwa i turystyki.
II.2.5. Pośredniczenie w rozliczaniu prowadzonych przez członków
stowarzyszenia usług przewodnickich.
II.2.6. Gromadzenie i wypożyczanie sprzętu przydatnego w pracy
przewodnickiej.

II.2.7. Organizowanie lub współorganizowanie imprez turystycznych.
II.2.8. Opracowywanie i wydawanie: folderów, map, przewodników, materiałów
promocyjnych i szkoleniowych.
II.2.9. Gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych oraz
historycznych dotyczących regionu.
II.2.10. Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania finansowych środków
publicznych, w tym z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych,
na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
III.1. Stowarzyszenie posiada członków:
III.1.1. Zwyczajnych
III.1.2. Wspierających
III.1.3. Honorowych
III.2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
III.2.1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.
III.2.2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch Członków Stowarzyszenia.
III.2.3. Posiada uprawnienia Przewodnika Turystycznego lub Pilota Wycieczek
Turystycznych.
III.3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
III.3.1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.

III.3.2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch Członków Stowarzyszenia.
III.4. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym zostaje się na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
III.5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,
która wniosła wyjątkowy wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
III.6. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Zarząd na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
III.7. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
III.7.1. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia
III.7.2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
III.7.3. Zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia
III.8. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
III.8.1. Brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
III.8.2. Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
III.8.3. Regularnie opłacać składki.
III.9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego.
III.10. Zarząd może ograniczyć udział w niektórych działaniach Stowarzyszenia
wyłącznie do Członków zwyczajnych.

III.11. Członkowie zwyczajni reprezentujący Stowarzyszenie lub realizujący usługę
przewodnicką zobowiązani są występować w stroju przewodnickim.
III.12. Wzoru stroju przewodnickiego określają przepisy wewnętrzne uchwalane przez
Zarząd.
III.13. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek
członkowskich.
III.14. Utrata Członkostwa następuje na skutek:
III.14.1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
III.14.2. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
III.14.3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
III.14.4. Wykluczenia przez Zarząd:
III.14.4.1. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia.
III.14.4.2. Z powodu nieusprawiedliwionego opuszczania co najmniej
połowy spotkań Stowarzyszenia w ciągu roku.
III.14.4.3. Z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres
co najmniej jednego roku.
III.14.4.4. Z powodu utraty uprawnień przewodnika lub pilota.
III.14.4.5. Wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia zatwierdza
bądź odrzuca najbliższe Walne Zebranie Członków, którego
uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
IV.1. Władzami Stowarzyszenia są:
IV.1.1. Walne Zebranie Członków
IV.1.2. Zarząd
IV.1.3. Komisja Rewizyjna.
IV.2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
IV.3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
IV.4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zebraniu Członków biorą udział:
IV.4.1. Członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym.
IV.4.2. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście- z głosem
doradczym.
IV.5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
IV.6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
IV.7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 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 Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
IV.8. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów, w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy ogólnej
liczby członków a w drugim normalną większością bez względu na ilość
obecnych. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
IV.9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
IV.9.1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
IV.9.2. Uchwalanie zmian statutu.
IV.9.3. Wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia.
IV.9.4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie Zarządowi absolutorium.
IV.9.5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
IV.9.6. Uchwalanie budżetu.
IV.9.7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
IV.9.8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego.
IV.9.9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków
Stowarzyszenia lub jego Władze.
IV.9.10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
IV.9.11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku

IV.9.12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
IV.10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
IV.11. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów Skarbnika i
Sekretarza.
IV.12. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
IV.13. Skarbnika i Sekretarza powołuje nowo wybrany prezes.
IV.14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
IV.15. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
IV.16. Do kompetencji Zarządu należą:
IV.16.1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
IV.16.2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
IV.16.3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
IV.16.4. Kreowanie polityki finansowej oraz zarządzanie majątkiem
Stowarzyszenia.
IV.16.5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia.
IV.16.6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

IV.16.7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
IV.16.8. Przyjmowanie i skreślanie z listy Członków Stowarzyszenia.
IV.16.9. Powierzenie Członkom Stowarzyszenia dodatkowych funkcji.
IV.17. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
IV.18. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, w tym przewodniczącego i zastępcy.
IV.19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
IV.19.1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
IV.19.2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
IV.19.3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
Członków oraz zebrania Zarządu.
IV.19.4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
IV.19.5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.
IV.20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej
przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
V.2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

V.2.1. Ze składek członkowskich.
V.2.2. Darowizn, spadków, zapisów.
V.2.3. Dotacji i ofiarności publicznej.
V.2.4. Środków uzyskanych za organizację i prowadzenie imprez turystycznych.
V.2.5. Środków pozyskanych z funduszy publicznych, w tym funduszy
unijnych lub innych funduszy zewnętrznych.
V.3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
V.4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
V.5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
V.6. Majątek Stowarzyszenia służy do prowadzenia działalności statutowej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
VI.1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów
(dwóch trzecich), w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania a w drugim zwykłą większością głosów.
VI.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków,
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

VI.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

