
STATUT   STOWARZYSZENIA   
TURYSTYCZNA   ORGANIZACJA   OTWARTA  

 
Rozdział   1  

Postanowienia   ogólne  
 

§   1  
 
 

1. Stowarzyszenie   nosi   nazwę”   Turystyczna   Organizacja   Otwarta”,   zwane   w   dalszych   postanowieniach   Statutu   “Stowarzyszeniem”.  
2. Stowarzyszenie   może   używać   nazwy   skróconej:   TOO   oraz   posługiwać   się   logotypem.  
3. Stowarzyszenie   może   posługiwać   się   tłumaczeniem   nazwy   na   języki   obce.   
 
 

§   2  
1. Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  jego  siedzibą  miasto  Warszawa.  Dla  właściwego  realizowania  swoich  celów                  
Stowarzyszenie   może   prowadzić   działalność   również   poza   granicami   kraju.  
2. Stowarzyszenie  powołuje  się  na  czas  nieokreślony  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  Stowarzyszeniach  (  Dz.U.  z  2001,  Nr  79,  poz.                           
855   z   późn.   zm.,   Dz.U.   z   2018   r   poz.   723   ze   zm.,   Dz.U.   2019   poz.   713   ze   zm.   )   oraz   niniejszego   statutu.  

 
§   3  

Stowarzyszenie   jest   osobą   prawną   i   podlega   wpisowi   do   Krajowego   Rejestru   Sądowego.  
 
 

Rozdział   2  
Cele   Stowarzyszenia,   formy   i   sposoby   jego   realizacji   

 
§   4  

Celem   Stowarzyszenia   jest:   

1. Wspólne  działanie  na  rzecz  wszystkich  podmiotów  związanych  z  ruchem  turystycznym,  około-turystycznym,  branży  MICE  oraz  wszystkich  działających  w  segmencie                   
eventowym   i   rozrywkowym   zarówno   w   kraju   jak   i   za   granicą.  

2. W   szczególności   celami   stowarzyszenia   są:  
a) integrowania   środowiska   branży   turystycznej,   około-turystycznej,   MICE  
b) wspieranie   działalności   firm   o   profilu   turystycznym,   około-turystycznym,   MICE   i   eventowym  
c) wspieranie   i   promowanie   standardów   etycznych   w   prowadzeniu   działalności   gospodarczej   w   branży   turystycznej,   około-turystycznej,   MICE   i   eventowej,  
d) wspieranie   i   promowanie   idei   wolności   gospodarczej   w   branży   turystycznej,   około-turystycznej,   MICE   i    eventowej,  
e) wspieranie   i   promowanie   idei   państwa   prawa   i   społeczeństwa   obywatelskiego,  
f) ochrona,   obrona,   praw   i   dóbr   osobistych    oraz   gospodarczych,   reprezentowanie   interesów   przedsiębiorców   branży   turystycznej,   około-turystycznej   i   MICE,  
g) oddziaływanie   na   projektowanie,   tworzenie   i/lub   stosowanie   przepisów   prawa   dotyczącego   interesów   przedsiębiorców   branży   turystycznej,   około-turystycznej   i   MICE,  
h) popularyzowanie   i   promowanie   roli,   zadań   i   działalności   przedsiębiorców   z   w.w.   branż  
i) wypracowanie   i   propagowanie   standardów   działalności   przedsiębiorców   w   tym   etycznych,   dobrych   praktyk,   wzorów,  
j) umacnianie   publicznego   zaufania   i   wizerunku   przedsiębiorców   branży   turystycznej,   około-turystycznej   i   MICE,  
k) utrzymywanie   kontaktów   z   organami   administracji   państwowej   i   samorządowej   oraz   instytucjami   państwowymi   i   samorządami   zawodowymi,  
l) znoszenia   barier   w   turystyce   krajowej,   międzynarodowej,   w   Polsce   i   między   Polską   a   państwami   innymi,  
m) popularyzowanie   ruchu   turystycznego   na   terenie   Polski   oraz   popularyzacja   ruchu   turystycznego   między   Polską,   a   innymi   państwami,  
n) reprezentowanie   interesów   gospodarczych   swoich   członków,  
o) udzielanie  pomocy,  porad,  wsparcia  swoim  członkom  (w  tym  m.in.  organizacyjnego,  prawnego,  merytorycznego),  organizowanie  współpracy  między  nimi  i  wspieranie  ich                    

inicjatyw   gospodarczych,  
p) obrona   godności,   praw   i   interesów   gospodarczych   swoich   członków,  
q) budowanie   relacji   i   współpraca   z   krajowymi   i   międzynarodowymi   instytucjami   pokrewnymi   działalnością   do   TOO  
r) przyczynianie   się   do   rozwoju   turystyki   oraz   ruchu   turystycznego   związanego   z   realizacją   wydarzeń   w   sektorze   MICE   w   Polsce,   do   Polski,   z   Polski,  
s) organizowanie   działań   i   współdziałanie   w   przedsięwzięciach   zapewniających   warunki   rozwoju   gospodarki   turystycznej   oraz   jej   doskonalenie,  
t) podnoszenie   poziomu   i   kultury   obsługi   turystów   oraz   uczestników   wydarzeń   zarówno   krajowych   i   międzynarodowych   
u) kształtowanie   i   upowszechnianie   zasad   etyki   w   działalności   gospodarczej,   opracowywanie   i   doskonalenie   norm   rzetelnego   postępowania   w   turystyce   i   eventach  
v) wspieranie   oraz   organizowanie   kształcenia   kadr   we   wszystkich   sektorach   współistniejących   w   branży   turystycznej,   około-turystycznej   i   MICE,  
w) prowadzenie   działalności   promocyjnej   i   informacyjnej   oraz   organizowanie   wystaw   i   wymiany   doświadczeń   pomiędzy   członkami   Stowarzyszenia,  
x) delegowanie   swoich   przedstawicieli,   na   zaproszenie   organów   państwowych,   do   uczestniczenia   w   pracach   instytucji   doradczo   –   opiniodawczych   w   sprawach   turystyki,  
y) Stworzenie   i   prowadzenie   strony   internetowej   związanej   z   działalnością   Stowarzyszenia.  

 
§   5  

 
1. Podmioty   skupiają   się   w   poniższych   sektorach   i   grupach   usług   turystycznych:  
          -  Organizatorzy   Turystyczni,  

-  Agenci   Turystyczni,  
-  Firmy   przewozowe   transportu   drogowego,   morskiego   i   lotniczego  

          - Czarterownie   Jachtów,  
-  Piloci   i   Przewodnicy,  

          -          Animatorzy,   Zawodowi   Mówcy,   Konferansjerzy   
          -          Artyści   realizujący   usługi   około   eventowe   i   konferencyjne   

-  Hotele,   Obiekty   Noclegowe   oraz   osoby   wynajmujące   kwatery   prywatne,  
           -          Obiekty   Konferencyjne   

-  Agencje   Eventowe   i   dostawcy   Usług   Eventowych,  
- Firmy   o   profilu   około   turystycznym,  
- Firmy   IT   o   profilu   ukierunkowanym   na   rynku   turystycznym   i   eventowym  

          -           Organizacje   Branżowe   
Zwanych   dalej   Podmiotami   Turystycznych   Usług   (PTU)  

 
 



§   6  
 

1.   Stowarzyszenie   realizuje   swe   cele   poprzez:  
1) Konsultacje   z   PTU,   których   celem   jest   wypracowanie   wspólnego   stanowiska   wobec   zaistniałych   sytuacji   (okoliczności).   Okolicznościami   tymi   mogą   być:   zmiany   w  

ustawodawstwie,   przepisy   prawa   godzące   w   interesy   środowiska   lub   ich   niekorzystna   interpretacja;   nagłe   i   nieprzewidziane   zjawiska,   które   uderzają   w   PTU  
bezpośrednio   (np.   klęski   żywiołowe,   epidemie,   katastrofy,   kataklizmy,   stany   wojny   i   wojenne   i   in.);  

2) Reprezentowanie   w/w    podmiotów   na   spotkaniach:  
z   władzami   państwowymi,   samorządowymi   oraz   innymi   organizacjami   gospodarczymi   i   turystycznymi   po   uprzednim   uzgodnieniu   swojego   stanowiska   wobec  
tematów   tych   spotkań;  

3) Współpraca   z krajowymi,   zagranicznymi,   europejskimi   i międzynarodowymi   organizacjami   i instytucjami,   o tym   samym   lub   podobnym   profilu   działania.  
Stowarzyszenie   może   pozostawać   członkiem   tych   organizacji   na   zasadach   pełnej   autonomii   oraz   swobody   wypowiedzi   w   tych   organizacjach   i   instytucjach;  

4) Propagowanie   działalności   PTU   podkreślając   ich   znaczenie   dla   gospodarki   Polski   zarówno   w   kwestii   PKB,   zatrudnienia   jak   i   promocji   kraju   na   arenie  
międzynarodowej.   

5) Inicjowanie,   opiniowanie   i   promowanie   aktów   prawnych   dotyczących   ważnych   kwestii   gospodarczych   i   społecznych   szeroko   rozumianej   branży   turystycznej   i  
eventowej,   które   mogą   się   przyczynić   do   realizacji   celów   statutowych   Stowarzyszenia,  

6) Prezentowanie   dorobku   Stowarzyszenia   szeroko   rozumianej   opinii   publicznej   oraz   organom   państwowym   i   samorządowym.   
7) Animowanie   i   prowadzenie   działalności   informacyjnej,   promocyjnej,   szkoleniowej,   badawczej   i   wydawniczej   służącej   realizacji   celów   statutowych.  

 
2.  Stowarzyszenie  może  powoływać  koła,  sekcje  i  komisje.  Organami  uprawnionymi  do  powoływania  i  rozwiązywania  kół,  sekcji  i  komisji  są  Zarząd  Stowarzyszenia  i  Zarządy                        
Oddziałów.  

3.   Liczbę,   rodzaj,   przedmiot   działania   i   skład   osobowy   wyżej   wymienionych   kół,   sekcji   i   komisji   określa   Zarząd   Stowarzyszenia   lub   Zarząd   Oddziału   w   trybie   uchwały.  

4.  Zarząd  Oddziału  zawiadamia  Zarząd  Stowarzyszenia  o  powołaniu  i  rozwiązaniu  kół,  sekcji  lub  komisji,  w  terminie  jednego  miesiąca  od  podjęcia  stosownej  uchwały  przez                        
Zarząd   Oddziału.  

5.   Wyżej   wymienione   jednostki   organizacyjne   nie   stanowią   terenowych   jednostek   organizacyjnych,   o   których   mowa   w   art.   10a   ustawy   –   Prawo   o   stowarzyszeniach.  

6.  Stowarzyszenie  może  powoływać  terenowe  jednostki  organizacyjne  zwane  dalej  „Oddziałami”.  Organem  uprawnionym  do  powołania  i  rozwiązania  Oddziału  jest  Zarząd                    
Stowarzyszenia.  

7.   Oddział   może   uzyskać   osobowość   prawną,   nie   wcześniej   niż   po   upływie   roku   od   daty   podjęcia   przez   Zarząd   Stowarzyszenia   uchwały   w   sprawie   powołania   tego   Oddziału.  

8.  Oddział  może  uzyskać  osobowość  prawną  z  chwilą  jego  zarejestrowania  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Stowarzyszenia  podjętej  na  wniosek                       
Zarządu  Oddziału,  zawierającej  uzasadnienie  wskazujące  potrzebę  przyznania  Oddziałowi  osobowości  prawnej  oraz  ekonomiczne  podstawy  trwałości  i  samodzielności  działań                  
Oddziału.  

9. Stowarzyszenie   i   Oddziały   mogą   prowadzić   działalność   gospodarczą   przeznaczoną   dla   zdobywania   funduszy   na   działalność   statutową.  

10. Stowarzyszenie   i   Oddziały   mogą   prowadzić   działalność   gospodarczą   w   następującym   zakresie:  

a. Działalność   pozostałych   organizacji   członkowskich,   gdzie   indziej   niesklasyfikowana;  
b. Działalność   organizacji   profesjonalnych;  
c. Działalność   związana   z   organizacją   targów,   wystaw   i   kongresów;  
d. Pozostałe   pozaszkolne   formy   edukacji,   gdzie   indziej   niesklasyfikowane;  
e. Działalność   wspomagająca   edukację;  
f. Wydawanie   książek;  
g. Wydawanie   czasopism   i   pozostałych   periodyków;  
h. Badania   naukowe   i   prace   rozwojowe   w   dziedzinie   pozostałych   nauk   przyrodniczych   i   technicznych;  
i. Pozostała   działalność   profesjonalna,   naukowa   i   techniczna,   gdzie   indziej   niesklasyfikowana;  
j. Pozostałe   doradztwo   w   zakresie   prowadzenia   działalności   gospodarczej   i   zarządzania;  
k. Pozostała   działalność   wspomagająca   prowadzenie   działalności   gospodarczej,   gdzie   indziej   niesklasyfikowana;  
l. Pozostała   działalność   wydawnicza;  
m. Działalność   portali   internetowych;  
n. Wynajem   i   zarządzanie   nieruchomościami   własnymi   lub   dzierżawionymi;  
o. Stosunki   międzyludzkie   (public   relations)   i   komunikacja.  

Rozdział   3  
Członkowie   Stowarzyszenia  

 
§   7  

1. Członkowie   Stowarzyszenia   dzielą   się   na:   
zwyczajnych,   
wspierających,   
honorowych   
branżowych   (reprezentanci   biur   podróży,   organizatorów,   agencji   turystycznych,   agencji   eventowej,   lokalizacji,   dostawców   usług   i   inni)  

 
§   8  

Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  ,  bez  względu  na  miejsce  zamieszkania,  a  związaay  z  branżą  turystyczną,  około-turystyczną,  MICE:                       
własną   działalnością   gospodarczą,   pracą   zawodową,   pracą   naukową   .   

 
1.   Członków   zwyczajnych   przyjmuje   Zarząd   zwykłą   większością   głosów,   po   złożeniu   przez   nich   pisemnej   deklaracji   według   wzoru   określonego   przez   Zarząd.   
2.  Członkostwo  powstaje  z  dniem  podjęcia  przez  Zarząd  uchwały  o  przyjęciu  w  poczet  członków  stowarzyszenia;  o  podjęciu  uchwały  o  przyjęciu  bądź  odmowie  przyjęcia,  Zarząd                         
powiadamia   pisemnie   zainteresowanego   kandydata   (pocztą   elektroniczną).   
3.  Założyciele  Stowarzyszenia,  którzy  podpisali  listę  założycieli  dołączoną  do  wniosku  o  rejestrację  Stowarzyszenia,  stają  się  jego  członkami  z  chwilą  uprawomocnienia  się                      
postanowienia   sądu   o   zarejestrowaniu   Stowarzyszenia   /   wpisania   Stowarzyszenia   do   ewidencji   prowadzonej   przez   Starostę.  
 

§   7.  
Członkowie   zwyczajni   mają   prawo:   
a)   uczestniczyć   w   Walnych   Zebraniach   Członków   z   głosem   stanowiącym,   
b)   wybierać   i   być   wybieranym   do   władz   Stowarzyszenia,   
c)   brać   czynny   udział   we   wszystkich   formach   działalności   Stowarzyszenia,   
d)   zgłaszać   postulaty   i   wnioski   wobec   władz   Stowarzyszenia   i   żądać   informacji   o   sposobie   ich   załatwienia   oraz   oceniać   działalność   władz   Stowarzyszenia,  
e)   otrzymywać   od   władz   Stowarzyszenia   pomoc   w   realizacji   statutowych   zadań,   



f)   korzystać   z   innych   uprawnień   wynikających   z   działalności   statutowej   Stowarzyszenia,   
1.  Członek  Stowarzyszenia  może  udzielić  pisemnego  pełnomocnictwa  osobie  mającej  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  do  wykonywania  uprawnień,  o  których                   
mowa   w   §7   z   wyjątkiem   prawa   do   bycia   wybieranym   do   władz   Stowarzyszenia.   
 
2.  Członkowie   zwyczajni   mają   obowiązek:   
1.   troszczyć   się   o   dobro   i   rozwój   Stowarzyszenia,   
2.   uczestniczyć   w   działalności   Stowarzyszenia,   
3.   przestrzegać   Statutu   i   uchwał   władz   Stowarzyszenia,   
4.   troszczyć   się   i   dbać   o   powierzone   mienie   Stowarzyszenia,  
 
3.  Członkostwo   w   Stowarzyszeniu   ustaje   wskutek:   
a)   śmierci   członka   lub   utraty   osobowości   prawnej   przez   członka   wspierającego   lub   honorowego,   
b)   wystąpienia   ze   Stowarzyszenia   zgłoszonego   na   piśmie,   
c)   wykluczenia   ze   Stowarzyszenia.  
 

§   8.  
Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  może  nastąpić  w  przypadku  naruszenia  przez  członka  postanowień  Statutu,  nieprzestrzegania  uchwał  władz  Stowarzyszenia  lub  rażącego                   
naruszania   dobrego   imienia   Stowarzyszenia   oraz   celów   statutowych   Stowarzyszenia.  
1. Uchwałę   o   wykluczeniu   podejmuje   Zarząd.   Od   uchwały   tej   członek   może   się   odwołać   do   Sądu   Koleżeńskiego,   w   ciągu   30   dni   od   jej   doręczenia   wraz   z  
uzasadnieniem.  
2. Postanowienia   ustępów   poprzedzających   stosuje   się   odpowiednio   do   członków   wspierających   i   honorowych.   
 

§   9  
Członkiem  wspierającym  może  być  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana  działaniem  Stowarzyszenia,  która  udziela  mu  pomocy  finansowej,  naukowej  lub  w                     
jakiejkolwiek   innej   formie   wspiera   aktywnie   działania   Stowarzyszenia.  
1. Członka   wspierającego   przyjmuje   Zarząd   na   podstawie   pisemnego   zgłoszenia.   
2.  Członkowie   wspierający   uprawnieni   są   do   korzystania   z   praw   członka   zwyczajnego   z   wyjątkiem   czynnego   i   biernego   prawa   wyborczego,   a   na   Walnym   Zebraniu  
Członków   przysługuje   im   tylko   głos   doradczy.   
3.  Członkowie   wspierający   udzielają   pomocy   Stowarzyszeniu   w   realizacji   jego   zadań   statutowych   i   przestrzegają   postanowień   Statutu   i   uchwał   władz   Stowarzyszenia.   
4.   Członkowie   wspierający   mają   prawo   uczestniczenia   w   posiedzeniach   Zarządu   z   głosem   doradczym.   
 

§   10  
1.   Godność   członka   honorowego,   osobom   szczególnie   zasłużonym   dla   Stowarzyszenia   nadaje   Walne   Zebranie   Członków   na   wniosek   Zarządu.   
2.  Członek  honorowy  Stowarzyszenia  korzysta  ze  wszystkich  uprawnień  członka  zwyczajnego  z  wyjątkiem  biernego  i  czynnego  prawa  wyborczego,  a  na  Walnym  Zebraniu                      
Członków   przysługuje   mu   tylko   głos   doradczy.   
3.   Członkowie   honorowi   udzielają   pomocy   Stowarzyszeniu   w   realizacji   jego   zadań   statutowych   i   przestrzegają   postanowień   Statutu   i   uchwał   władz   Stowarzyszenia.  
  4.   Członkowie   honorowi   mają   prawo   uczestniczenia   w   posiedzeniach   Zarządu   z   głosem   doradczym.  
 

§   11  
1. Członkiem   Branżowym   może   być   reprezentant   branży   turystycznej,   około-turystycznej   lub   MICE   deklarujący   współpracę   ze   Stowarzyszeniem.   
2.        Osoby   prawne   będące   członkami   Stowarzyszenia   są   reprezentowane   w   Walnym   Zebraniu   Członków   przez   osoby   fizyczne,   wskazane   zgodnie   z   zasadami   reprezentacji   danej  
osoby   prawnej   (przedstawiciel).  
3.        Zmiana   przedstawicieli   członka   powinna   być   niezwłocznie   zgłoszona   Zarządowi   Stowarzyszenia  
4.        Członek   Branżowy   uprawniony   jest   żądać   od   Zarządu   wykreślenia   Członka   Zwyczajnego   wpisanego   z   jego   rekomendacji,   z   chwilą   wskazania   przez   danego   Członka  
Branżowego   nowej   osoby.  
5.         Członka   Branżowego   przyjmuje   się   w   drodze   uchwały   Zarządu   po   spełnieniu   przez   niego   wymogów   określonych   treścią   Regulaminu   
6.         Członek   Branżowy   jest   obowiązany   do   regularnego   wywiązywania   się   z   deklarowanych   świadczeń   oraz   przestrzegania   Statutu,   regulaminów   i   uchwał   władz  
Stowarzyszenia.   W   przypadku   zbiegu   obowiązku   zapłaty   składek   po   stronie   Członka   Branżowego   oraz   Członka   Zwyczajnego   wpisanego   na   podstawie   jego   zgłoszenia,   składki  
członkowskie   pobierane   będą   wyłącznie   od   Członka   Branżowego.  
 
 

 
Rozdział   4  

Władze   Stowarzyszenia   -   Postanowienia   Ogólne  
 

§   12  
1.  Władzami   Stowarzyszenia   są:  

a)   Walne   Zebranie   Członków;  
b)   Zarząd;   
c)   Komisja   Rewizyjna.;  
d)   Sąd   Koleżeński,  

2.  Kadencja   Zarządu   i   Komisji   Rewizyjnej   trwa   3   lata.   
3.  Członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  wybierani  są  przez  Walne  Zebranie  Członków  w  głosowaniu  jawnym,  chyba  że  więcej  niż  połowa  członków  biorących                      
udział   w   Walnym   Zebraniu   opowie   się   za   wyborami   w   głosowaniu   jawnym.   
4.  Wyboru  Członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  dokonuje  się  spośród  kandydatów  –  członków  Stowarzyszenia,  którzy  wyrazili  ustną  lub  pisemną  zgodę  na                     
kandydowanie.   

 
§   13  

1.   Członkostwo   w   Zarządzie,   Komisji   Rewizyjnej   lub   Sądzie   Koleżeńskim   ustaje   na   skutek:  
a)  upływu  kadencji,  przy  czym  za  chwilę  upływu  kadencji  określonej  w  §  11  ust.  2,  uważa  się  dzień  odbycia  Walnego  Zebrania  Członków,  na  którym  Zarząd  złoży  sprawozdanie                            
za   ostatni   rok   działalności.   
b)   ustania   członkostwa   w   Stowarzyszeniu,   
c)   pisemnego   zrzeczenia   się   udziału   w   tych   władzach,   
 
2.  W   razie   niedokonania   wyboru   nowego   Zarządu   i   Komisji   Rewizyjnej   na   Walnym   Zebraniu   Członków,   o   którym   mowa   w   ust.   1   lit.   
a   dotychczasowy   Zarząd,   Komisja   Rewizyjna,   Sąd   Koleżeński   pełnią   swoje   obowiązki   do   czasu   wyboru   nowych   władz.   
3.  Wybór  nowego  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej,  Sądu  Koleżeńskiego  musi  zostać  dokonany  najpóźniej  w  ciągu  3  miesięcy  od  dnia  upływu  kadencji  poprzednich  władz                       
Stowarzyszenia.  W  razie  niedokonania  wyboru  nowych  władz  w  terminie  określonym  w  zdaniu  poprzednim  na  każdym  z  członków  Stowarzyszenia  ciąży  obowiązek                     
powiadomienia   o   tym   fakcie   organu   nadzorującego   działalność   Stowarzyszenia.   
 

§   14  
1.   Walne   Zebranie   Członków   jest   najwyższą   władzą   Stowarzyszenia.   
2.   Walne   Zebrania   Członków   Stowarzyszenia   mogą   być:  
-   zwyczajne,  
-   nadzwyczajne.  



3.   Do   kompetencji   Walnego   Zebrania   Członków   należy:   
a)   określenie   głównych   kierunków   programu   działania   Stowarzyszenia,   
b)   rozpatrywanie   i   zatwierdzanie   sprawozdań   Zarządu   i   Komisji   Rewizyjnej,   
c)   udzielania   Zarządowi   i   Komisji   Rewizyjnej   absolutorium   za   okres   objęty   sprawozdaniem,   
d)   wybór   Zarządu,   w   tym   Prezesa,   Wiceprezesa,   Sekretarza   oraz   Skarbnika,  
e)   wybór   Komisji   Rewizyjnej,   
f)   wybór   Sądu   Koleżeńskiego,  
g)   odwoływanie   członków   władz   Stowarzyszenia,   
h)   uzupełnianie   składu   władz   Stowarzyszenia,   
i)   rozstrzyganie   odwołań   od   uchwał   o   wykreśleniu   z   listy   członków   w   wypadku   przewidzianym   w   §   12   ust.1,   
j)   określenie   wysokości   składki   członkowskiej,   
k)   dokonywanie   zmian   w   Statucie,   
l)   decydowanie   o   rozwiązaniu   Stowarzyszenia,   
m)   decydowanie   o   innych   sprawach,   jeżeli   wynika   to   z   postanowień   Statutu,   
n)   decydowanie   o   innych   sprawach   Stowarzyszenia   nie   zastrzeżonych   postanowieniami   Statutu   do   kompetencji   innych   władz   Stowarzyszenia.   
 

§   15  
1.  Po  zarejestrowaniu  Stowarzyszenia  Komitet  Założycielski  zwołuje  pierwsze  inauguracyjne  Walne  Zebranie  Członków,  na  którym  zostanie  wybrany  Zarząd  i  Komisja                    
Rewizyjna   na   pierwszą   kadencję.  
2.   Zwyczajne   Walne   Zebranie   Członków   zwoływane   jest   raz   w   roku   przez   Zarząd   i   jest   poświęcone   w   szczególności   sprawom   wymienionym   w   §   13   ust.   2   pkt   a,   b,   c,   d,   e,   f.   
3.   Nadzwyczajne   Walne   Zebranie   Członków   Stowarzyszenia   zwoływane   jest   przez   Zarząd   Stowarzyszenia:  
a. z   inicjatywy   Zarządu   Stowarzyszenia,  
b. na   wniosek   Komisji   Rewizyjnej,  
c. na   wniosek   Sądu   Koleżeńskiego,   
d. na   pisemny   wniosek   co   najmniej   jednej   trzeciej   (1/3)   ogólnej   liczby   członków   Stowarzyszenia.  
4.  Zarząd  ma  obowiązek  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  celu  rozpatrzenia  odwołania  od  uchwały,  o  której  mowa  w  §  14  ust.  3  oraz  w  celu                           
uzupełnienia   składu   władz   Stowarzyszenia   w   ciągu    30   dni    od   dnia   złożenia   przedmiotowego   odwołania   albo   od   dnia   zmniejszenia   się   składu   władz.  
5  W  przypadku  określonym  w  pkt.4  niniejszego  ustępu  to  wnioskodawcy  poprzez  biuro  Stowarzyszenia  powiadamiają  o  terminie  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Ogólnego  ,  jego                      
miejscu  i  porządku  członków  Stowarzyszenia  co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  tym  terminem  pocztą  elektroniczną.  Zawiadomienie  może  zawierać  informację  o  drugim                      
terminie  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Ogólnego  na  wypadek,  gdyby  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Ogólne  w  terminie  pierwotnym  nie  mogło  się  odbyć  z  powodu  braku                     
quorum. W  przypadku  określonym  w  pkt.  4  niniejszego  ustępu  to  wnioskodawcy  /poprzez  biuro  W  przypadku  określonym  w                 
pkt.   4   niniejszego   ustępu   to   wnioskodawcy   /poprzez   biuro   
6.   Walne   Zebranie   zwołuje   Komisja   Rewizyjna   w   przypadku,   gdy:   
a)   Zarząd   nie   zwoła   Zwyczajnego   Walnego   Zebrania   Członków   w   ciągu   30   dni   od   upływu   roku   od   dnia   poprzedniego   Zwyczajnego   Walnego   Zebrania   Członków,   
b)   Zarząd   nie   zwoła   Nadzwyczajnego   Walnego   Zebrania   Członków   w   ciągu   30   dni   od   dnia   złożenia   wniosku,   o   którym   mowa   w   ust.   3   pkt   b   i   c,   
c)   Zarząd   nie   zwoła   Nadzwyczajnego   Walnego   Zebrania   Członków   w   przypadkach   i   terminie   określonym   w   ust.   4.   
7.  Organ  zwołujący  Zwyczajne  Walne  lub  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  powinien  powiadomić  wszystkich  członków  Stowarzyszenia  na  piśmie  za  potwierdzeniem                    
odbioru   o   jego   terminie   i   proponowanym   porządku   obrad   nie   później   14   dni   przed   tym   terminem.   
8.  W  przypadku  nie  zwołania  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Ogólnego  przez  Zarząd/  Komisję  Rewizyjną  w/w  terminie  prawo  zwolania  Nazdwyczajnego  Zgromadzenia                   
Ogólnego   przysługuje   wnioskodawcom. W   przypadku   nie   zwołania   Nadzwyczajnego   Zgromadzenia   Ogólnego   przez   Zarząd   w   w/w  
9.   Porządek   obrad   może   być   przez   Walne   Zebranie   Członków   zmieniony   lub   rozszerzony.   
 

§   16  

1.O   terminie   Zgromadzenia   Ogólnego,   jego   miejscu   i   porządku   obrad   Zarząd   /   poprzez   biuro   Stowarzyszenia/   powiadamia   członków   Stowarzyszenia   co   najmniej   na   dwa  
tygodnnie   przed   tym   terminem   poczta   elektroniczną.Zawiadomienie    może   zawierac   informację   o   drugim   terminie   Zgromadzenia   Ogólnego   na   wypadek,   gdyby   Zgromadzenie  
Ogólne   w   terminie   pierwotnym   nie   mogło   się   odbyć   z   powodu   braku   quorum.  

2.  Jeżeli  ust.  2  nie  stanowi  inaczej  Walne  Zebranie  Członków  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów  bez  względu  na  liczbę  członków  uprawnionych  do  głosowania                        
obecnych   na   Walnym   Zebraniu   Członków.   
3.  Uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu  i  rozwiązania  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków  podejmuje  bezwzględną  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy                      
liczby   członków.   

§   17  
1.   Zarząd   składa   się   z   3   do   5   członków.   
2.   Liczbę   członków   Zarządu   ustala   Walne   Zebranie   Członków.   
 

§   18  
1.   Do   kompetencji   Zarządu   należy:  
a)   kierowanie   bieżącą   działalnością   Stowarzyszenia,   
b)   reprezentowanie   Stowarzyszenia   na   zewnątrz,   
c)   wykonywanie   uchwał   Walnego   Zebrania   Członków,   
d)   przyjmowanie   i   wykreślanie   z   listy   członków  
e)   zarządzanie   majątkiem   Stowarzyszenia,  
f)   ustalanie   budżetu   Stowarzyszenia,   
g)   podejmowanie   decyzji   w   innych   sprawach,   jeżeli   wynika   to   z   postanowień   Statutu  
 

§   19  
1.   Posiedzenia   Zarządu   odbywają   się   w   miarę   potrzeb,   ale   nie   rzadziej   niż   raz   na   kwartał.   
2.  Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  jego  członków.  W  razie  równości  głosów  decyduje  głos  Prezesa,  a  w                         
przypadku   jego   nieobecności   głos   Wiceprezesa.   W   przypadku   nieobecności   Prezesa   i   Wiceprezesa   decyduje   głos   Sekretarza.   
 

§   20  

1.   Komisja   Rewizyjna   składa   się   z   trzech   członków,   w   tym   przewodniczącego   i   sekretarza.   
2.   Liczbę   członków   Komisji   Rewizyjnej   ustala   Walne   Zebranie   Członków.   
3.   Komisja   Rewizyjna   konstytuuje   się   na   pierwszym   posiedzeniu   po   jego   wyborze.   
4.   W   skład   Komisji   Rewizyjnej   nie   mogą   wchodzić   członkowie   Zarządu.   
5.   Członkowie   Komisji   Rewizyjnej   mają   prawo   brać   udział   w   posiedzeniach   Zarządu.  

 
§   21  

1.   Komisja   Rewizyjna   jest   organem   kontroli   wewnętrznej   Stowarzyszenia.   2.   Do   kompetencji   Komisji   Rewizyjnej   należy:  
a)   przeprowadzanie   co   najmniej   raz   w   roku   kontroli   gospodarki   finansowej   Stowarzyszenia,   
b)   kontrola   przynajmniej   raz   w   roku   stanu   majątku   oraz   sposobów   zarządzania   tym   majątkiem   przez   Zarząd,   
c)   kontrola   przestrzegania   statutu   i   wykonywania   uchwał   Walnego   Zebrania   Członków   przez   Zarząd,   
d)   przedkładanie   Walnemu   Zebraniu   sprawozdania   oraz   wniosków   w   sprawie   udzielenia   absolutorium   Zarządowi,   



e)   zwoływanie   Walnego   Zebrania   Członków   w   przypadku   określonym   w   §   14   ust.   5.   
 

§   22  
1.   Posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej   odbywają   się   w   miarę   potrzeb,   nie   rzadziej   jednak   niż   raz   na   pół   roku.   
2.  Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  jej  członków.  W  razie  równości  głosów  decyduje  głos                       
przewodniczącego,   a   w   przypadku   jego   nieobecności   głos   sekretarza.   

 
§   23  

1.  Sąd  Koleżeński  jest  powołany  do  rozstrzygania  sporów  pomiędzy  członkami  Stowarzyszenia  powstałymi  w  obrębie  Stowarzyszenia,  pomiędzy  członkami  Stowarzyszenia  a                    
Zarządem  Stowarzyszenia  oraz  rozpatrywania  spraw  członków  Stowarzyszenia  dotyczących  nieprzestrzegania  Statutu,  regulaminów  i  uchwał  organów  Stowarzyszenia  oraz                 
naruszania   zasad   współżycia   społecznego   i   dobrego   imienia   Stowarzyszenia.  

2.  Sąd  Koleżeński  składa  się  z  trzech  do  siedmiu  członków.  Sąd  Koleżeński  wybiera  spośród  swoich  członków  w  głosowaniu  tajnym  przewodniczącego,  jego  zastępcę  i                        
sekretarza.   

3.   Uchwały   Sądu   Koleżeńskiego   są   podejmowane   zwykłą   większością   głosów   i   są   ważne,   jeżeli   zostały   podjęte   w   obecności   co   najmniej   połowy   składu   Sądu   Koleżeńskiego.  

4.   W   przypadku   ilości   parzystej   członków   Sądu   podczas   posiedzenia,   Przewodniczący   Sądu   ma   głos   podwójny   (2   głosy),   aby   uchwała   została   podjęta   większością   głosów.  

5.   Sąd   Koleżeński   działa   na   podstawie   regulaminu   uchwalonego   przez   Walne   Zebranie   Członków   Stowarzyszenia.  

Rozdział   6  
Majątek   i   fundusze   Stowarzyszenia  

 
§   24  

Majątek   Stowarzyszenia   powstaje   z:   
1.   wpływów   z   darowizn,   spadków   i   zapisów;   
2.   wpływów   z   dotacji   i   kontraktów   państwowych;  
3.   wpływów   z   działalności   statutowej;   
4.   ofiarności   publicznej;   
5.   dochodów   z   majątku   Stowarzyszenia;   
6.   dochody   z   działalności   gospodarczej,   
7.   publikacji   i   działalności   wydawniczej   materiałów   informacyjnych   i   opiniotwórczych,  
8.   składek   członkowskich   członków   zwyczajnych,   branżowych   i   wspierających  
9.   innych   źródeł.  

§   25  
1.   Stowarzyszenie   może   prowadzić   działalność   gospodarczą.   
2.  Dochody  z  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia  służą  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia  i  nie  mogą  być  przeznaczone  do  podziału  między  członków                     
Stowarzyszenia.   
3.   Do   nabywania,   zbywania   i   obciążania   majątku,   nieruchomości   oraz   dysponowania   środkami   Stowarzyszenia   upoważniony   jest   Zarząd   Stowarzyszenia.  
 

§   26  
 
Wpłaty   gotówkowe   winny   być,   przy   uwzględnieniu   bieżących   potrzeb,   jak   najszybciej   przekazane   na   rachunek   bankowy.  

 
 

§   27  
Rokiem   obrachunkowym   jest   rok   kalendarzowy.Stowarzyszenie   odpowiada   wyłącznie   swoim   majątkiem.   

 
 

§   28  
Członkowie   Stowarzyszenia   nie   odpowiadają   własnym   majątkiem   za   zobowiązania   Stowarzyszenia.  
 
 

§   29  
Do  składania  w  imieniu  Stowarzyszenia  oświadczeń  woli  i  podpisywania  dokumentów  upoważnieni  są  Prezes  z  jednym  z  członków  Zarządu,  działający  łącznie  lub  dwóch                       
Członków   Zarządu   jeśli   są   do   tego   upoważnieni   w   drodze   Uchwały.   

 
Rozdział   7  

Rozwiązanie   Stowarzyszenia  
 

§   27  
1.   W   uchwale   o   rozwiązaniu   Stowarzyszenia   wyznacza   się   likwidatora   oraz   określa   sposób   likwidacji   i   przeznaczenia   majątku.   

2.   Stowarzyszenie   rozwiązuje   się   na   podstawie   uchwały   Walnego   Zebrania   Członków   lub   w   innych   przypadkach   przewidzianych   w   przepisach   prawa.   Podejmując   uchwałę   o  
rozwiązaniu   Stowarzyszenia   Walne   Zebranie   Członków   określa   sposób   jego   likwidacji   oraz   decyduje   o   przeznaczeniu   majątku   Stowarzyszenia   zgodnie   z   celami   statutowymi.   

3.   Uchwałę   w   sprawie   zmiany   statutu   Stowarzyszenia   Walne   Zebranie   Członków   podejmuje   kwalifikowaną   większością   głosów   2/3   przy   obecności   co   najmniej   połowy   członków  
zwyczajnych   (quorum).   W   przypadku   braku   wymaganego   quorum   stosuje   się   odpowiednio   ust.   §19   z   tym   zastrzeżeniem,   że   uchwała   w   przedmiocie   zmiany   statutu   podejmowana  
jest   kwalifikowaną   większością   2/3   głosów   oddanych   obecnych   członków.  

Interpretacja   postanowień   Statutu   Stowarzyszenia   należy   do   Zarządu.   Statut   wchodzi   w   życie   po   uchwaleniu   przez   Zebranie   Ogólne   Członków   Stowarzyszenia   i   zarejestrowaniu  
zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   prawa.  

                                                                                                                                              §   28  

W   sprawach   nie   uregulowanych   niniejszym   statutem   zastosowanie   mają   przepisy   Prawa   o   stowarzyszeniach.  
 
 
 
 
 
Statut   powyższy   został   przyjęty   na   Zebraniu   Założycielskim   w   dniu   17.03.2020  


