STATUT
Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów
i Przewodników Turystycznych
„POGRANICZE”
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych
„POGRANICZE, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie
ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z 2001,
nr 79, poz. 855) oraz ustaw o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Lublin.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach działania.
5. Stowarzyszenie dąży do realizacji celów przez współpracę zarówno
z centralnymi jak i terytorialnymi organami samorządowymi.
§3
1. Stowarzyszenie
członków.

opiera

swą

działalność
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na

pracy

społecznej

ROZDZIAŁ II
Cele i zakres działania Stowarzyszenia
§4
1. Stowarzyszenie zostało powołane i działa w celu:
a) integracji środowiska pilotów wycieczek – zwanych dalej
„pilotami” i przewodników turystycznych – zwanych dalej
„przewodnikami”,
regionalistów,
a
także
krajoznawców
i przyrodników, poprzez aktywność poznawczą, kulturalną,
rekreacyjną i turystyczną
b) podnoszenie kwalifikacji przewodników i pilotów – doskonalenie
umiejętności i warsztatu pracy
c) opracowywanie, rozwijanie i koordynacja działań na rzecz
podnoszenia jakości świadczonych usług
d) reprezentowanie interesów przewodników wobec administracji
rządowej i samorządowej oraz branży turystycznej
e) działanie na rzecz podniesienia rangi pilota i przewodnika
f) troska o poprawę warunków pracy pilotów, przewodników
obsługujących imprezy turystyczne
g) popularyzacja zawodu przewodnika i pilota w społeczeństwie
h) promocja turystyki po Ziemi Lubelskiej
i) propagowanie wiedzy o historii i kulturze Europy, zmierzające do
kształtowania postaw dialogu i tolerancji
j) działanie
w
kierunku
dialogu
między
wyznaniami,
narodowościami i pokoleniami
k) kreowanie wrażliwości i świadomości historycznej
l) działania
w
kierunku
upamiętnienia
miejsc,
wydarzeń
historycznych oraz losów ludzi biorących w nich udział
m) inicjowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie
krajoznawstwa, przyrodoznawstwa i turystyki.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) wyjazdy szkoleniowe w celu poszukiwania pamiątek dziedzictwa
kulturowego,
tożsamości
narodowej
społeczności
zamieszkujących
ziemie
polskie
z
uwzględnieniem
wielokulturowości,
w
szczególności zaś wielokulturowości
pogranicza
b) permanentne systematyzowanie wiadomości z historii Polski
i Europy
c) zwiedzanie i dokumentacja miejsc walki i męczeństwa w Europie
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d) organizowanie spotkań ze świadkami różnych wydarzeń
historycznych
e) nawiązywanie kontaktów z Polakami za granicami kraju
f) nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach
statutowych w kraju i za granicą
g) opiekę nad miejscami pamięci narodowej
h) aktywną współpracę z muzeami i ośrodkami upamiętnienia miejsc
walki i męczeństwa
i) spotkania panelowe, kursy doszkalające, wymianę doświadczeń,
myśli i prezentacje multimedialne
j) prowadzenie
działalności
szkoleniowej,
wystawienniczej,
wydawniczej, doradczo-informacyjnej w zakresie krajoznawstwa,
przyrodoznawstwa i turystyki, a także tworzenie i realizację
projektów międzynarodowych w tym zakresie. Organizacja
seminariów, konferencji, szkoleń w zakresie turystyki
k) profesjonalne doradztwo dla organizatorów imprez
l) kursy dokształcające
m) organizację rajdów, wycieczek na szlakach międzynarodowych
n) turystykę aktywną (spływy, zloty, wczasy integracyjne)
o) organizację spotkań z udziałem podmiotów działających na rynku
turystycznym
p) prowadzenie bazy danych związanych tematycznie z celami
statutowymi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
q) współpracę merytoryczną i organizacyjną z innymi instytucjami
działającymi na zasadach podobnych do Stowarzyszenia, w kraju
i za granicą
r) współpracę ze środkami masowego przekazu
s) współpracę z organizatorami wycieczek, pośrednikami, agentami
turystycznymi
t) Współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą
u) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia
na zasadzie uzyskiwania: subwencji, dotacji, darowizn, spadków
oraz sponsoringu, na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów, z tym że dochód z tej działalności nie może być
rozdysponowany pomiędzy członków Stowarzyszenia i stanowi
majątek Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§6
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
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b) członków wspierających
c) członków honorowych

§7
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
będąca obywatelem polskim, która posiada /lub posiadała/
uprawnienia pilota lub przewodnika zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. Ust. 1997 nr 133 poz.
884).
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba
prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia
i akceptująca jego cele, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową, organizacyjną lub rzeczową.
3. Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia za szczególne
zasługi dla Stowarzyszenia. Decyzja o Członkostwie Honorowym
musi być ratyfikowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
przez w/w gremium. Członkostwo Honorowe, Stowarzyszenie
potwierdza stosownym dyplomem. Członek honorowy posiada
obowiązki członka zwyczajnego. Członek honorowy zwolniony jest
z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która
uzyskała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje, w drodze
uchwały, Zarząd zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
na podstawie pisemnej deklaracji woli kandydata.
3. W przypadku negatywnej decyzji, w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji, osoba składająca deklarację ma prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków. Zostaje przyjęty w poczet członków,
jeżeli uzyska akceptację 80% członków zwyczajnych w głosowaniu
tajnym.
§9
1. Członek zwyczajny posiada:
a) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
b) Prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie
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c) Prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności
Stowarzyszenia
d) Prawo do korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia
e) Korzystania ze wszystkich urządzeń, imprez i form działalności
Stowarzyszenia
f) Prawo do reprezentowania i promowania Stowarzyszenia podczas
wykonywania zadań przewodnika turystycznego
g) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków lub orzeczenia
o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Przestrzegania
statutu,
regulaminów
i
uchwał
władz
Stowarzyszenia
b) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia
c) Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
d) Przestrzegania zasad etyki moralnej i współżycia koleżeńskiego.
§ 11
1. Członek wspierający ma obowiązek:
a) Przestrzegania
statutu,
regulaminów
i
uchwał
władz
Stowarzyszenia
b) Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
c) Materialnego
wspierania,
w
zadeklarowanej
wysokości,
działalności Stowarzyszenia
§ 12
1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo
uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, a z głosem doradczym, także w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia. Poza czynnym i biernym prawem
wyborczym
posiadają
wszystkie
uprawnienia
przysługujące
członkowi zwyczajnemu.
2. Osoba
prawna
działa
w
Stowarzyszeniu
przez
swojego
pełnomocnika.
§ 13
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1. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd w przypadku:
a) Dobrowolnego wystąpienia członków ze Stowarzyszenia
b) Nieusprawiedliwionego zalegania przez członka Stowarzyszenia
z opłatą składek, za okres przekraczający 12 miesięcy.
c) Wykluczenia
w
wyniku
prawomocnego
wyroku
Sądu
Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych
d) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego
e) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek naruszenia zasad
statutowych,
nieprzestrzegania
postanowień,
uchwał
i regulaminów oraz etyki moralnej i współżycia koleżeńskiego
f) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego
działania na szkodę Stowarzyszenia, następującego w wyniku
uchwały władz Stowarzyszenia.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, członek
Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od powzięcia o niej wiadomości. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
ROZDZIAŁ IV:
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna
§ 15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia, które:
a) Ustala program działania Stowarzyszenia,
b) Wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
c) Rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
d) Udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
e) Rozpatruje
odwołania
członków
od
uchwał
organów
Stowarzyszenia ich dotyczących,
f) Uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,
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g) Podejmuje
uchwały,
w
tym
uchwały
Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

o

rozwiązaniu

§ 16
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako
sprawozdawcze raz do roku i odbywać się będzie w siedzibie
Stowarzyszenia, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata,
w tym samym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez
Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) Na wniosek 1/3 ogółu członków,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż
w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 17
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków na dwa tygodnie przed
zebraniem. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być
powiadomieni wszyscy ich członkowie listami lub innym przyjętym
trybem.
2. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
½ liczby członków, lub w drugim terminie, wyznaczonym w tym
samym dniu, pół godziny od pierwszego terminu, bez względu na
liczbę osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby
głosów,
decyduje
głos
aktualnie
urzędującego
Prezesa
Stowarzyszenia.
3. Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywają się
w głosowaniach tajnych przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
W skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wchodzą
członkowie,
którzy
uzyskali
największą
liczbę
głosów
w poszczególnych głosowaniach.
§ 18
1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia,
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b) Z głosem doradczym
i zaproszeni goście.

–

członkowie

wspierający,

honorowi

§ 19
1. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:
a) Rozwiązania Stowarzyszenia,
b) Zmian w Statucie,
Stosuje się zasady:
a) Obecności w Zebraniu co najmniej ½ członków Stowarzyszenia,
b) Uchwały podejmowane są większością dwóch trzecich głosów
członków biorących udział w Zebraniu.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje aktualnie urzędujący
Zarząd Stowarzyszenia.
§ 21
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem
wyboru kolejnego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może
nastąpić
w
drodze
dokooptowania
członka
zwyczajnego
w następujący sposób:
a) Do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzją Zarządu,
b) Do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji,
c) Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób
pochodzących z wyboru.
§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia:
a) Kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je i działa
w jego imieniu,
b) Wykonuje uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c) Uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
d) Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
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e) Uchwala szczegółowe okresowe plany działania Stowarzyszenia
i preliminarze budżetowe,
f) Nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami
i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
g) Powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze
i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności
Stowarzyszenia,
h) Ustala wysokości i zasady wpłacania składek członkowskich,
i) Prowadzi ewidencję członków, przyjmuje i wyklucza członków
Stowarzyszenia w przypadkach przewidzianych w Statucie,
j) Składa sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,
k) Podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku
nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
l) Podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym
Statutem.
§ 23
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od trzech do pięciu
członków Stowarzyszenia wybranych spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie. Zarząd składa się z Prezesa,
Skarbnika i Sekretarza.
§ 24
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym
w sprawach finansowych, wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje jego Prezes lub
upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej niż
raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu
w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów. Przy
równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Walne Zebranie
Członków na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek
większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 25
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1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt
działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia. Składa się z przewodniczącego
i dwóch członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, a w
przypadku
równej
ilości
głosów
decydujący
jest
głos
przewodniczącego.
§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej
i finansowej Stowarzyszenia,
b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia
uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich
usunięcia,
c) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym
Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie 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 Stowarzyszenia względnie z wnioskiem
o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub Statutem – bądź istotnymi interesami
Stowarzyszenia – działań Zarządu.
§ 27
1. Członkowie
Komisji
Rewizyjnej
mają
prawo
brać
udział
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
§ 28
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach
lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych
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obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób
zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Decyzję o odwołaniu, lub zawieszeniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia mocą uchwały.
ROZDZIAŁ V:
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 29
1. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba
prawna. Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na
realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym planem działania
Stowarzyszenia oraz koszty działalności samego Stowarzyszenia.
2. Na fundusze składają się:
a) Wpływy ze składek członków,
b) Dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie
naruszają niezależności Stowarzyszenia,
c) Spadki, zapisy i inne formy ofiarności publicznej,
d) Fundusze zebrane dobrowolnie od członków Stowarzyszenia
z przeznaczeniem na określony cel statutowy,
e) Subwencje państwowe i społeczne,
f) Fundusze
pochodzące
od
sponsorów
i
dobrodziejów
Stowarzyszenia.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd
Stowarzyszenia.
5. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia określa § 24
ust. 1 niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ VI:
Postanowienia końcowe
§ 30
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz
cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych
„POGRANICZE” nie prowadzi działalności gospodarczej.
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3. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele
stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
§ 31
1. Rejestracja Stowarzyszenia pod nazwą Lubelskie Stowarzyszenie
Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” następuje
w Sądzie Rejonowym XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
w Lublinie ul. Garbarska 20.
Lublin, dnia 03. 03. 2010, tekst zmieniony i ujednolicony dnia 10. 04.
2013.
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