Statut Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego GUG
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze GUG zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego
statutu.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich
członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
§6
1. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może
wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
1. Cele Stowarzyszenia:
 wspieranie rozwoju turystyki górskiej,
 inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej,
 popularyzacja wszelkich sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu, zgodnych z
wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego oraz ochroną dóbr kultury,
 aktywizowanie członków stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem
turystyki górskiej,
 promowanie inicjatyw i działań sprzyjających turystyce w kontekście rozwoju kultury
oraz poszanowania i ochrony środowiska.
§8

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 prowadzenie obiektów noclegowych udostępnianych turystom na terenach górskich,
 finansowanie lub współfinansowanie modernizacji, rozwoju lub budowy infrastruktury
przydatnej turystom,
 organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów, którym celem jest
zgromadzenie informacji niezbędnej do prowadzenia działalności statutowej,
 promowanie rozwiązań korzystnych dla turystów i podróżników,
 zakup, finansowanie lub współfinansowanie sprzętu lub rzeczy niezbędnych do
realizacji celów statutowych, w tym również sprzętu dla niepełnosprawnych;
 propagowanie uprawiania sportu,
 organizację wyjazdów, wycieczek, obozów,
 prowadzenie działań mających na celu zachęcenie do wspierania statutowej
działalności Stowarzyszenia,
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
§9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Zakres działalności zostaje określony i wpisany do
statutu na podstawie właściwej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie
Członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na
zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, a dochód z
działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada Członków:
 Zwyczajnych,
 Wspierających,
 Honorowych.
§ 11
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch Członków Stowarzyszenia
oraz pozytywną opinię Zarządu.
2. Przyjęcia nowych Członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
 biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 udziału w zebraniach, wykładach oraz wyjazdach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
 zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4.





Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
uczestniczenia w walnych zebraniach,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacania składek członkowskich.
§ 12

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
3. Członek Wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Członek Wspierający może utracić członkostwo w przypadku rażących naruszeń
statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, o czym decyzję podejmuje Walne Zebranie
Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 13
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 Członków Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Członek Honorowy może utracić członkostwo w przypadku rażących naruszeń statutu
lub uchwał władz Stowarzyszenia, o czym decyzję podejmuje Walne Zebranie
Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 14
1. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
2. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich. Członkowie Wspierający
mogą zostać zwolnieni z opłat członkowskich uchwałą Zarządu.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej w formie
pisemnej na ręce Członka Zarządu,
 wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub ze względu na
brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
 nieopłacania składek członkowskich,
 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
liczby członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do
głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
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§ 17
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 18
1.
2.
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Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
z głosem decyzyjnym: wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia,
z głosem doradczym: Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni
goście.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako
sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia dołącza się
informację na temat drugiego terminu Walnego Zebrania Członków, które ma miejsce
w przypadku nieuzyskania niezbędnego kworum w pierwszym terminie.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 uchwalania zmian statutu,
 wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
§ 19 ZARZĄD
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z minimum 2 osób, a maksymalnie 5 osób, spośród których na
pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, w tym Członków
Wspierających,
 zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 ustalanie wysokości składek członkowskich.
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§ 20
1. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.
2. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać
pracowników.
§ 21
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje dwóch członków Zarządu działających z czego co najmniej jednym musi
być Prezes lub Wiceprezes.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch

członków Zarządu działających łącznie, z czego co najmniej jednym musi być Prezes
lub Wiceprezes.
§ 22 KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 osób, a maksymalnie 5 osób, w tym
przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
stowarzyszenia,
 żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
 wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
 wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z Członkami Zarządu,
 być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 23
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 składki członkowskie,
 darowizny, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze
sponsoringu,
 dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 dochody z działalności gospodarczej, jeżeli taka zostanie podjęta.
2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro.
§ 24
1.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
§ 25

1.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 26

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi
przepisami Ustawy o Rachunkowości.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Przy obecności co najmniej połowy Członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Przewodniczący: Radosław Szmyd

Protokolant: Michał Baca

