
Tekst jednolity 

STATUT
Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemi Wschowskiej”

 

Rozdział 1 - postanowienia ogólne
 

art. 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  Turystyczne „Ziemi  Wschowskiej”  w skrócie 
„STZW” jest Lokalną Organizacja Turystyczną. 

art. 2

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane 
jego działalnością.

art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą 
jest miasto Wschowa.

art. 4

1. Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym 
i posiada osobowość prawną.

2.  Stowarzyszenie  działa  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  8  marca  1990  r.,  O  samorządzie 
gminnym 

(j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591),  ustawą  z  dnia  5  czerwca  1998  r.,  O 
samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  nr  91  poz.  578  ze  zmianami),  ustawą  z  dnia  7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t.  Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855) z 
późniejszymi  zmianami  (Dz.U.03.96.874  i  Dz.U.04.102.1055),  ustawą  z  dnia  25 
czerwca 1999 r. O Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz. U. Nr 62, poz. 689) wraz ze 
zmianami (Dz.U. nr 22 z 2001 r., poz. 249) oraz niniejszym statutem.

art. 5

Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  stowarzyszeń  zgodnie  z 
zasadami określonymi w ustawie.

art. 6

Stowarzyszenie Turystyczne  „Ziemi  Wschowskiej”  używa  pieczęci  i  nazwy  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami  oraz  może  posiadać  odznakę  organizacyjna  i  logo  według  wzoru 
ustanowionego  przez  Walne  Zebranie  członków  stowarzyszenia  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

art. 7

Stowarzyszenie będzie przestrzegać przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

 



Rozdział 2 - cele i  zasady działania

 

art. 8

Celem działalności Stowarzyszenie jest:

    

 wspieranie rozwoju turystyki na terenie powiatu wschowskiego, 

 kreowanie  i  upowszechnianie  wizerunku  gmin  powiatu  wschowskiego  jako  regionu 
atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą, 

 poprawa infrastruktury turystycznej w gminach powiatu wschowskiego, 

 prowadzenie  ośrodka  informacji  turystycznej  oraz  włączenie  go  w regionalne  i  krajowe 
zarządzanie systemem „it”, 

 gromadzenie i przetwarzanie informacji niezbędnych do sterowania rozwojem turystyki, 

 inicjowanie,  opiniowanie  i  wspomaganie  planów  rozwoju  i  modernizacji  infrastruktury 
turystycznej, 

 organizowanie  i  koordynowanie  zadań  w  zakresie  realizacji  imprez  turystycznych, 
kulturalnych i rekreacyjnych, 

 popularyzacja  aktywnego  uprawiania  turystyki,  wiedzy  o  kulturze  oraz  zachowaniu  i 
ochronie dziedzictwa kulturowego, 

 współtworzenie produktów turystycznych w gminach powiatu wschowskiego, 

 koordynowanie  współpracy  podmiotów  turystyki  z  władzami  gminnymi,  powiatowymi, 
regionalnymi i krajowymi, 

 prowadzenie  edukacji  proekologicznej  i  badań  w  dziedzinie  ochrony  środowiska 
naturalnego, 

 współpraca z organizacjami turystycznymi i gestorami turystyki oraz samorządami gmin i 
powiatów graniczących z naszym powiatem 

Rozdział 3 - członkowie, ich prawa i obowiązki

 

art. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

art. 10

1.  Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  w 
szczególności podmioty o których mowa w art.3,ust.2, pkt.1 i 2, w związku z art.4,ust.2,pkt 
1, ustawy  z dnia 25 czerwca 1999r., o Polskiej Organizacji Turystycznej  które:

1. posiadają pełnię zdolności do czynności prawnych 

2. nie są pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne) , 



3. złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania 
 działań dla ich realizacji. 

2.  Członków zwyczajnych stowarzyszenia przyjmuje się drodze uchwały Zarządu, na podstawie 
pisemnej deklaracji. 

art. 11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność 
Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

art. 12

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów 
Stowarzyszenia.

art. 13

Cudzoziemcy,  bez  względu  na  miejsce  zamieszkania,  mogą  być  członkami  Stowarzyszenia: 
zwyczajnymi,  wspierającymi  i  honorowymi,  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  obywateli 
polskich.

art. 14

Osoba  prawna,  nie  mająca  siedziby  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  może  być  członkiem 
wspierającym Stowarzyszenia.

art. 15

Wpisanie  na  listę  członków  i  skreślenie  z  niej  następuje  na  podstawie  uchwały  Zarządu 
Stowarzyszenia.

art. 16

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.        czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2.       brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,

3.       otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,

4.        wyrażania  opinii  i  zgłaszania  wniosków  dotyczących  celów  i  działalności 
Stowarzyszenia,

5.       obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

art. 17

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w art.16, z wyjątkiem czynnego i 
biernego prawa wyborczego. 

art. 18

Do obowiązków członka należy:

1.        przestrzeganie przepisów statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2.       aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,

3.       regularne opłacanie składek członkowskich,

4.       godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię,

5.       upowszechnianie szeroko pojętej problematyki turystycznej

             Ustęp 2 nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.

             Ustęp 3 nie dotyczy członka honorowego.



art. 19

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

1)  wystąpienia ze Stowarzyszenia,

 2)   skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie 
wypełniania  obowiązków przewidzianych w art. 18, z tym, że niepłacenie składek musi 
trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,

              3)  śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

2.  O  posiedzeniu  Zarządu,  którego  przedmiotem  będzie  skreślenie  z  listy  członków  Zarząd  
zawiadamia zainteresowanego z 14 - to dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 4 - władze i organizacja Stowarzyszenia
 

art. 20

1. Władzami stowarzyszenia są :

1.       Walne Zebranie,

2.       Zarząd,

3.       Komisja Rewizyjna.

2.  Walne  Zebranie  stanowią  członkowie  stowarzyszenia  (upoważnieni  przedstawiciele  osób 
prawnych oraz osoby fizyczne).

art. 21

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia.

art. 22

Uzupełnienie  składu  władz  Stowarzyszenia  w  czasie  kadencji  może  nastąpić  w  drodze 
dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:

1.        do Zarządu Stowarzyszenia - jednomyślnie  decyzją Zarządu,

2.       do Komisji Rewizyjnej -  jednomyślnie decyzją Komisji,

3.        ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 ilości osób pochodzących z 
wyboru

Walne Zebranie 

 

art. 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może 
być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1.       ustalanie program działania Stowarzyszenia,

2.       wybór  i  odwoływanie  Zarządu Stowarzyszenia  oraz  Komisji  Rewizyjnej  –  wybrane 
organy ukonstytuują się w ciągu 14 dni od daty Walnego Zebrania,

3.       uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,



4.       uchwalania planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych,

5.       rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,

6.       udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

7.       rozpatrywanie odwołań członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,

8.       uchwalanie zmian Statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

9.       podejmowanie uchwał stosownie do wniosków Zarządu i członków,

10.   upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,

11.   podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

12.   podejmowanie  uchwał  w  sprawie  rozwiązania  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  jego 
majątku,

13.   podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych 
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

art. 24

1.  Zwyczajne  Walne  Zebranie  zwołuje  Zarząd  jako  sprawozdawcze  raz  do  roku  a  jako 
sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na wniosek 1/3 ogółu członków.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku 
lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

art. 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany 
powiadomić  pisemnie  członków  Stowarzyszenia,  co  najmniej  na  14  dni  przed  planowanym 
terminem Walnego Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia
art. 26

1.  Zarząd  Stowarzyszenia  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenie  w  okresie  miedzy 
Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenie.

 

2. Zarząd Stowarzyszenia jest właściwy we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych 
statutowo na rzecz innych organów.

 

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia może wchodzić od 3 do 8 osób, które są wybierane spośród 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie. Zarząd składa się z: Prezesa oraz 
dwóch Wiceprezesów (skład 3 osobowy) lub Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i czterech 
członków-pełnomocników zarządu (skład do 8 osób).

 

4.  Zarząd  wybrany  na  walnym Zebraniu  po  ukonstytuowaniu  się,  wybiera  ze  swojego  grona: 
Prezesa, dwóch Wiceprezesów (skład 3 osobowy) lub Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i 
Skarbnika (skład do 8 osób).

 



5. Zarząd może również powierzyć funkcję Skarbnika członkowi organizacji, który nie będzie 
jednocześnie członkiem Zarządu.

 

6.  Każdy członek Zarządu z pełnionej przez siebie funkcji, może być w każdej chwili przez ten 
Zarząd odwołany,  z  powodu ważnych przyczyn merytorycznych. 

art. 27

Do  zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 

1)       reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w  jego imieniu,

2)       współdziałanie  z  organami  administracji  rządowej i  samorządowej,  organizacjami 
politycznymi  i  społecznymi  oraz  innymi  instytucjami  w  sprawach  dotyczących 
działalności statutowej,

3)       organizowanie  imprezy  turystyczne  i  rekreacyjne,  szkoleń,  kursów,  objazdów 
studyjnych, 

4)      uchwalanie planów finansowych i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,

5)      ustalanie szczegółowych planów działania Stowarzyszenia,

6)      zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowanie wniosków na Walne Zebrania,

7)      realizowanie uchwał i wniosków z Walnych Zebrań Stowarzyszenia, 

8)      składanie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,

9)       podejmowanie decyzje w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem 
uprawnień Walnego Zebrania,

10)    wnioskowanie o nadanie odznak i nagród

11)    powoływanie biura obsługi oraz innych jednostek (placówek), które będą prowadziły 
działalność merytoryczną w imieniu  Stowarzyszenia.

12)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia

 

art. 28

Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu określa 
Regulamin przez ten Zarząd uchwalony.

art. 29

W celach opiniodawczych lub dla realizacji określonych zadań, Zarząd może powoływać stałe lub 
doraźne komisje, rady, sekcje i zespoły problemowe.

art. 30

Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie 
rzadziej jak raz na dwa miesiące, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni 
od daty wpłynięcia wniosku.



Komisja Rewizyjna

art. 31

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

       Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

 

4.        Komisja  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego,  Zastępcę  Przewodniczącego  i 
Sekretarza.

 

5.       Komisja Rewizyjna działa według regulamin Komisji zatwierdzonego przez Walne Zebranie 
Członków.

 

5.     Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)   przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

b)   wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  działalności, 
określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)   składanie  sprawozdań z  całokształtu  swej  działalności  na  Walnym Zebraniu  oraz  stawianie 
wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)  składanie  zastrzeżeń  w stosunku  do  projektowanych  uchwał,  postanowień  i  przedsięwzięć 
Zarządu,  jeżeli  Komisja  dojdzie  do   wniosku,  że  spowodują  one  lub  mogą  spowodować 
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

e)  występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z 
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub 
statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,

f)    Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział posiedzeniach Zarządu.

Art. 32

1.  Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, 
jeżeli  nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny 
sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  członka  Komisji  Rewizyjnej 
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 
Zgromadzenia  Stowarzyszenia  w terminie  30 dni  od podjęcia  uchwały  o  odwołaniu  lub 
zawieszeniu. 



Rozdział 5 - zasady wyborcze

 

art. 33

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby 
członków, z  wyjątkami zastrzeżonymi  niniejszym statutem. W przypadku równej  liczby głosów, 
decyduje głos Przewodniczącego.  

2.  Głosowanie  tajne  zarządza  się,  jeżeli  taki  postanowienie  zostanie  przegłosowane  zwykłą 
większością głosów.

art. 34

Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej  liczbie 
kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów - za.

Rozdział 6 - majątek Stowarzyszenia

 

art. 35

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

art. 36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 

1. wpływy ze składek członków i wpisowe, 

2. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 

3. dotacje,  darowizny  i  zapisy  przyjęte  pod  warunkiem,  że  nie  naruszają  niezależności  i 
samorządności Stowarzyszenia, 

4. wpływy z działalności  gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, 
przy czym dochód z tej  działalności  przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań 
statutowych. 

 

art. 37

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

 

Rozdział 7 – sposób reprezentacji Stowarzyszenia

 

art. 38

1.  Stowarzyszenie  reprezentuje  Prezes  Zarządu  samodzielnie  lub  dwóch  Wiceprezesów łącznie 
(skład trzy osobowy) albo Prezes samodzielnie lub Wiceprezes i  jeden członek Zarządu łącznie 
(skład ośmioosobowy).

2.  Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj 
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik 



Zarządu), według zasad ustanowionych przez Zarząd. 

3.  Zarząd  może  udzielić  Prezesowi  upoważnienia  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z 
prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia. 

4. W trybie podanym w ust. 2 Zarząd może ustalić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy 
będą działać w granicach umocowania. 

Rozdział 8 – rozstrzyganie spraw spornych

 

art. 39

1. Do rozstrzygania sporów między członkami,  które wynikły w obrębie  Stowarzyszenia należy 
stosować  przepisy KODEKSU CYWILNEGO. 

Rozdział 9 - postanowienia końcowe

 

art. 40

1.  Uchwałę  o  zmianie  Statutu  lub  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie 
Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych  członków.

 

2.  Uchwała  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  określa  tryb  likwidacji  oraz  cel,  na  jaki  zostanie 
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

art. 41

W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 
przepisów prawa pracy jest Prezes Stowarzyszenia.

art. 42

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi 
Stowarzyszenia.

                                                               
          

 Zarząd Stowarzyszenia      
 

1.       Alina Golińska – Prezes

 

2.       Krzysztof Lutowski – Wiceprezes

 

Wschowa, dnia  31 maja 2007 roku
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