STATUT
AGROTURYSTYCZNEGO STOWARZYSZENIA
PUSZCZA BIAŁOWIESKA
I.

z dnia 31.03.2009 r.
(tekst jednolity)
Postanowienia ogólne
§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska zwane
dalej „Stowarzyszeniem”.

§2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Narewka.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia
niniejszego Statutu.
§3.
1. Stowarzyszenie jest niezależną, samorządną, społeczno - gospodarczą organizacją, powołaną
do świadczenia wzajemnej pomocy rolnikom w zakresie świadczenia usług
agroturystycznych, oraz rękodzieła ludowego traktowanych jako dodatkowe źródło
zdobywania dochodów dla gospodarstw.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowym i zagranicznym stowarzyszeń realizujących
zbliżone cele działania.
3. Stowarzyszenie może współtworzyć związki stowarzyszeń oraz brać udział w życiu
publicznym we wszystkich w prawie dopuszczalnych formach.

II.

Cele i środki działania
§4.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych,
naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi województwa, szczególnie poprzez
turystykę,
2. pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych, oraz tworzenia
rękodzieła ludowego,
3. wspieranie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych rolnictwa,
4. współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego
środowiska i dziedzictwa kulturowego,
5. realizacja wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów
członków Stowarzyszenia.
§5.

Cele Stowarzyszenia realizowane są zwłaszcza poprzez:
1. propagowanie idei agroturystyki, oraz twórczości ludowej i regionalnej tradycji kulinarnej,
2. szkolenie usługodawców i organizatorów turystyki w regionie, oraz twórców ludowych,
3. gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji przede wszystkim turystycznej,
4. prowadzenie inwentaryzacji, kategoryzacji, lustracji i rezerwacji miejsc noclegowych,

5. współpracę z władzami samorządowymi, jednostkami żywotnie zainteresowanymi rozwojem
turystyki przyjazdowej na teren gminy Narewka,
6. organizowanie i popieranie działań podwyższających jakość usług turystycznych, oraz poziom
twórczości ludowej,
7. prowadzenie działalności promocyjno - wydawniczej,
8. pomoc w organizowaniu zbytu wyrobów rękodzieła ludowego,
9. organizowanie kursów, wykładów, konferencji, zjazdów, wystaw, y
10. nawiązywanie kontaktów i stałą współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o
podobnym profilu działania,
11. inicjowanie rozwiązań organizacyjno - prawnych i technicznych zmierzających do poprawy
istniejącego stanu rolnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, ochrony środowiska, oraz rozwoju
kulturowego,
12. gromadzenie środków na rzecz organizowania i finansowania swojej działalności statutowej,
13. propagowanie w środowisku wiejskim koncepcji organizowania wypoczynku w formach
właściwych dla agroturystyki, oraz prowadzenia wytwórczości rękodzieła ludowego, jako
dodatkowego źródła dochodów rolników,
14. określanie i kontrolowanie standardu bazy noclegowej i żywieniowej oraz zasad kształtowania cen
dla gospodarstw organizujących wypoczynek agroturystyczny,
15. pomoc członkom Stowarzyszenia w prawno - podatkowych zagadnieniach związanych z
organizowaniem i prowadzeniem wypoczynku, oraz prowadzeniem wytwórczości rękodzieła
ludowego, a także pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych z gośćmi
korzystającymi z usług agroturystycznych w charakterze mediatora,
16. współpracę z osobami fizycznymi, członkami Stowarzyszenia, instytucjami naukowymi,
organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz
podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie gromadzenia i wymiany informacji
oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki na obszarach wiejskich, oraz rękodzieła ludowego.
§6.
Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
Może też zlecać pracownikom prowadzenie określonych agend spośród swoich członków
Stowarzyszenia.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych (rzeczywistych),
2. Członków wspierających,
3. Honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być producent rolny, właściciel lub użytkownik
gospodarstwa rolnego oraz osoby pracujące na rzecz obszarów wiejskich.
§9.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna i prawna respektująca cele
Stowarzyszenia i przyjęta uchwałą w trybie § 10 Statutu.
§1 0 .
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd na wniosek
zainteresowanego, natomiast godność honorowego członka Stowarzyszenia nadawana jest na mocy
uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

§11.
Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje w następujących okolicznościach:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłaszanego na piśmie,
2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłatami składek
za okres przekraczający jeden rok,
3. wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania
działania członka za sprzeczne ze Statutem i szkodliwe dla Stowarzyszenia,
4. śmierci członka,
5. likwidacji Stowarzyszenia,
6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§12.
1. Od uchwały Zarządu stowarzyszenia o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do
najbliższego Walnego Zebrania Członków (delegatów) w terminie 30 dni z uwzględnieniem §
17.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§13.
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia,
2. być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3. uczestniczyć w formułowaniu stanowisk i uchwał Stowarzyszenia,
4. zgłaszać wnioski do wszystkich władz Stowarzyszenia,
5. brać udział w zebraniach w sprawach jego dotyczących.
§14.
Członek wspierający oraz honorowy, posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§15.
Członek zwyczajny i wspierający ma obowiązek:
1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. propagować działalność Stowarzyszenia,
4. regularnie opłacać składki członkowskie - dotyczy członków zwyczajnych.

IV. Władze Stowarzyszenia
§16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje
zastąpione Zebraniem Delegatów.
3. Delegatów na Zebranie Delegatów wybierają członkowie Stowarzyszenia na zebraniach
rejonowych lub w inny wybrany przez siebie sposób w liczbie ustalonej przez Zarząd
proporcjonalny do liczby członków z danego regionu według stanu na dzień 1 stycznia roku, w
którym dokonywane są wybory.

§17.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów,
które wybiera od 5 do 9 członków Zarządu, 5 do 9 członków Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd co najmniej
raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie Uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 20 % liczby
członków zwyczajnych.
4. Zarząd zwołuje sesję nadzwyczajną w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
§18.
Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd podając te dane do wiadomości członków w terminie
co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
2. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
3. ustalanie zmiany wysokości składki członkowskiej, wpisowego oraz innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań do uchwał i decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków
zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
7. wybór Prezesa Stowarzyszenia,
8. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§19.
1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 50 % ogólnej
liczby członków zwyczajnych - delegatów.
2. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków, Zarząd zwołuje zebranie w drugim
terminie, w odstępie jednej godziny, w tym samym dniu, które jest prawomocne bez względu
na ilość obecnych członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów, za wyjątkiem:
1) uchwał dotyczących zmian Statutu, które wymagają bezwzględnej większości głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych - delegatów Stowarzyszenia.
2) uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają bezwzględnej
większości głosów przy obecności przynajmniej 50 % członków zwyczajnych - delegatów
Stowarzyszenia.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§20.
Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez Walne Zebranie i pełni funkcję organu
wykonawczego Stowarzyszenia. Zmiany w składzie Zarządu następują na posiedzeniu Walnego
Zebrania.
§21.
Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego.

§22.
Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na okres 4 lat.

W przypadku zmniejszenia liczby członków władz o 50 % przeprowadza się wybory uzupełniające.
Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywane jest w takim samym trybie jak ich
wybór.
§23.
Prezesa Zarządu Wybiera Walne Zebranie w glosowaniu tajnym.
Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera ze swojego grona Zarząd.
§24.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia,
3. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
4. zwoływanie Walnego Zebrania,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6. zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych,
7. niezwłoczne zawiadamianie sądu rejonowego o zmianie Statutu,
8. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
9. powoływanie wewnętrznych struktur organizacyjnych Stowarzyszenia,
10. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
11. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planów pracy, rocznych sprawozdań finansowych
celem przedstawienia ich Walnemu Zebraniu,
12. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zebranie - w
imieniu i na rzecz Stowarzyszenia,
13. opracowywanie propozycji uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu,
14. składanie wniosków o wykluczenie i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia oraz
decydowanie o zawieszeniu członkowstwa do czasu rozpatrzenia wniosków przez Walne
Zebranie,
15. rozstrzyganie sporów wewnątrz organizacji.
§25.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zebranie.
§26.
Pisma w sprawach merytorycznych związane z zakresem działania Stowarzyszenia podpisują
Prezes lub jego zastępca oraz osoby przez Zarząd upoważnione.

V. Majątek Stowarzyszenia
§27.
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze powstaj ą z:
1) wpisowego,

2) ze składek członkowskich,
3) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa Zarząd.
4. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia,
jak też do udzielenia pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie oraz podpisy Prezesa
Zarządu i Skarbnika.

VI. Zmiany Statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia
§28.
Wniosek o zmianę Statutu może składać Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na
zgłoszone żądanie co najmniej 'A ogólnej liczby członków.
§29.
Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na drodze Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia
w trybie § 19. niniejszego Statutu.
§30.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie członków (delegatów)
nie postanowi inaczej.
§31.
Uchwała likwidacyjna powinna określać cel, na jaki mają być przeznaczone środki likwidowanego
Stowarzyszenia.

VII. Postanowienia końcowe
§32.
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy powołanej w
§ 2. ust. 3 niniejszego Statutu i przepisy ogólnie obowiązujące.
§33.
Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Założycielskim Agroturystycznego Stowarzyszenia
Puszcza Białowieska w Narewce w dniu 31.03.2009 r.

Sekretarz zebrania

Przewodniczący zebrania

