STATUT
STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW INCENTIVE TRAVEL
/tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 13.01.2016r., z dnia 02.09.2016r., z dnia
16.09.2018 r., z dnia 15.09.2019r., z dnia 28.01.2021r., z dnia 24.10.2021/
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
1.
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
stowarzyszeniem skupiającym profesjonalnych, licencjonowanych touroperatorów
działających na rynku organizacji podróży incentive travel w Polsce.
2.
Incentive travel to oferowana przez wyspecjalizowane podmioty usługa organizacji
podróży dla klientów korporacyjnych lub organizacji, mająca na celu utworzenie, utrwalenie
lub wzmocnienie relacji między zleceniodawcą a uczestnikami lub między samymi
uczestnikami, którymi są trzy kategorie osób związanych ze zleceniodawcą: pracownicy,
partnerzy biznesowi lub konsumenci. Incentive travel jest narzędziem marketingu
bezpośredniego oraz instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi. Każda podróż incentive
travel posiada swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu biznesowego.
3.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 2.
1.
Stowarzyszenie może być założycielem lub członkiem związków stowarzyszeń na
zasadach określonych w Ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
2.
Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji, o ile cele tych
organizacji nie są sprzeczne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
3.
Procedurę wstępowania Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych określają
statuty tych organizacji.
4.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przystępować
do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych celem uzyskania
środków finansowych na realizację celów statutowych.
§ 3.
1.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
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§ 4.
Stowarzyszenie posiada logo oraz pieczęć.
Stowarzyszenie może nadawać nagrody, wyróżnienia oraz odznaki honorowe.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie różnych
dziedzin wiedzy związanych z organizacją wyjazdów incentive travel.
§ 6.
Cele statutowe Stowarzyszenie może realizować poprzez:
1)
prezentowanie stosownym władzom opinii, wniosków i postulatów dotyczących sfery
organizacji podróży motywacyjnych i integracyjnych,
2)
organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wyjazdów, narad o charakterze
informacyjno-szkoleniowym,
3)
organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i
kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych,
4)
organizowanie konkursów, różnych form współzawodnictwa, wystaw, prelekcji,
targów, pokazów prezentujących twórczy dorobek osób zainteresowanych różnymi działami
wiedzy związanymi z organizacją podróży motywacyjnych i integracyjnych,
5)
wydawanie czasopism, informatorów, materiałów szkoleniowych, materiałów
propagujących dorobek twórczy oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej,
6)
organizacje krajowej i zagranicznej wymiany doświadczeń, prowadzenie współpracy z
międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnych zadaniach statutowych,
7)
promocję incentive travel jako narzędzia biznesowego,
8)
opracowanie i dbałość o przestrzeganie standardów jakościowych i etycznych
organizacji incentive travel,
9)
reprezentowanie interesów przedsiębiorców i innych osób zrzeszonych w
stowarzyszeniu, w zakresie ich udziału w rozwijaniu usług organizacji incentive travel,
10)
tworzenie platformy komunikacji kontaktów różnych grup zawodowych związanych z
przygotowaniem i realizacją w/w podróży,
11)
wspieranie rozwoju usług organizacji incentive travel w Polsce, pomoc w podnoszeniu
profesjonalnej wiedzy i umiejętności zrzeszonych członków w zakresie organizowania
wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych,
12)
inspirowanie działań na rzecz podnoszenia wiedzy w zakresie organizacji incentive
travel,
13)
wymianę doświadczeń w zakresie organizacji spotkań.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 7.
1.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust.4.
2.
Stowarzyszenie posiada członków:
1)
zwyczajnych,
2)
wspierających,
3)
honorowych.
3.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która jest
uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy, lub wchodzi w skład organu uprawnionego do
reprezentacji przedsiębiorcy, będącego członkiem wspierającym, z tym zastrzeżeniem, że

jednego członka wspierającego mogą reprezentować w Stowarzyszeniu nie więcej niż dwie
osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi.”.
4.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 8.
1.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia
warunki określone w § 7 ust. 3 oraz:
1)
złoży deklarację członkowską na piśmie,
2)
przedstawi pozytywną opinię dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2.
Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub
odmowy przyjęcia w poczet takich członków, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2)
korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
3)
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4)
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
5)
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)
brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2)
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)
regularnego opłacania składek.
§ 9.
1.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać przedsiębiorca deklarujący
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, który:
1)
złoży pisemną deklarację,
2)
od minimum trzech lat posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów
turystyki albo pośredników turystycznych wydaną w Polsce,
3)
przedstawi pisemne rekomendacje czterech członków wspierających Stowarzyszenia,
4)
przedstawi listy referencyjne od przynajmniej czterech klientów,
5)
legitymuje się przynajmniej trzyletnim doświadczeniem w organizacji incentive travel,
6)
zorganizowała średniorocznie przynajmniej 15 podróży incentive travel w ciągu
ostatnich trzech lat kalendarzowych,
7)
posiada średnioroczne przychody z incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat nie
mniejsze niż 3 miliony złotych,
8)
zatrudnia co najmniej 3 osoby odpowiadające za organizację incentive travel,
9)
posiada polisę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową związaną z organizowaniem
imprez turystycznych o sumie ubezpieczenia lub gwarancji nie niższej niż 300 tysięcy
złotych,
10)
nie zalega z płatnością należności publicznoprawnych,
11)
a do jego członkostwa nie złoży sprzeciwu z uzasadnieniem na piśmie którykolwiek
członek Stowarzyszenia. Złożenie sprzeciwu nie stanowi przeszkody do przyjęcia w poczet
członków wspierających Stowarzyszenia w przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Komisję
etyki w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
2.
Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia lub
odmowy przyjęcia w poczet takich członków, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd jest
zobowiązany powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o złożeniu deklaracji
członkowskiej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 tego paragrafu, i wyznaczyć termin, nie krótszy
niż 30 dni, na ewentualne złożenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 11 tego paragrafu.

3.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4.
Członek wspierający ma prawo:
1)
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
2)
korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
3)
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4)
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
5.
W przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału członka wspierającego, w
wyniku którego powstaje jego następca lub następcy, następca ten aby zachować członkostwo
w Stowarzyszeniu zobowiązany jest do:
1)
zgłoszenia przekształcenia, połączenia lub podziału Zarządowi Stowarzyszenia
wraz z wnioskiem o zachowanie członkostwa w Stowarzyszeniu,
2)
dalszego prowadzenia przez następcę działalności incentive travel,
3)
pozostawania w strukturach następcy w charakterze osób uprawnionych do
reprezentacji lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji osób, które
były uprawnione do reprezentacji członka wspierającego lub wchodziły w skład organu
uprawnionego do reprezentacji członka wspierającego, jeżeli osoby te posiadają status
członka zwyczajnego,
4)
spełnienia wymagań z ust. 1 pkt 1), 8—11) niniejszego paragrafu,
6.
Decyzję o pozostawieniu następcy statusu członka wspierającego Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd w drodze uchwały, od której przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków.
7.
Odrzucenie wniosku o przeniesienie praw członkowskich na następcę jest
równoznaczne ze skreśleniem z listy członków wspierających.
§ 10.
1.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co
najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
4.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władzach Stowarzyszenia.

1.

§ 11.
Zawieszenie, utrata lub pozbawienie członkostwa następuje w przypadku:

1)
złożenia pisemnej rezygnacji z dniem doręczenia rezygnacji Zarządowi,
2)
zawieszenia lub skreślenia z listy członków przez Zarząd:
a)
z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b)
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c)
z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
3)
utraty praw obywatelskich lub pełnej zdolności do czynności prawnych na mocy
prawomocnego wyroku sądu,
4)
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
5)
utraty cech określonych w § 7 ust.3 oraz § 9 ust. 1
2.
Uchwałę dotyczącą zawieszenia lub skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd .

3.
W przypadku utraty przez członka wspierającego chociażby jednej z cech z § 9 ust. 1
pkt 6) - 9) Statutu z powodu sytuacji nadzwyczajnej, np. w postaci pandemii lub epidemii,
Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę w przedmiocie przedłużenia
członkostwa na okres maksymalnie 1 roku, na wniosek członka wspierającego złożony
pisemnie w terminie miesiąca po powzięciu wiadomości o utracie cechy wymienionej w § 9
ust. 1 pkt 6) – 9) Statutu.
4.
W sytuacji, gdy po upływie terminu przedłużonego członkostwa, o którym mowa w
ust. 3 powyżej, członek wspierający, w dalszym ciągu nie posiada wszystkich cech z § 9 ust.
1 pkt 6) - 9) Statutu z powodu sytuacji nadzwyczajnej, np. w postaci pandemii lub epidemii,
Walne Zgromadzenie Członków może ponownie podjąć uchwałę w przedmiocie przedłużenia
członkostwa na dalszy okres maksymalnie 1 roku, na pisemny wniosek członka
wspierającego złożony w terminie miesiąca przed zakończeniem przedłużonego okresu
członkostwa, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej
podejmowane są kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy
członków zwyczajnych stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, o
których mowa w ust. 3 i 4 powyżej są ostateczne.
6.
Członek wspierający zachowuje członkostwo pod warunkiem wykazania wobec
Zarządu ponownego posiadania wszystkich cech określonych w § 9 ust. 1 pkt 6) – 9) Statutu,
w terminie miesiąca przed zakończeniem przedłużonego okresu członkostwa, o którym mowa
w ust. 3 i 4 powyżej.
7.
W okresie przedłużonego członkostwa, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, członek
wspierający zachowuje dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające członkostwa.
§ 12.
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, odmowy
przyjęcia w poczet członków, zawieszenia praw członkowskich lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30
dni. Uchwałę w sprawie takiego odwołania, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje
większością 50% głosów przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13.
Władzami Stowarzyszenia są:
1)
Walne Zgromadzenie Członków,
2)
Zarząd,
3)
Komisja Rewizyjna,
4)
Komisja Etyki.
§ 14.
1.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych
obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Walne Zgromadzenie Członków może
postanowić o tajności głosowania.

2.
Osoba wybrana na Prezesa Zarządu może pełnić tę funkcję tylko przez dwie kolejne
kadencje. Ponowny wybór tej osoby na tę funkcję jest możliwy po upływie kolejnej kadencji
Zarządu.
3.
Osoba wchodząca w skład Zarządu SOIT nie może równocześnie wchodzić w skład
Zarządu innego stowarzyszenia lub organizacji branżowej działającej na rynku MICE
(Meetings, Incentives, Conferences and Events) w Polsce, ani być członkiem organu kontroli
wewnętrznej innego stowarzyszenia lub organizacji branżowej działającej na rynku MICE
(Meetings, Incentives, Conferences and Events) w Polsce.
4.
Członek Komisji Rewizyjnej SOIT nie może równocześnie być członkiem organu
kontroli wewnętrznej innego stowarzyszenia lub organizacji branżowej działającej na
rynku MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) w Polsce, ani wchodzić w
skład Zarządu innego stowarzyszenia lub organizacji branżowej działającej na rynku MICE
(Meetings, Incentives, Conferences and Events) w Polsce.
5.
Ograniczenia, o których mowa w §14 ust. 3 oraz 4 nie dotyczą stowarzyszeń lub
organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem oraz stowarzyszeń lub organizacji, które
nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do SOIT.
§ 15.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu uprawnionych do
głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
§ 16.
1.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1)
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2)
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez
Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków pisemnie co najmniej na 30 dni przed terminem zgromadzenia.
4.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne
Zgromadzenie Członków zwoływane na wniosek powinno się odbyć nie później niż w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.
6.
Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.
7.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1)
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2)
uchwalanie zmian statutu,
3)
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4)
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)
uchwalanie budżetu,
7)
/skreślony/*
8)
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10)
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
11)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12)
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13)
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
14)
podejmowanie uchwał dotyczących zmiany wymagań określonych w § 9.1. Statutu z
powodu sytuacji nadzwyczajnej, np. w postaci pandemii lub epidemii.
§ 17.
1.
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.
Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
3.
Zarząd może powołać w drodze uchwały stanowisko Sekretarza Stowarzyszenia, który
będzie organem pomocniczym.
4.
Sekretarz Stowarzyszenia nie jest członkiem władz Stowarzyszenia i nie musi być
członkiem Stowarzyszenia.
5.
Sekretarz Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za koordynowanie bieżącej działalności
Stowarzyszenia i kierowanie pracą biura Stowarzyszenia.
6.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w razie jego nieobecności lub z upoważnienia
prezesa wiceprezes.
7.
Do kompetencji Zarządu należą:
1)
realizacja celów Stowarzyszenia,
2)
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3)
sporządzanie planów pracy i budżetu,
4)
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5)
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
6)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7)
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8)
przyjmowanie i skreślanie członków,
9)
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.
§ 18.
1.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza wybieranych przez Komisję spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
3.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie działalności Zarządu,
2)
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3)
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
4)
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5)
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 19.
1.
Komisja Etyki powołana jest jako organ doradczo-arbitrażowy Stowarzyszenia.
2.
Komisja Etyki składa się z 5 do 7 osób. Członek Komisji nie może być jednocześnie
członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Członkami Komisji nie może być jednocześnie dwóch
członków zwyczajnych reprezentujących w Stowarzyszeniu tego samego członka
wspierającego.
3.
Do kompetencji Komisji Etyki należy:
1)
wydawanie opinii i rekomendacji w zakresie zgłaszanych spraw,
2)
prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz mediacji w przypadku sporów
dotyczących członków Stowarzyszenia lub pomiędzy członkami Stowarzyszenia a jego
władzami,
4.
Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb i mogą zostać zwołane przez
każdego członka Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek organu Stowarzyszenia, członka
Stowarzyszenia lub osoby trzeciej, mającej interes w rozstrzygnięciu sprawy, której stroną jest
członek Stowarzyszenia.
5.
Uchwały Komisji Etyki są podejmowane bezwzględną większością głosów wszystkich
członków Komisji.
§ 20.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych
stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W
pierwszej kolejności kooptacji podlegają osoby, które na Walnym Zgromadzeniu Członków
kandydowały do danego organu i uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Uzupełnienie składu organu zatwierdza
najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 21.
Funduszami Stowarzyszenia są:
1)
wpływy z tytułu składek członkowskich,
2)
zapisy, darowizny, spadki, dotacje, wpływy z ofiarności publicznej,
3)
dochody z własnej działalności i dochody z majątku stowarzyszenia,
4)
dochody z działalności gospodarczej.
§ 22.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
PKD 73.11. Działalność agencji reklamowych
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD 79.11 A Działalność agentów turystycznych
PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych związanych z rezerwacjami turystyki i biletów
na festiwale
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biur
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
§ 23.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 24.
1.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia.
2.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 25.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 26.
Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi stowarzyszenia z dniem
zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 27.
Statut został uchwalony przez członków założycieli na zebraniu założycielskim stowarzyszenia
w dniu 3 lipca 2009 r. i zmieniony w dniu 3 września 2009 r.

*Skreślono na mocy uchwały 7/10 WZC z dn. 29.10.2010 i zarejestrowano w KRS
postanowieniem z dnia 21.03.2011 r.

