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Załącznik nr 2 
do protokołu nr 1/2018 
z dnia 13.01.2018 roku 

           
Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego 

PPRRZZEEWWOODDNNIICCYY  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNII,,  PPIILLOOCCII  WWYYCCIIEECCZZEEKK  

HHHAAABBBIIITTTAAANNNTTTUUUSSS   
w Częstochowie 

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Przewodnicy Turystyczni, Piloci Wycieczek Habitantus w Częstochowie. W dalszych 

postanowieniach regulaminu zwane jest „Stowarzyszeniem”.  

2. Działające na podstawie niniejszego regulaminu Stowarzyszenie jest jednostką organizacyjną dobrowolną, skupiającą            

w ramach wzajemnej pomocy i współpracy licencjonowanych Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek                    

z uprawnieniami wydanymi przez Marszałków Województw (przed deregulacją zawodu) jak również osoby fizyczne, które 

ukończyły odpowiednie kursy i szkolenia z zakresu pilotażu i przewodnictwa grup turystycznych organizowane przez inne 

organizacje o profilu turystycznym. 

§ 2 

3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar nadanych 

uprawnień turystycznych ich członkom przez instytucje uprawnione do ich wystawiania. Stowarzyszenie może działać poza 

granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa. 

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy      

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non-profit. Działalność Stowarzyszenia oparta jest 

na pracy społecznej jej członków.  

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów        

z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. Dla podkreślenia walorów krajoznawczych                

i historycznych województwa śląskiego może używać symbolu graficznego „PRZEWODNIK ŚLĄSKI” według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 3 

9. Cele Stowarzyszenia: 

a) promowanie pod względem turystycznym całego regionu Śląska, a w szczególności województwa śląskiego, gdzie 

stowarzyszenie posiada swoją siedzibę; 

b) propagowanie walorów krajoznawczych, kulturowych i historycznych oraz kultów religijnych całego regionu Śląska,     

a w szczególności województwa śląskiego, gdzie stowarzyszenie posiada swoją siedzibę; 

c) propagowanie i popularyzowanie turystyki regionalnej; 

d) propagowanie i popularyzowanie zasad kultury turystycznej;  

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) skupianie profesjonalnej kadry turystycznej w ramach wzajemnej pomocy i współpracy; 

b) organizowanie zebrań, wykładów i  wyjazdów w ramach wzajemnego doskonalenia warsztatu przewodnickiego;  

c) wymianę doświadczeń z zakresu promowania pod względem turystycznym całego regionu Śląska, a w szczególności 

województwa śląskiego, gdzie stowarzyszenie posiada swoją siedzibę; 

d) współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z geografią, historią, etnografią itp. regionu; 
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e) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, innej działalności zmierzającej do 

realizowania celów stowarzyszenia; 

f) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków; 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 4 

11. W Stowarzyszeniu występują następujące formy przynależności do Stowarzyszenia:  

a) członek zwyczajny 

b) członek honorowy 

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, nie była karana za przestępstwa 

umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i nie jest 

pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, z uprawnieniami wydanymi przez 

Marszałków Województw (przed deregulacją zawodu) jak również osoby fizyczne, które ukończyły odpowiednie kursy i 

szkolenia z zakresu pilotażu i przewodnictwa grup turystycznych organizowane przez inne organizacje o profilu 

turystycznym. Ponadto wyrazi zgodę na: 

a) doręczanie mu pism i uchwał drogą elektroniczną; 

b) przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. 

c) na upublicznienie w mediach (strony www, facebook) swojego wizerunku oraz danych telekontaktowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

13. Decyzję o przyjęciu nowych Członków Zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie opinii członków 

wprowadzających oraz rozmowy weryfikacyjnej z kandydatem, który złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.  

14. Kandydatowi odrzuconemu przez Zarząd Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji na piśmie lub drogą elektroniczną. Ponowna decyzja o odrzuceniu kandydatury jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

15. Członek zwyczajny po rocznym okresie przynależności do Stowarzyszenia i za znaczny wkład oraz zaangażowanie w rozwój 

turystyki regionalnej, wnoszący wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, może złożyć wniosek do Zarządu 

Stowarzyszenia o umieszczenie swojego profilu na stronie WWW oraz facebook (wizerunek i dane teleadresowe). Wniosek 

zostanie rozpatrzony przez Zarząd Stowarzyszenia na najbliższym zebraniu, w oparciu o opinie obecnych na zebraniu 

członków Stowarzyszenia. 

16. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki regionalnej, 

lub które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

17. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem 

doradczym w zebraniach. Posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. 

18. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 5 

19. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) używać odznak Stowarzyszenia; 

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

c) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia; 

d) reprezentowania Stowarzyszenia w różnorakich imprezach kulturowych; 

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) czynnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

b) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c) terminowego opłacania uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia składek; 

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia;  

e) utrzymywania należytego poziomu moralnego oraz przestrzegania zasad kultury turystycznej; 

f) utrzymywania więzi koleżeńskiej wśród członków; 

g) informowania Zarząd Stowarzyszenia  o zmianie adresu i danych osobowych; 
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§ 6 

21. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;  

b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek: 

 złamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

 niepłacenia składek przez okres 4 miesięcy od ich uchwalenia, 

 notorycznej odmowy udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, 

 notorycznej absencji w zebraniach, 

 stwierdzenia działań na szkodę / zły wizerunek Stowarzyszenia, 

 na pisemny wniosek minimum 4 członków Stowarzyszenia; 

c) była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek i jest pozbawiona praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

d) śmierci członka; 

22. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje prawo 

odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały drogą elektroniczną. Ponowna decyzja o pozbawieniu 

członkowstwa jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

23. Utrata praw członkowskich w trybie dyscyplinarnym i tym samym natychmiastowe wykreślenie z członkowstwa nastąpi      

w przypadku wykazywania jakichkolwiek przejawów agresji, w stosunku do innych członków Stowarzyszenia.  

Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 7 

24. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie członków 

b) Zarząd Stowarzyszenia 

c) Przedstawiciel Stowarzyszenia 

25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów
1
 członków uprawnionych do głosowania.  

26. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

27. Zarządem Stowarzyszenia kieruje Przedstawiciel Stowarzyszenia. 

28. Przedstawiciel Stowarzyszenia może zostać odwołany w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przez Walne 

Zebranie członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy. 

29. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile 

regulamin nie stanowi inaczej. 

30. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów
2
 przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

31. Zebrania członków zwołuje Przedstawiciel Stowarzyszenia lub minimum 2 członków Zarządu Stowarzyszenia. Termin            

i miejsce obrad podaje się do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

§ 8 

32. Członek zwyczajny oraz członek honorowy mogą uzyskać prawo do głosowania wyłącznie po akceptacji „wniosku o prawo 

głosowania” złożonego przez 1/3 aktualnego składu Zarządu Stowarzyszenia. „Prawo głosowania” członków zwyczajnych i 

honorowych nadawane jest na określony czas lub liczbę uchwał. 

33. Członek zwyczajny oraz członek honorowy za znaczny wkład i zaangażowanie w działalność i rozwój Stowarzyszenia, mogą 

zostać mianowani do Zarządu Stowarzyszenia wyłącznie po akceptacji „wniosku o mianowanie” złożonego przez 2/3 

aktualnego składu Zarządu Stowarzyszenia.  

§ 9 

34. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należą:  

a) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 

                                                                 
1 Bezwzględna większość głosów – liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. 
2
 Zwykła większość głosów – głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. 
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b) dokonywanie oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia i Przedstawiciela Stowarzyszenia 

c) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

35. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:  

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie zmian regulaminu; 

c) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Przedstawiciela Stowarzyszenia; 

f) dokonywanie oceny działalności Przedstawiciela Stowarzyszenia; 

g) dokonywanie oceny działalności członków zwyczajnych – w tym nadawanie ewentualnych upomnień, nagan, 

zawieszeń, za szczególne naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu; 

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 

i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych władz stowarzyszenia;  

j) przyjmowanie i skreślanie członków; 

36. Do kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia należą:  

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, przed m.in. instytucjami państwowymi i samorządowymi;  

b) dokonywanie oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia ; 

c) dokonywanie oceny działalności członków Stowarzyszenia; 

Rozdział V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

37. Wszelkie informacje w tym uchwały, protokoły, zawiadomienia, wezwania itd., itp., wysłane drogą elektroniczną na adres 

e-mailowy członka uznaje się za skutecznie doręczone.  

38. Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów członków uprawnionych do głosowania 

może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 


