STATUT
Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników
Turystycznych
- „Przewodnik Lubuski”
Rozdział I
Postanowienie ogólne

Art. 1
1. Powołuje się Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
„Przewodnik Lubuski” zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie moŜe jednocześnie uŜywać skrótu „LSPT Przewodnik
Lubuski”
3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłuŜną i nazwą zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona.

Art. 2
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 ze zm.)

Art. 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sulechów.

Art. 4
1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem terenu województwa lubuskiego.
2. Stowarzyszenie moŜe tworzyć swoje filie i oddziały na terenie województwa
lubuskiego oraz posługiwać się znakiem.
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Art. 5
1. Stowarzyszenie moŜe zrzeszać się z innymi organizacjami o podobnym
charakterze organizacyjnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i
obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju albo prowadzące
działalność na terenie województwa lubuskiego.
2. Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji turystycznych.
3. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1,2, bądź wystąpieniem
z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną
co najmniej 55/100 głosów członków zwyczajnych biorących udział w
Walnym Zgromadzeniu Członków.
Art. 6
Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.

Art. 7
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cel i sposoby działania

Art. 8
Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
1. Promocja i ochrona ogólnych, prawnych i gospodarczych interesów
członków Stowarzyszenia.
2. Dbałość o wysoki poziom fachowy poprzez doskonalenie wiedzy
przewodników w zakresie krajoznawstwa, kultury i sztuki, historii, przyrody,
zagadnień ekologicznych itp. Województwa Lubuskiego.
3. Dbałość o odpowiedni poziom kultury i etyki środowiska przewodnickiego.
4. Wymiana doświadczeń i kultywowanie tradycji regionalnych.
5. Ochrona interesów przewodników wobec władz i przedsiębiorstw
turystycznych
6. Rozwój turystyki poprzez organizację wycieczek z kompleksowym
programem imprez, wczasów, kolonii, zimowisk, zielonych szkół zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi.
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7. Integracja środowiska turystycznego poprzez współpracę z samorządami
terenowymi na terenie województwa lubuskiego, oraz Stowarzyszeniami
działającymi w obszarze turystyki.
8. Promocja Województwa Lubuskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie
w kraju i za granicą.
9. DąŜenie poprzez swoją profesjonalną działalność do zwiększania liczby
turystów odwiedzających Województwo Lubuskie.
10. Doskonalenie i szkolenie kadr turystycznych na przewodników lubuskich i
pilotów wycieczek podwyŜszanie klas przewodnickich, wydawanie
wewnętrznych materiałów szkoleniowych i świadczenie wysokiego poziomu
usług przewodnickich na terenie posiadanych uprawnień.
11. Wypracowanie własnego stroju organizacyjnego wyróŜniającego członków
Stowarzyszenia spośród innych grup i organizacji przewodników
turystycznych.
12. Świadczenie usług przewodnickich na wysokim poziomie oraz spełniania
wymogów uprawniających do noszenia odznaki lubuskich przewodników
terenowych.
13. Współudział w tworzeniu i promocji produktów turystycznych województwa
lubuskiego.
14. Współpraca z lokalnymi organizacjami, Stowarzyszeniami, fundacjami i
samorządami terytorialnymi pracującymi na rzecz rozwoju województwa
lubuskiego.
15. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej w regionie.
16. Tworzenie platformy współpracy przewodników profesjonalistów z
podmiotami gospodarczymi turystyki, z władzami lokalnymi, regionalnymi i
krajowymi.
17. Pozyskiwanie róŜnych źródeł środków finansowych na wspieranie lokalnych
programów w zakresie turystyki oraz infrastruktury turystycznej.
18. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich
członków, moŜe teŜ zatrudniać odpłatnie pracowników do prowadzenia
określonych spraw.
19. Kształtowanie opinii społecznej poprzez edukację społeczności lokalnej w
zakresie procesów integracyjnych z Unią Europejską w turystyce.
20. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania
naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług
turystycznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń i seminariów mających na celu popularyzacje
programów pomocowych Unii Europejskiej i metod ich pozyskania w
zakresie turystyki.
2. Organizowanie kursów, prelekcji, pokazów, spotkań dyskusyjnych,
wycieczek szkoleniowych, rozprowadzenie wydawnictw, kontaktów ze
środowiskiem naukowym.
3. Współpraca z osobami fizycznymi, członkami Stowarzyszenia, instytucjami
naukowymi, organizacjami pozarządowymi, organami administracji
rządowej, samorządami terenowymi oraz podmiotami gospodarczymi w
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kraju i zagranicą w zakresie gromadzenia i wymiany informacji oraz
doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza zaś turystyki w
Województwie Lubuskim
4. Tworzenie systemu regionalnej informacji turystycznej oraz współpraca z
krajowym systemem informacji.
5. Działanie na rzecz podnoszenia jakości usług turystycznych.
6. Inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby własne, organizacji i jej
członków, wydawanie wewnętrznych materiałów (zeszytów) szkoleniowych
ułatwiających wykonywanie zadań przewodnika turystycznego podczas
świadczenia usług przewodnickich.
8. Nawiązywanie kontaktów z mediami i prasą w celu promocji przedsięwzięć
Stowarzyszenia.
9. Organizowanie i udział w imprezach targowych oraz giełdach turystycznych.
10. Udział w pracach i komisjach organów rządowych i samorządowych
związanych z turystyką, przewodnictwem i pilotaŜem.
11. Wspólne szkolenia i kursy umoŜliwiające składanie egzaminów
państwowych na podwyŜszanie klas przewodnickich i poszerzanie
uprawnień.
12. ZaangaŜowanie w działalności związanej z organizacją targów i wystaw co
najmniej w województwie lubuskim.
13. Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
turystycznymi
14. Gromadzenie środków na rzecz finansowania statutowej działalności.
Art. 9
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów
statutowych oraz nie moŜe być przeznaczony na inne cele poza
nabywaniem nieruchomości na siedzibę Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Członków zwyczajnych
- Członków wspierających
- Członków honorowych
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Art. 11
Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba posiadająca waŜne uprawnienia
przewodnika turystycznego terenowego województwa lubuskiego zgodnie z
Ustawą o usługach turystycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 223, poz
2268 ze zm.)
Art. 12
Członkami – załoŜycielami są osoby, które złoŜyły swe podpisy na liście
członków załoŜycieli w czasie zebrania załoŜycielskiego.

Art. 13
Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna
zobowiązująca się do stałych świadczeń materialnych na rzecz
Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi
poprzez złoŜenie oświadczenia woli wobec zarządu, który podejmuje w tej
sprawie stosowną uchwałę. Osoba prawna bierze udział w działalności
Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela.

Art. 14
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje
Zarząd, natomiast godność honorowego członka Stowarzyszenia nadawana
jest na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
osoby fizycznej szczególnie zasłuŜonej dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.

Art. 15
Nowi członkowie Stowarzyszenia przyjmowani są przez Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu
podejmowanej zwykłą większością głosów. Odmowa przyjęcia nie wymaga
wyjaśnienia ani nie słuŜy od niej odwołanie do innych organów
Stowarzyszenia. Decyzja odmowna jest ostateczna. Osoba taka moŜe uiścić
ponowną deklarację po upływie 1 roku od otrzymania decyzji odmownej.

Art. 16

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
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a) Uczestniczyć w jego bieŜących pracach oraz zgłaszać pomysły i
wnioski zmierzające do lepszego i pełniejszego wprowadzania w
Ŝycie załoŜeń statutowych.
b) Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
c) Uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia Członków z
czynnym i biernym prawem wyborczym w przypadku członków
zwyczajnych.
d) Korzystać z lokali Stowarzyszenia, z urządzeń technicznych, pomocy
prawnej oraz poradnictwa.
e) Nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia tzw. blachę
przewodnika lubuskiego

Art. 17
Wszyscy członkowie zobowiązani są do realizacji celów
Stowarzyszenia i poprzez swoją działalność do podtrzymywania i
umacniania pozytywnego wizerunku, przestrzegania postanowień Statutu
oraz organów Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do regularnego opłacania
składek członkowskich i zadeklarowanych świadczeń. Składki członkowskie
uiszczane są przeznaczone na realizację zadań Stowarzyszenia i nie
podlegają zwrotowi nawet w przypadku utraty praw członkowskich.
Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie
Członków.
Art. 18
Ustanie członkostwa następuje w przypadkach:
- Śmierci
- Rezygnacji
- Wykluczenia na mocy decyzji Zarządu w przypadku działania na
szkodę Stowarzyszenia lub zalegania z opłacaniem składek dłuŜej niŜ 6
miesięcy.
- Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni.
Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu
Członków bez wpływu na termin jego wpłynięcia do Zarządu i bez wpływu
na proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. W okresie
oczekiwania na wprowadzenie odwołania członek taki jest traktowany jak
skutecznie pozbawiony członkowstwa.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 19
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie Członków
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej
Art. 20
Kadencja wszystkich wybranych organów trwa 4 lata, a w przypadku upływu
kadencji bez wyboru nowych władz ulega ona przedłuŜeniu do czasu wyboru
nowych władz. Utrata członkowstwa jest równoznaczna z wygaśnięciem
uprawnień członków władz Stowarzyszenia.
Art. 21
Organem stanowiącym i kontrolującym jest Walne Zgromadzenie Członków,
organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia.
Art. 22
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz
przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym. Walne
Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeŜeli bierze w nim udział:
- Co najmniej 50% członków zwyczajnych w I terminie
- Bez względu na liczbę w II terminie
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w formie pisemnej poprzez
indywidualnie zawiadamianie członków listem wysłanym na co najmniej
14 dni przed wyznaczonym terminem. O waŜności zawiadomienia
decyduje data wysłania, a nie osobistego odbioru listu.

Art. 23
Walne Zgromadzenie Członków wybiera ze swojego grona Prezesa oraz
czteroosobowy Zarząd ( razem 5 osób). Zwołanie Walnego Zgromadzenia
nadzwyczajnego odbywa się równieŜ na wniosek 1/3 członków terminie 90
dni od daty złoŜenia takiego wniosku. Termin takiego Zgromadzenia
wyznacza Zarząd. Jeśli Zarząd tego nie uczyni termin taki jest 90ty dzień od
daty złoŜenia wniosku w siedzibie Stowarzyszenia. Do wniesienia takiego
wniosku są upowaŜnieni sami wnioskodawcy o to wnioskujące.
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Art. 24
Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków naleŜy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uchwalanie statutu Stowarzyszenia
Wybieranie Prezesa oraz Zarządu
Uchwalanie budŜetu Stowarzyszenia
Ustalanie wysokości składek członkowskich
Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia
Uchwalanie zmian statutowych Stowarzyszenia
Uchwalanie likwidacji Stowarzyszenia
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie
bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
i) Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu

Art. 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością
głosów.
2. KaŜdy członek Stowarzyszenia ma 1 głos
.
Art. 26
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków odbywa się nie rzadziej niŜ 1
raz w roku.
Art. 27
Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Tajny na Ŝądanie większości
członków obecnych głosowanie odbywa się w sposób jawny.
Art. 28
Z podejmowanych uchwał, głosowań, wyborów sporządza się protokoły, które
podpisuje Prezes Stowarzyszenia a takŜe Przewodniczący komisji
skrutacyjnej oraz sekretarz zebrania.
Art. 29
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków stowarzyszenia wybieranych
przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym na okres 4 lat.
2. Na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes wybrany spośród wybranych
członków Zarządu. Wyboru Prezesa dokonuje sam Zarząd z wybranych
członków Zarządu.
3. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje z kandydatów, którzy
otrzymali kolejno największą ilość głosów. W razie utraty wnioskowane przez
dotychczasowego członka Zarządu.
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Art. 30
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizacja zadań Stowarzyszenia
Przygotowanie projektów, uchwał i ich wykonanie
Opracowanie projektu budŜetu i jego wykonanie
Sprawowanie bieŜącego Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
Zwoływanie walnego zebrania członków
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 31

Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
powyŜej 50% statutowej liczby członków.
Art. 32
Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia naleŜy w szczególności:
1. Kierowanie pracą Zarządu
2. Realizowanie Uchwał Zarządu
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
Art. 33
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące zobowiązań
majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes po
zapewnieniu przez skarbnika środków na ten cel. Stwierdzenie takie
występuje w formie kontrasygnaty skarbnika. Brak kontrasygnaty oznacza
niewaŜność oświadczeń woli działanych w imieniu Stowarzyszenia.

Art. 34
Co najmniej raz w roku, nie później niŜ do 31 marca Zarząd składa
sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Sprawozdawczym
Zgromadzeniu Członków.
Art. 35
Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarząd pełnią swoją
funkcję nieodpłatnie, a koszty ich uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
pokrywa Stowarzyszenie.
Art. 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
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2. Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego w głosowaniu jakie
uzna za stosowne.
3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, następuje spośród kandydatów,
którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów w razie
utraty członkowstwa na dotychczasowego członka tej komisji.
Art. 37
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy kontrolowanie i ocena działalności
Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu pod kątem zgodności ze
Statutem, Uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami
prawa.
b) Kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem
zgodności z przepisami prawa, zasadami finansowo-gospodarczymi
Stowarzyszenia, a takŜe celowości, gospodarności i rzetelności.
c) Przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli, uwagi,
wnioski oraz zalecenia pokontrolne, a w przypadkach stwierdzenia
istotnych uchybień pracy Zarządu wnioski o odwołanie osób z
pełnionych funkcji.
2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się
do wystąpienia Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji rewizyjnej ma
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. O
terminach zebrań Zarządu powinien powiadomić Prezes Zarządu.
Art.38
1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności powołanemu
Zgromadzeniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zgromadzeniu SprawozdawczoWyborczym członków z wnioskiem udzielenia lub nieudzielania
absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z
kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliŜszej kadencji.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te
władze i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie na najbliŜszym
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia odbytego po zarejestrowaniu
Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

Art. 39
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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Art. 40
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
-

Składki członkowskie
Dotacje
Darowizny, zapisy i spadki
Wpływy z działalności statutowej
Inne wskazania w statucie

2. Składki członkowskie za następny rok kalendarzowy powinny być wpłacone
do końca III go kwartału bieŜącego roku z góry.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 41
1. Dla waŜności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch
osób – Prezesa i drugiego członka Zarządu w sposób wskazany w art. 33.
2. Dla waŜności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa
bądź Wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 42

1. Zmiany statutu mogą być dokonane, jeŜeli w Walnym Zgromadzeniu
Członków uczestniczy co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Uchwała
moŜe zapaść kwalifikowaną większością głosów obecnych na zebraniu
członków w rozmiarze 3/5.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku podejmuje Walne zgromadzenie Członków większością głosów
kwalifikowaną 3/5 przy obecności co najmniej 75% członków stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia pozostałej po likwidacji.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się
odpowiednio przepisy Ustawy „ Prawo o Stowarzyszeniach”( Dz. U.
89.20.104).
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Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 43
Niniejszy Statut wchodzi w Ŝycie po uprawomocnieniu się postanowienia
sądu rejestrowego o rejestracji Stowarzyszenia. Późniejsze zmiany statutu
podjęte we właściwy sposób wiąŜą członków bez względu na ich ujawnienie
w rejestrze o ile tylko będą zgodne z prawem.
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