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STATUT 

RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA 

„PODRÓŻNIK” 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, trwałym 

zrzeszeniem członków. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Radzyń Podlaski. 

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem ich 

prawa. 

 

§ 3 

 

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo                  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych odznak, pieczęci i znaków graficznych z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 

 

§ 5 

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

 

§ 6 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. propagowanie idei podróżowania po Polsce i świecie, 
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2. krzewienie turystyki i krajoznawstwa, 

3. upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 

4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi 

szeroko rozumianą tematyką podróżniczo-geograficzną, 

5. popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Polski, 

6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

7. poznanie dalekich, egzotycznych lub też tajemniczych miejsc, odległych nie tylko geograficznie, ale również 

kulturowo, 

8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9. działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

10. wzbogacanie oferty kulturalnej Radzynia Podlaskiego i okolic, 

11. promowanie regionu. 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1. organizowanie cyklicznych spotkań z podróżnikami, 

2. organizowanie wystaw fotograficznych, pokazów, koncertów, festiwali, szkoleń i warsztatów, 

3. organizowanie projekcji filmów, 

4. organizowanie konkursów, 

5. organizowanie spektakli teatralnych, 

6. prowadzenie działalności charytatywnej, 

7. prowadzenie działalności wydawniczej, 

8. prowadzenie serwisu internetowego, 

9. promowanie wolontariatu, 

10. organizowanie wycieczek, rajdów, zlotów oraz wypraw po Polsce i świecie, 

11. prowadzenie obsługi przewodnickiej, 

12. opracowywanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych, 

13. wzbogacanie infrastruktury turystycznej regionu, 

14. wspieranie inicjatyw tożsamych ze statutowymi celami Stowarzyszenia, 

15. współpracę z organami władzy samorządowej, 

16. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

 

§ 8 

 

Realizując cele zawarte w § 6 Statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie – prawa i obowiązki 

 

§ 9 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia. 



Strona 3 z 6 
 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 

przedstawiciela. 

3. Przyjęcia nowych członków, na podstawie pisemnej deklaracji, dokonuje w drodze uchwały Zarząd 

Stowarzyszenia. 

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, będąca członkiem Stowarzyszenia, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

5. Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia.  

 

§ 11 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

c) składać wnioski oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz, 

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

d) regularnie opłacać składki. 

3. 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. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 12 

 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia (po uprzednim uregulowaniu zobowiązań          

w stosunku do Stowarzyszenia), 

b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej                                       

z postanowieniami Statutu i nieprzestrzegania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat, 

d) utraty zdolności do czynności prawnych, 

e) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej, 

f) śmierci w przypadku osoby fizycznej, 

g) rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia jest organem kompetentnym do wykluczania i skreślania z listy członków. 

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13 
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Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na         

14 dni przed terminem zebrania. 

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne 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 zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne musi się odbyć w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków, 

b) w drugim terminie, wyznaczonym najpóźniej 7 dni od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób 

uprawnionych do głosowania. 

8. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi 

inaczej. Głosowanie jest jawne. 

 

§ 15 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: 

1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2. uchwalanie zmian w Statucie, 

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

5. rozpatrywanie wniosków dotyczących absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

6. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

7. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania godności członka honorowego, 

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych 

do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

 

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się                                 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

4. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków. 
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5. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia określa Regulamin Pracy Zarządu Radzyńskiego 

Stowarzyszenia „Podróżnik” przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane                           

w związku z pełnioną funkcją. 

7. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

8. Do składania oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie realizacji zadań statutowych wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym prezesa. 

9. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

10. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania 

tajnego. 

11. Każdemu członkowi Zarządu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

 

§ 17 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą: 

1. realizowanie celów Stowarzyszenia, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

4. określanie szczegółowych kierunków działania i realizacji budżetu Stowarzyszenia, 

5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

8. przyjmowanie i skreślanie członków, 

9. przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania 

tajnego. 

7. Każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje jeden głos. 

 

§ 19 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia, 

2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z żądaniem wyjaśnień i wniosków wynikających z kontroli, 

3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

4. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w przedmiocie udzielenia (lub nieudzielenia) 

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

5. wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 20 
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1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu 

ich wyboru. 

2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich 

składu może nastąpić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. 

3. Uchwały o zmianie Statutu, odwołania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze 

 

§ 21 

 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Nieruchomości Stowarzyszenia mogą pochodzić z: 

a) darowizn, spadków i zapisów, 

b) zakupów ze środków własnych Stowarzyszenia. 

3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

c) dotacje i subwencje, 

d) dochody z własnej działalności statutowej, 

e) darowizny, spadki i zapisy. 

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności                      

w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym prezesa. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością                

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo                               

o stowarzyszeniach. 


