STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH
(jednolity tekst zatwierdzony Uchwała nr 2 walnego członków Zebrania PSPWZ dniu w 21.02.2004)

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pilotów wycieczek Zagranicznych, zwane w
dalszej Części statutu Stowarzyszeniem.

§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Jego siedzibą jest miasto
stołeczne Warszawa.

§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na podstawie prawa o
stowarzyszeniach oraz art ustawy o działalności pożytku iwolontariacie Publicznego iz tego tytułu
posiada osobowośd prawną.
Stowarzyszenie Może prowadzid działalnośd gospodarczą służącą wypracowaniu
Środków materialnych wspomagających Jego realizacje zadao i statutowych i uchwałą walnego
Zebrania.

§4
Stowarzyszenie Może byd Członkiem KRAJOWYCH I Zagranicznych Stowarzyszeo i Organizacji, do
KTÓRYCH przynależnośd Może ułatwid realizacje celów Jego statutowych.

§5
Stowarzyszenie Może uzywac pieczęci i posiadad odznakę organizacyjna wg wzorów zatwierdzonych
przez ORGANY właściwe.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej ogółu SWOICH członków.
Stowarzyszenie Pracowników zatrudniad ceļu Realizacji SWOICH zadao i statutowych.

Cele i środki Działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
- Integracja środowiska pilotów wycieczek.
- Działania zmierzające do podniesienia rangi zawodu pilota wycieczek.
- Poprawa Warunków wykonywania zawodu pilota wycieczek.
- Podnoszenie Kwalifikacji pilotów wycieczek.
- Poprawa jakości obsługi imprez turystycznych.
- mającym zjawiskom Przeciwdziałanie ujemny Wpływ na prawidłowe Wykonywanie zawodu pilota
wycieczek.
- Problemów Prezentowanie środowiska pilotów wycieczek.
- Popularyzacja problematyki pilotażu turystycznego w społeczeostwie.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
aktów Inicjowanie Prawnych związanych z profilem działalności Jego.
Warunków Badanie pracy pilotów wycieczek.
Organizowanie Zebrao dyskusyjnych i szkoleniowych, spotkao Środowiskowych oraz art wyjazdów
szkoleniowo - integracyjnych.
współprace z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami.
Występowanie do władz z postulatami i wnioskami dotyczącymi środowiska pilotów wycieczek.
Kontaktów utrzymywanie z biurami turystycznymi.
Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskiwaniu zatrudnienia w istniejących Miarę możliwości.

Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia.

Członkowie, ich Prawa i Obowiązki

§9
Członkiem Stowarzyszenia Może byd osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia pilota wycieczek,
zgodne z obowiązującymi przepisami.
O przyjęciu w Poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd zwykła większością głosów w
głosowaniu jawnym w oparciu o pisemna Deklaracje woli kandydata.

§ 10
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
- Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.
- Udziału w pracach Stowarzyszenia.
- wyrażania SWOICH poglądów i Opinii na temat pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia.
- Uzyskiwania odpowiedzi na pytania kierowane pod adresem Zarządu.
- możliwej Uzyskiwania pomocy do UDZIELENIA przez Stowarzyszenie.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani sa do:
- Przestrzegania postanowieo statutu, regulaminów i uchwaĹ Stowarzyszenia.
- w Udziału Realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
- Przestrzegania Zasad etyki i ogólnie przyjętych norm Społecznych.
- Regularnego opłacania składek członkowskich w terminie i wysokości do ustalonej przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia.

§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej na Piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uprzednim
należnych po uregulowaniu składek członkowskich i Innych zobowiązao.
Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłata składek
członkowskich przez okres 1 roku, pomimo pisemnego wezwania.
Utraty uprawnieo pilota wycieczek.
Wykluczenia Decyzja Sadu Koleżeoskiego, wyrokiem prawomocnym skazania sądu powszechnego za
przestępstwo Lub ciężkie utratę Publicznych praw.

§ 13
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo odwołania do
sądu Koleżeoskiego.

Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeoski

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się tajnym głosowaniu.
Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane Są zwykła większością głosów przy Obecności co
najmniej polowy Uprawnionych do głosowania, o ile Dalsze Postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.

§ 15
Najwyższa władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie zwołane przez Zarząd.
Walne Zebranie Może byd nadzwyczajne Lub zwyczajne.
zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na trzy lata.
Walne Zebranie obraduje Według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
W Walnym Zebraniu uczestniczą aktualni Członkowie Stowarzyszenia.
Uchwały walnego Zebrania Są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.

§ 16
Do kompetencji walnego Zebrania nalezy:
Podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki Działania Stowarzyszenia.
Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeoskiego. Udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie Sprawozdao Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeoskiego.
Rozpatrywanie odwołao.
ustalanie wysokości do członkowskich składek, opłat wpisowych i Innych.
Podejmowanie uchwał W sprawie Zmiany statutu Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i Powołania KOMISJI Likwidacyjnej.
Podejmowanie uchwał w sprawach Innych, co zrobid KTÓRYCH przepisy prawa wymagają decyzji
walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 17
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwaĹ pierwszym w terminie przy Obecności co
najmniej polowy Uprawnionych do Lub zamknąd! w drugim terminie, wyznaczonym przez Prezesa
Stowarzyszenia w dniu Tym samym pozniej 15 minut niż pierwszy termin, bez względu na liczbę
obecnych Uprawnionych do głosowania.

§ 18
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków Nie
Stowarzyszenia pozniej niż 14 dni przed danych walnego Zebrania.

§ 19
Nadzwyczajne Walne Zebranie Może byd zwołane z Inicjatywy Zarządu, na lub wniosek Komisji
Rewizyjnej na pisemny WNIOSEK co najmniej 1 / 3 aktualnych członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia terminie w 6 tygodni od
Daty Data złożenia wniosku wymienionego w pkt.1 i obraduje nad sprawami, dla KTÓRYCH zostało
zwołane.

§ 20
W okresie Między Walnymi Zebraniami całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd,
składający się z 5 - 8 osób, Wybrany przez Walne Zebranie.
Nowowybrani Członkowie Zarządu dokonują spośród siebie wyboru Prezesa, 2 wiceprezesów,
sekretarza, skarbnika i członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu w terminie do 14 dni od Daty
walnego Zebrania.
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w Obecności co najmniej polowy członków
Zarządu, tym Prezesa Lub w Jednego z wiceprezesów.
W razie Równości głosów decyduje głos prowadzącego zebranie Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
W przypadku ustąpienia członków Zarządu w trakcie kadencji, Zarząd ma prawo uzupełnienia składu
Zarządu o nie Więcej niż 3 osoby spośród aktualnych członków Stowarzyszenia.

§ 21
Do kompetencji Zarządu nalezy:
- reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w imieniu Jego.
- Realizowanie uchwał walnego Zebrania.
- Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie Między Walnymi Zebraniami, Zgodnie ze
Statutem i uchwałami walnego Zebrania.
- Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

- Zwoływanie i przygotowywanie walnego Zebrania.
- Aktualizacja listy członków Stowarzyszenia nie rzadziej raz na 3 niż miesiące.
- Wykonywanie Innych Czynności zmierzających do statutowych celów Realizacji Stowarzyszenia.

§ 22
Komisja Rewizyjna sklada się z 3 osób, wybranych na Walnym Zebraniu.
Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonują spośród siebie jej Członkowie na pierwszym
posiedzeniu w terminie do 14 dni od Daty walnego Zebrania.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogę pełnid w składzie funkcji Zarządu Lub Sadu Koleżeoskiego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogę brad Udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem
doradczym. W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Komisja
Rewizyjna ma prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o nie Więcej niż 1 osobę spośród
członków Stowarzyszenia.

§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
Kontrola Zgodności Działania Zarządu Stowarzyszenia ze Statutem PSPWZ, uchwałami walnego
Zebrania, przepisami prawa i zasada jest gospodarności przeprowadzana raz do roku.
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej Kontroli.
Występowanie do walnego Zebrania z wnioskiem o nieudzielenie Udzielenie Lub absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Występowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego walnego Zebrania.

§ 24
Sąd Koleżeoski sklada się z 3 osób, wybranych na Walnym Zebraniu, ktore wybierają spośród siebie
przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu w terminie 14 dni od Daty walnego Zebrania.
Członkowie Sadu Koleżeoskiego nie mogę pełnid w składzie funkcji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia sądu Koleżeoskiego odbywają się w Miarę Potrzeby.
Postanowienia § 22 pkt 5 stosuje się odpowiednio.

§ 25
Do kompetencji sądu Koleżeoskiego nalezy:
- kierowanych do Niego Rozpatrywanie wniosków.
- Orzekanie w sprawach rozpatrywanych.
- Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków z przyczyn Innych niż Wymienione w § 12.

§ 26
- Posiedzenia sądu Koleżeoskiego jawne są.
- Terminy posiedzeo sądu Są Koleżeoskiego podawane do wiadomości Zainteresowanych co najmniej
14 dni przed Jego danych.
- Uczestnictwo Zainteresowanych stron w posiedzeniach sądu Koleżeoskiego jest obowiązkowe.
- Wydawanie orzeczeo odbywa się drogą członków zamknąd! jawnego sądu Zasady Koleżeoskiego z
zachowaniem zwykłej głosów większości.
- Orzeczenia wydane podawane sa na Piśmie do wiadomości stron, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
walnego Zebrania, terminie w 14 dni od Daty wydania Jego.
- Odwołania od orzeczeo sądu Koleżeoskiego stronom przysługują w terminie 30 dni od Daty
Orzeczenia podania do wiadomości stron.
- Odwołania od orzeczeo sądu Koleżeoskiego składane sa do walnego Zebrania przez strony na
Piśmie.
- Uchwały walnego Zebrania sprawie w odwołao od orzeczeo sądu Koleżeoskiego Mają charakter
ostateczny.

Majątek Stowarzyszenia
§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i ruchomości.

§ 28
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- Czlonkowskie Składki.
- Wpisowe Opłaty.

- Inne opłaty uchwalone przez Zarząd i Walne Zebranie.
- dotacje, darowizny i zapisy.
- Dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej dla Realizacji zadao i statutowych
Stowarzyszenia i uchwaĹ walnego Zebrania.

§ 29
Nabywanie i zbywanie nieruchomości i ruchomości jako majątku Stowarzyszenia Wymaga uchwał
walnego Zebrania.
Zaciąganie zobowiązao majątkowych w imieniu Stowarzyszenia Wymaga zgodnego współdziałania
Lub Jednego z wiceprezesów oraz art Prezesa skarbnika Zarządu.
Zaciągane zobowiązania majątkowe podlegają Zgody uzyskania wymogowi Komisji Rewizyjnej oraz
art walnego Zebrania.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30
Uchwały W sprawie Zmiany obowiązującego statutu podejmuje Walne Zebranie w trybie § 15 pkt.6 i
§ 17.

§ 31
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu KOMISJI Likwidacyjnej jest podejmowana przez
Walne Zebranie w trybie § 15 pkt.6 i § 17.

§ 32
Statut niniejszy wchodzi w życie z uchwalenia dniem.

