Załącznik do Uchwały Nr 08/2014 VII Walnego Zebrania Beskidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Koni
i Przyrody „Strażnicy Beskidów" (po zmianie nazwy: Beskidzkiego Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej
„Strażnicy Beskidów”) z dnia 14 marca 2014 roku

STATUT
Beskidzkiego Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej
„Strażnicy Beskidów"
uchwalony Uchwałą Nr 02/2008 z dnia 19 stycznia 2008 roku, zmieniony: Uchwałą Nr
05/2008 z dnia 29 marca 2008 roku, Uchwałą Nr 07/2008 z dnia 12 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr 03/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, Uchwałą Nr 04/2012 z dnia 25 maja 2012
roku, Uchwałą Nr 05/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, Uchwałą Nr 05/2014 z dnia 14
marca 2014 roku, Uchwałą Nr 06/2014 z dnia 14 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr
07/2014 z dnia 14 marca 2014 roku

(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Beskidzkie Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Strażnicy Beskidów", zwane w dalszej części
niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym w Bielsku – Białej i posiadającym
osobowość prawną.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§3.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Węgierskiej Górce, Ośrodek Promocji Gminy, ul. Zielona 43
(kod 34-350), gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki, województwo śląskie.
§4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§5.
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych stowarzyszeń i organizacji.
§6.
Stowarzyszenie używa znaków graficznych je identyfikujących, pieczęci organizacyjnych, odznak
oraz legitymacji członkowskich według wzorów uchwalonych na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§7.
Celem Stowarzyszenia jest:
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1. Promowanie konia jako zwierzęcia wysoce użytkowego w gospodarstwach
agroturystycznych oraz w turystyce konnej.
2. Prowadzenie i promowanie turystyki konnej, agroturystyki i rekreacji w powiecie
żywieckim.
3. Rozpowszechnianie wiedzy o koniu, pieszej i konnej turystyce górskiej, przyrodzie i historii
regionu.
4. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie w dobrym stanie szlaków konnych,
organizowanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki konnej, w szczególności baz
noclegowych, miejsc postojowych oraz baz żywieniowych dla zwierząt.
5. Szkolenie i dobór zwierząt dla potrzeb turystyki konnej, agroturystyki i rekreacji.
6. Dbanie o przyrodę i ochronę środowiska poprzez monitorowanie szlaków turystycznych.
7. Kultywowanie i popularyzowanie folkloru żywieckiego i regionalnych zwyczajów.
8. Promowanie i rozwój turystyki aktywnej, w tym również dla osób niepełnosprawnych.
§8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie imprez o charakterze publicznym, w szczególności pokazów jeździectwa
i powożenia, imprez sportowych oraz uczestnictwo w tego rodzaju imprezach.
2. Organizowanie patroli konnych.
3. Współpracę z Policją i służbami leśnymi w zakresie informowania o aktach naruszeń
przepisów prawnych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.
4. Organizowanie szkoleń i kursów.
5. Współpracę z sąsiednimi regionami polskimi i słowackimi.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z osiąganiem celów statutowych
Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami.
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków honorowych i członków wspierających.

1.
2.

3.
4.

§10.
Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania
założycielskiego Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez
Zarząd Stowarzyszenia.
Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Odpowiednio stosuje się §10 pkt 2 Statutu.
Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia.

§11.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniania ich działalności,
4. Używania znaków graficznych identyfikujących Stowarzyszenie, odznak i legitymacji
członkowskich Stowarzyszenia.

3

5. Otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych
działań.
§12.
Członek zwyczajny obowiązek:
1. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, dbania o jego rozwój i dobry
wizerunek oraz chronienia jego majątku.
2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Współdziałania w budowie i konserwacji obiektów i urządzeń służących działalności
Stowarzyszenia.
§13.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom
szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia lub realizującym cele statutowe
Stowarzyszenia w inny sposób.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Pozbawienia członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, podejmowane na wniosek Zarządu.
§14.
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
wsparcie materialne, niematerialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji
Zarządu w formie uchwały.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności
Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§15.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Zgonu członka.
2. Skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu.
3. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań finansowych.
4. Wykluczenia uchwałą Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu
nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną lub wstrzymania
przez członka wspierającego zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
§16.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie
30 dni, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IIIa
Jednostki terenowe
§16a.
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
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3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§16b.
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu Oddziału
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§16c.
1. Władze Oddziału to:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że
dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
§16d.
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być
ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy
lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na
zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż
w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§16e.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się Prezesa i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

5

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
§16f.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie
jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.
§16g.
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu
Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
polowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji
Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17.
Władze Stowarzyszenia tworzą:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§18.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie
zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym, a także członkowie
wspierający z głosem doradczym.
§19.
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
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2. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektu budżetu oraz programu Stowarzyszenia na lata
następne.
4. Uchwalanie zmian Statutu.
5. Podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie
uregulowanych Statutem.
6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz
przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
7. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi
absolutorium.
9. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.
10. Nadawanie godności członka honorowego oraz członka wspierającego Stowarzyszenia.
11. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§20.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - sprawozdawcze z rocznej działalności
zwołuje Zarząd co roku, nie później jednak niż przed dniem 30 marca.
§21.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/4 części członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane
najpóźniej w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z porządkiem obrad
powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed
terminem.
§23.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym w obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 1/2
wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie - bez względu na liczbę
obecnych.
2. Uchwały dotyczące zmiany Statutu albo rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością
2/3 głosów.
§24.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Przewodniczący prowadzi obrady Walnego Zebrania Członków.
3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez
Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
§25.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz dwóch członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw
członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych, finansowych
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i organizacyjnych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym
pierwszym posiedzeniu.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
§26.
Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:
1. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia i kierowanie jego sprawami.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz planów
budżetowych Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
a nieuregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości i zaciągania kredytów
do wysokości określonej corocznie uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
9. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
10. Przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Stowarzyszenia.
11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności
co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.
12. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§27.
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Zarząd ma obowiązek umożliwić
udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
§28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego
i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
§29.
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem
zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu
oraz wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium.
3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej
działalności.
4. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości
członków.
5. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
§30.
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W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym
przysługuje prawo uzupełniania składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu
pochodzącego z wyboru.
§31.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu
przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia tub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki
przejmuje upoważniony członek Zarządu.
Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§32.
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
z ofiarności publicznej i dotacji państwowych i gminnych. Dochód z działalności gospodarczej
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków
Stowarzyszenia.
§33.
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§34.
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.
§35.
Oświadczenie woli w Zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagają
podpisu: Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu lub dwóch upoważnionych członków
Zarządu.
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§36.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków.
§37.
W wypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

