STATUT
Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski, w skrócie SPTTP dalej zwane
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą na rzecz promocji Podziemnych Tras Turystycznych
Polski.
§3
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z 1989 r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§4
Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym Statucie.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.
Rozdział II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania,
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§7
Stowarzyszenie posługuje się emblematem zatwierdzanym przez Walne Zebranie Członków.
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnianie informacji oraz walorów turystycznych i krajoznawczych podziemnych tras turystycznych w Polsce.
2. Działalność mająca na celu właściwe usytuowanie Podziemnych Tras Turystycznych Polski na krajowym i
zagranicznym rynku usług turystycznych.

3.
4.

5.
6.

Stworzenie jednolitej reprezentacji Podziemnych Tras Turystycznych Polski jako organu konsultacyjnego w pracach
legislacyjnych.
Wzmocnienie więzi pomiędzy poszczególnymi użytkownikami podziemnych obiektów turystycznych w Polsce i
zagranicą poprzez:
1. wymianę doświadczeń w zakresie eksploatacji obiektów podziemnych,
2. szkolenie obsługi obiektów,
3. pomoc techniczną i prawną,
4. wzajemną promocję.
Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej.
Współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi – krajowymi i zagranicznymi,
realizującymi podobne cele.
§9

Cele określone w Statucie Stowarzyszenie realizować będzie przez:

1.

Redakcję strony internetowej z platformą informacyjną o wszystkich udostępnionych podziemnych obiektach w
Polsce

2.

Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami kultury i ochrony
przyrody oraz podmiotami prawa gospodarczego w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych pozostających w
związku z podziemnymi obiektami turystycznymi na terenie gmin Polski.
Organizowanie spotkań, imprez promocyjnych oraz szkoleń specjalistycznych w Polsce i zagranicą.
Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji z innymi podmiotami i organizacjami rozpowszechniającymi walory
turystyczne w Polsce i zagranicą.

3.
4.
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5.

Wydawanie katalogów, informatorów, druków oraz realizowanie innych form promocji Podziemnych Tras
Turystycznych Polski.

6.

Udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych, szkoleniowych, poznawczych
itp.
Udział w organizowanych imprezach targowych i promocyjnych w Polsce i za granicą. Organizację imprez targowych
i promocyjnych

7.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 11

1.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich
Unii Europejskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych (bądź osoby przez nich umocowane) będący
właścicielem bądź użytkownikiem obiektu lub obiektów podziemnych przystosowanych do turystycznego zwiedzania.

2.

Każdy z obiektów, bądź zespołu obiektów, może być reprezentowany przez od 1 do 4 członków zwyczajnych.
§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się osoba , która spełnia wymogi statutowe, złoży pisemną deklarację o przyjęcie
na członka, zostanie przyjęta przez Zarząd na członka oraz opłaci wpisowe.
§ 13
Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz statutowych.
1.
2.

§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie
merytoryczne, finansowe lub i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. Członka wspierającego Stowarzyszenia przyjmuje
Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji o przyjęcie do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu poprzez umocowanych prawnie przedstawicieli

3.

Dla podmiotów prawa gospodarczego prowadzących podziemne trasy turystyczne, deklarujących poparcie celów
statutowych Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli będących członkami zwyczajnymi obowiązuje wpisowe.,
członkostwo wspierające ma charakter obligatoryjny.

4.

Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego
§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, wybitnie
zasłużona dla kultury i turystyki. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarząd Stowarzyszenia za
zgodą zainteresowanej osoby. Członek honorowy Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego oraz jest
zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 16
Do praw i obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. Branie udziału w pracach Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Stowarzyszenia oraz uchwałach władz.
3. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
4. Płacenie składek członkowskich.
§ 17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku.
1. Wystąpienia członka zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Wykluczenia członka z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.
3. Wykluczenie członka z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Wykreślenia spowodowanego śmiercią członka Stowarzyszenia.
5. W przypadku ustania warunków określonych w § 11 pkt. 1 oraz w § 14 pkt.1.
§ 18
1. Uchwały w zakresie ustania członkostwa oraz wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia a także odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Stosowne uchwały
Walnego Zebrania podjęte w tym zakresie są ostateczne.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1.

2.

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są;
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.
4.
5.
6.
7.

Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, zmianie siedziby Stowarzyszenia, zmianie emblematu oraz rozwiązaniu
Stowarzyszenia.
Wybór Zarządu Stowarzyszenia dokonywany w głosowaniu tajnym.
Wybór Komisji Rewizyjnej dokonywany w głosowaniu tajnym.
Rozpatrywanie odwołań dotyczących nie przyjęcia na członka oraz wykluczeń z listy członków Stowarzyszenia.

8.

Podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości na wniosek Zarządu
9. Podejmowanie uchwał w zakresie ustalania wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
11. Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
§ 21
1. Walne Zebrania Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajne,
2.
3.
4.
5.

2. Nadzwyczajne,
Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok zawiadamiając członków o jego miejscu,
terminie i porządku obrad listem poleconym wysłanym na 30 dni przed Zebraniem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia lub na
żądanie Komisji Rewizyjnej albo wniosku co najmniej 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia
żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione podmioty.
Zebrania Stowarzyszenia mogą odbywać się na terenie całego kraju.
§ 22

Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera przewodniczącego lub prezydium do prowadzenia obrad.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zebrania, z wyjątkiem uchwał podanych w ust. 2 zapadają zwykłą większością głosów oddanych
przez członków uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia w drugim terminie
wyznaczonym przez Zarząd na ten sam dzień.
2. Uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub zmian w Statucie zapadają większością 2/3 głosów członków
uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podjęte tylko wówczas jeżeli były umieszczone w porządku obrad podanym na
zawiadomieniu.

4.

Członkami uprawnionymi do głosowania nad uchwałami są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
§ 24

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
2.
Członkowie wspierający z głosem doradczym.
3. Członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 25

1.
2.
3.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd składa się z 4 osób – prezesa,
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Do składania oświadczeń woli, w tym również do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, nie
objętych przez Zarząd planem rzeczowo finansowym wymagana jest uchwała Zarządu. W sprawach wynikających ze
stosunku pracy funkcję pracodawcy pełni Prezes Zarządu.
W przypadku obejmowania spadku przez Stowarzyszenie Zarząd zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja programu działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
3. Sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów.
4. Podejmowanie uchwał w zakresie ustalania wysokości wpisowego i składki członkowskiej
5. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności.
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6.
7.
8.
9.

Przyjmowanie na członków Stowarzyszenia.
Wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
Powoływanie stałych lub okresowych komisji realizujących określone przez Zarząd cele statutowe.
§ 27

Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Zarządu.
§ 28
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej pocztowej lub poczty elektronicznej na zasadzie
pisemnych oświadczeń członków Zarządu.
§ 29
Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia określonych w § 19 ust. 2 i 3.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu.
§ 31
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny
tej działalności,
2. dokonywanie badań okresowych sprawozdań i bilansów,
3. Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu ze swej działalności i zgłaszanie wniosków o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Komisji. Uchwały komisji mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej na zasadzie pisemnych oświadczeń
członków Komisji.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez Komisję jej członek mają prawo uczestnictwa w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 32
1. W przypadku utraty członkostwa Stowarzyszenia lub ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.
3.

Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać połowy składu powołanego przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
Kadencja dokooptowanego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kończy się na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
§ 33

Władze Stowarzyszenia; Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą pracować na podstawie szczegółowych regulaminów
zatwierdzanych przez Walne Zebranie.

1.

2.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 34
Wszelkie wygospodarowane środki finansowe i dobra materialne Stowarzyszenie przeznaczać będzie na realizację
celów określonych w Statucie.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z
własnej działalności gospodarczej, dochodu z majątku Stowarzyszenia oraz dotacji i subwencji.
§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 36

1.
2.
3.

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu po podjęciu uchwały o likwidacji przez Walne Zebranie Członków według zasad
przewidzianych w § 23 ust.2 Statutu.
Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
Majątek pozostały po Stowarzyszeniu zostanie rozdysponowany stosownie do postanowień uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej według zasad obowiązujących dla podejmowania uchwał o likwidacji.

4

