Załącznik do uchwały nr 294/2015
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
z dnia 15 grudnia 2015 r.

STATUT
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Rozdział 1 – postanowienia ogólne
art. 1
1.

2.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855), ustawy z dnia 20.02.2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349), Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013, ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 320), Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 17 grudnia 2013
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487), ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 14, poz.95 z późn. zm.) i art. 75 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. 6.1998 Nr 91, poz. 578), ustawy z dnia 24.04.03 r. o pożytku
publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), a także na podstawie niniejszego
Statutu.
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość
prawną i jest Lokalną Grupą Działania.

art. 2
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane
jego działalnością.
art. 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica,
a w szczególności Kaszuby, a jego siedzibą - miasto Kartuzy.
2. Trenem działania STK jako Lokalnej Grupy Działania, który został objęty Lokalną Strategią
Rozwoju jest obszar dziewięciu gmin Szwajcarii Kaszubskiej: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo,
Przywidz, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca i Żukowo.
3. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie
z zasadami w obowiązujących ustawach.
art. 5
1

Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2 – cele i zasady działania
art. 6
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Kaszub jako regionu atrakcyjnego turystycznie
w kraju i za granicą,
2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób,
instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Ziemi Kaszubskiej,
3. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie
i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na
rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach
wiejskich,
4. aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na
wsi,
5. zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania
6. polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja
7. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
8. stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe
zarządzanie systemem ‘it’,
9. współpraca z organizacjami turystycznymi,
10. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej,
11. koordynacja działań promocyjnych podejmowanych na Kaszubach,
12. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami
regionalnymi i krajowymi,
13. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i
przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
14. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu
15. stwarzanie warunków dla powstawania nowych produktów i atrakcji turystycznych,
16. standaryzacja usług turystycznych,
17. organizacja szkoleń i konferencji,
18. promocja i rozwój turystyki wiejskiej,
19. monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki na Kaszubach,
20. upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
21. propagowanie aktywnego stylu życia,
22. podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz
upowszechnianie kultury i tradycji Kaszub.
art. 7
Stowarzyszenie jest sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana i swoje
cele realizuje poprzez:
1. prowadzenie szkoleń i doskonalenie kadr,
2. prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza,
3. prowadzenie informacji turystycznej,
4. prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej,
5. prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki,
6. udział w imprezach promocyjnych i handlowych w tym giełdach i targach krajowych i
zagranicznych,
7. prowadzenie doradztwa związanego z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
2

8. współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
9. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania określonych
w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.
Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki
art. 8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Nie można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i wspierającym lub honorowym.
art. 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie jest pozbawiona praw publicznych,
3. złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania
działań na rzecz ich realizacji.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna, która złożyła
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań na
rzecz ich realizacji.
art. 10
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości
prawnej lub osoba fizyczna, która:
1) popiera działalność Stowarzyszenia,
2) uznaje jego Statut,
3) udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.
2. Podmioty nie będące osobami fizycznymi działają w Stowarzyszeniu przez swych przedstawicieli.
art. 11
Członek zwyczajny – jednostka samorządu terytorialnego ma w Stowarzyszeniu dwóch
przedstawicieli lub jednego przedstawiciela, który dysponuje podwójnym głosem.

art. 12
1. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów
Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków na wniosek Członków Stowarzyszenia
art. 13
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami Stowarzyszenia:
zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli
polskich.
art. 14
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
art. 15
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Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
art. 16
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
4. otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
5. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
6. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków,
7. obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.
art. 17
Członek wspierający i honorowy posiada wszelkie prawa przewidziane w art. 15, z wyjątkiem
opisanych w pkt. 1 i 2.
art. 18
1. Do obowiązków członka należy:
1) przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Postanowienia ust.1 pkt 2 nie dotyczą członka wspierającego i honorowego.
3. Postanowienia ust. 1 pkt 3 nie dotyczą członka honorowego.
art. 19
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków dokonane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie
wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 18 z tym, że niepłacenie składek musi trwać
z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres 6-ciu miesięcy,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych,
4) podjęcia lub prowadzenia działalności sprzecznej z celami i interesami Stowarzyszenia,
5) śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.
2. Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa, określając datę wygaśnięcia członkostwa.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia
członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Rozdział 4 – Władze i organizacja Stowarzyszenia
art. 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Rada.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
3. Członek Rady nie może być jednocześnie pracownikiem biura.
art. 21
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa z terminem kolejnego Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
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2. Z posiedzeń władz stowarzyszenia sporządza się protokoły. Księgę protokołów prowadzi Dyrektor
Biura Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
art. 22
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które:
1. zatwierdza kierunki działania Stowarzyszenia,
2. zatwierdza plan finansowy Stowarzyszenia na dany rok budżetowy,
3. wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym Prezesa Stowarzyszenia,
4. wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym pozostałych członków Zarządu, członków Komisji
Rewizyjnej i członków Rady,
5. rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
6. udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
7. uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia a w szczególności Regulamin Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Rady,
8. określa wysokość składki członkowskiej,
9. zatwierdza Lokalną Strategię Rozwoju oraz lokalne kryteria wyboru projektów do realizacji w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
10. podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
11. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.
art. 23
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne,
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jako sprawozdawcze zwoływane jest raz do roku,
a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata,
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek ⅓ ogółu członków,
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca
od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
art. 24
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
zawiadamia członków na 14 dni przed zebraniem.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
zawiadamia na 3 dni przed zebraniem.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ½ członków
zwyczajnych, albo bez względu na liczbę członków, jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się
w drugim terminie o czym członkowie zostali poinformowani w zawiadomieniach o których
mowa w ust. 1 i 2 art. 23.

Zarząd Stowarzyszenia
art. 25
Zarząd Stowarzyszenia jest organem zarządczym, który:
1. reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
2. przygotowuje projekt planu finansowego na dany rok budżetowy,
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3.
4.
5.
6.

zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne
przydatne dla działalności Stowarzyszenia,
7. składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia,
8. podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem,
9. określa zasady zatrudniania pracowników Stowarzyszenia,
10. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady
lub całego składu,
11. ma prawo uczestniczyć w pracach Rady z głosem doradczym,
12. uchwala Regulamin Biura Stowarzyszenia,
13. zatwierdza procedury wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
art. 26
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu.
3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes lub Członek
Zarządu.
4. Dopuszcza się wynagradzanie Członków Zarządu za prace na rzecz Stowarzyszenia.
art. 27
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba, nie rzadziej jak raz na
kwartał.
art. 28
Regulamin pracy Zarządu zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

Komisja Rewizyjna
art. 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
4. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia.
3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
4) Stawianie wniosku o udzieleniu lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
5) Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek mogą brać udział w
posiedzeniach Zarządu.
Rada
art. 30
1. Rada składa się z maksymalnie piętnastu członków, w tym Przewodniczącego i Członków
Rady.
2. Rada składa się z przedstawicieli podmiotów publicznych, lokalnych partnerów społecznych i
gospodarczych oraz mieszkańców. Żadna z grup interesu tj. sektora publicznego, społecznego i
gospodarczego nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
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3. Rada jest organem decyzyjnym, do której kompetencji należy wybór operacji, które mają być
finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwoty wsparcia.
4. Zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady.
Rozdział 5 – Biuro Stowarzyszenia
art. 31
1. Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia oraz administracyjno – technicznej obsługi
Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.
2. Biurem kieruje Dyrektor. O zatrudnieniu Dyrektora, zgodnie z procedurą naboru pracowników
decyduje Zarząd w formie uchwały.
3. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu Stowarzyszenia i działa w granicach
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Stowarzyszenia oraz ustalonego przez Zarząd
preliminarza wydatków na prowadzenie Biura.
4. Biuro działa na podstawie Regulaminu Biura zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział 6 – Uchwały władz Stowarzyszenia i zasady wyboru do władz Stowarzyszenia
art. 32
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkami zastrzeżonymi
niniejszym Statutem.
2. W przypadku równej ilości głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa, w przypadku Komisji
Rewizyjnej decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku Rady – głos Przewodniczącego
Rady.
art. 33
1. Wybory do władz Stowarzyszenia dokonywane są na Walnym Zgromadzeniu Członków i
odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. Do władz wybrany zostaje ten członek, który uzyska największą liczbę głosów „ za”.
3. Odwołanie członków władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością
ważnie oddanych głosów.

Rozdział 7 – Majątek Stowarzyszenia
art. 34
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
art. 35
Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członków,
2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
3) dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności
Stowarzyszenia,
4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy
czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.
art. 36
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.
art. 37
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu i upoważniona przez Zarząd osoba.
2. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis:
Prezesa, Zastępcy Prezesa lub członka Zarządu.
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Rozdział 8 – postanowienia końcowe
art. 38
1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia większością ⅔ głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
art. 39
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Niniejszy Statut został uchwalony Uchwałą
nr 294/2015 Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Turystyczne
Kaszuby
z
dnia
15.12.2015
roku
i uwzględnia zmiany wprowadzone w/w
Uchwałą.
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