
STATUT 
Agorturystycznego Stowarzyszenia Źródeł Prosny 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Stowarzyszenie zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”, jest 
Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 
 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miejscowość Rudniki.  

 
§ 3 

 
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci o treści „Agroturystyczne Stowarzyszenie 
Źródeł Prosny”. 
 

§ 4 
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym 
lub podobnym profilu działania.  
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§ 5 

 
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

a) działanie na rzecz rozwoju usług agroturystycznych rozumianych jako usługi 
polegające na organizowaniu wypoczynku, a świadczone na obszarach 
wiejskich, leśnych i w gospodarstwach rolnych na terenach miast, 

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w branży 
turystycznej, 

c) działanie na rzecz promocji walorów turystycznych regionu w kraju i 
zagranicą, 

d) aktywne zdobywanie rynku zewnętrznego dla usług agroturystycznych 
regionu, 

e) prowadzenie badań i kształcenie w zakresie związanym z usługami 
agroturystycznymi. 

 
 



§ 6 
 

1. Stowarzyszenie będzie realizowało cele określone w §5 m.in. przez: 
a) współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 

społecznymi i prywatnymi krajowymi i zagranicznymi,  
b) współprace ze stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi, i zawodowymi w 

kraju i zagranica w zakresie rozwoju agroturystyki, 
c) udział w kongresach, zjazdach, seminariach krajowych i zagranicznych, 
d) inicjowanie tworzenia bazy dla agroturystyki, organizowanie i prowadzenie 

imprez turystyczno-handlowych, 
e) organizowanie konkursów promujących wysoką jakość świadczonych usług 

agroturystycznych, 
f) prowadzenie i wspieranie promocji podmiotów prowadzących działalność 

agroturystyczną na rynku krajowym i zagranicznym, 
g) prowadzenie badań i analiz marketingowych rynku agroturystycznego, 
h) współpracy ze środkami masowego przekazu, 
i) pozyskiwanie finansowych środków pomocowych, 
j) wypracowanie instrumentów aktywnego oddziaływania na otoczenie 

gospodarcze gmin (m.in. poprzez pomoc w planowaniu i realizacji inwestycji 
związanych z turystyką), 

k) gromadzenie i dystrybucję informacji – bank danych, 
l) organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń przy czynnym udziale kadry 

krajowej i zagranicznej,  
m) organizowanie i przeprowadzanie fachowego opiniodawstwa dla władz i 

instytucji w zakresie turystyki, 
n) umożliwianie zdobywania uprawnień i licencji przez podmioty prowadzące 

usługi agroturystyczne. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód 

przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 7 

 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 
2. Wspierających 
3. Honorowych 

 
§ 8 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba tylko fizyczna dobrowolnie wyrażająca chęć 

przystąpienia do Stowarzyszenia. 
2. a) status członka zwyczajnego z chwilą rejestracji Stowarzyszenia nabywają 

założyciele Stowarzyszenia – tylko osoby fizyczne, 
b) osoby fizyczne nie rekomendowane przez członków wspierających przyjmowane 
będą decyzją Zarządu Stowarzyszenia, 



3. Członkiem zwyczajnym może być osoba rekomendowana przez Wójta Gminy lub 
Zarząd Powiatu będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia, lub przez innych 
członków wspierających. 

4. Gmina lub powiat może rekomendować do dwóch osób na członków zwyczajnych w 
tym jedna osoba będąca członkiem organów gminy, powiatu. 

5. Pozostali członkowie wspierający mogą rekomendować po jednej osobie na członka 
zwyczajnego. 

6. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia od której przysługuje odwołanie do najbliższego 
Walnego Zebrania. 

 
§ 9 

 
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna (bez prawa 

wyborczego) zainteresowana realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Postanowienia § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio do § 11 pkt. 1, 3 a) i b) i § 12 a), b), 

c). 
3. Do praw i obowiązków członka wspierającego stosuje się postanowienia § 11 ust. 3 

pkt. a), b) oraz § 12.  
 

§ 10 
 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu 
celów stowarzyszenia. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Delegatów.  

 
§ 11 

 
1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów 

Stowarzyszenia.  
2. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi posiadają wyłącznie bierne 

prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

a) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia, 
b) zgłaszać wnioski dot. działalności Stowarzyszenia. 

 
§ 12 

 
1. Członkowie są zobowiązani: 

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia, 
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz, 
c) regularnie opłacać składki członkowskie. 

 
 

§ 13 
 

1. Członkostwo wygasa przez: 
a) wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszone na piśmie, 



b) skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu nieopłacania 
składek przez okres 6 m-cy,  

c) wykluczenie prawomocnym wyrokiem sądu koleżeńskiego, 
d) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową 

utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek, 
e) cofnięcie rekomendacji udzielonej poprzez członka wspierającego przy 

równoczesnym braku oświadczenia woli co do pozostania członkiem 
zwyczajnym Stowarzyszenia, 

f) śmierć członka. 
2. Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa w przypadkach wymienionych 

w pkt. 1 (a, b, c, d, e) określając datę wygaśnięcia członkostwa. 
3. Od decyzji Zarządu przysługuje zainteresowanym prawo wniesienia odwołania na 

piśmie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 14 

 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz wymienionych w pkt. b), c), d) Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i 

Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji dokonywane jest to na najbliższym 
Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zebraniu Członków. 

 
 

§ 15 
 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 
§ 16 

 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia, 
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną, Sąd Koleżeński i Członków, 
d) wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego oraz uzupełnienie składu tych organów w tym samym trybie, 
e) uchwalanie zmian statutu, 
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych stowarzyszenia, 



g) uchwalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich, 
h) uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
i) podejmowanie uchwał o uchwaleniu budżetu, 
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia. 
 

§ 17 
 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku. 
2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie 

zwyczajni.  
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa wyborczego: 

a) członkowie wspierający, 
b) członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi. 

4. O terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia 
członków co najmniej 10 dni przed terminem zebrania. 

 
§ 18 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane: 

a) na podstawie uchwały Zarządu,  
b) na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia 
otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. 

 
§ 19 

 
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie 
stanowią inaczej. 
 

§ 20 
 
Zarząd składa się z 5 osób tzn. Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka 
Zarządu. 
 

§ 21 
 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:  
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
c) przygotowanie Walnego Zebrania Członków, 
d) organizowanie i gromadzenie informacji,  
e) przygotowywanie i przeprowadzanie programów szkoleniowych, 
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
h) podejmowanie wszelkich czynności nie należących do kompetencji innych 

organów. 
 

 



§ 22 
 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jego Zastępcę w miarę potrzeb 
nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ 
liczby członków Zarządu. 

3. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub zastępującego go Zastępcy 
Prezesa.  

 
§ 23 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

 
§ 24 

 
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia, 

b) kontrola opłacania składek członkowskich, 
c) przygotowanie wniosków o absolutorium do Zarządu na coroczne Walne 

Zebranie Członków, 
d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia. 

 
§ 25 

 
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku. 
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

braku możliwości takiego rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego Komisji. 
3. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność przy ich 

podejmowaniu co najmniej dwóch jej członków. 
 

§ 26 
 

1. Dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia może być utworzone Biuro Stowarzyszenia 
lub może być zlecone ich prowadzenie podmiotom zewnętrznym. 

2. Zarząd może zatrudniać w Biurze pracowników na podstawie umowy o pracę lub 
umowy zlecenia. Pracownikami mogą być członkowie Stowarzyszenia. 

3. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie mogą być zlecane innym Jednostkom 
zgodnie z potrzebami. 

 
§ 27 

 
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie 

przewodniczącego i sekretarza. 
2. Do zakresu działania sądu należy: 

rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Stowarzyszenia dotyczących 
nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz sporów 
powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 
 



§ 28 
 

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:  
a) upomnienie,  
b) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 

lat,  
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 
 

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. 

 
§ 29 

 
1. Wybory do władz Stowarzyszenia (Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego) dokonywane są na Walnym Zebraniu Członków, w 
głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Do władz zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę, 
stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  

 
Jeżeli w pierwszej turze nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą 
turę wyborów, w której bierze udział nie więcej niż podwójna w stosunku do ilości 
nieobsadzonych mandatów liczba kandydatów wyłoniona spośród tych,  którzy w pierwszej 
turze nie zostali wybrani ale otrzymali największą liczbę głosów. W wypadku uzyskania tej 
samej liczby głosów o kolejności rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 30 

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się :  

a) wpłaty z wpisowego i składek członkowskich członków zwyczajnych i 
wspierających, 

b) wpływy z działalności statutowej,  
c) dotacje, 
d) zapisy i darowizny,  
e) środki z działalności gospodarczej,  
f) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.  
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd. 

 
§ 32 

 
1. Oświadczenia w sprawach związanych z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia 

muszą być składane przez 3 osoby: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.  
2. Oświadczenia te winny być uzgadniane z osobą prowadzącą księgowość 

"Stowarzyszenia". 



3. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest 
podpis : Prezesa lub Zastępcy Prezesa względnie jednego z członków Zarządu 
upoważnionego przez Prezesa. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE SIĘ STOWARZYSZENIA 

 
§ 33 

 
1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ½  
członków uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia, zebranie powoła Komisję Likwidacyjną. 

3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cele określone w 
uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia. 

4. Koszt likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 
 


