STATUT STOWARZYSZENIA
„PRZYJACIELE DRÓG ŚWIĘTEGO JAKUBA W POLSCE”
/tekst jednolity/
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba w Polsce” dalej zwane
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
§3
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
w granicach przewidzianych przepisami prawa. Działa na podstawie przepisów Ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§8
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§9
Stowarzyszenie może używać logo i pieczęć z nazwą Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 11
Celami Stowarzyszenia są:
a) Propagowania idei pielgrzymowania Drogami Świętego Jakuba;
b) Rozwijanie turystyki kulturowej;
c) Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego;
d) Propagowanie i ochrona walorów przyrodniczych;

e) Udzielanie pomocy osobom pielgrzymującym;
f) Wszechstronne informowanie o Drogach Świętego Jakuba.
§ 12
I. Stowarzyszenie swe cele realizuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:
a) Budowanie nowych odcinków szlaków Świętego Jakuba, utrzymywanie i konserwację
odcinków już istniejących, w tym budowanie innych szlaków turystycznych ułatwiających
dojście do Dróg Świętego Jakuba;
b) Prowadzenie działalności wydawniczej;
c) Organizowanie i udział w imprezach związanych z tematyką Dróg Świętego Jakuba;
d) Prowadzenie miejsc noclegowych, gastronomicznych na potrzeby pielgrzymów;
e) Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami realizującymi podobne cele;
f) Propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym;
g) Prowadzenie działań edukacyjnych;
h) Inne działania realizujące cele statutowe wskazane przez Zarząd.
II. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odrębnie odpłatną i nie
odpłatną działalność pożytku publicznego.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
b) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
d) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B)
e) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD
90.01.Z)
f) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych (PKD 90.03.Z)
g) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
h) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
b) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
c) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
d) Działalność organizatorów turystyki (PKD79.12.Z)
e) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD79.90.B)
f) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
(PKD 55.20.Z)
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14
Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych
b) Wspierających
c) Honorowych
§ 15
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację
członkowską na piśmie oraz opłaci wpisowe i składkę członkowską.
§ 16
Do wprowadzenia nowego członka Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Zarządu.
§ 17
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 18
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
§ 19
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 22
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) Regularnego opłacania składek.
§ 23
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 24
Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 25
Członkowie honorowi są zwolnieni z wpisowego i składek członkowskich.
§ 25 a
Członkowie honorowi mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenie i realizacji jego celów:
b) Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 26
Utrata członkostwa następuje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi.
§ 27
Utrata członkostwa na skutek wykluczenia przez Zarząd następuje z powodu:
a) Łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
b) Notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres powyżej roku;
c) Nie płacenia składek za okres pół roku dłużej niż rok, licząc od zakończenia roku, za który
obowiązywało opłacenie składki;
d) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
e) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 28
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 29
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.
§ 30
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§ 31
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 32
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:
a) W I terminie zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej
liczby członków;
b) W II terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

§ 33
Za I termin uznaje się datę zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w godzinie zwołania
plus kwadrans. Natomiast za II termin uważa się datę zwołania w I terminie, a godzinę po
upływie dwóch kwadransów od godziny zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 34
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi;
c) Zaproszeni goście.
§ 35
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 36
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 37
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.
Powiadomienie o terminie i miejscu obrad Zarząd powiadamia w trybie określonym w § 36.
§ 38
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) Uchwalanie Statutu i zmian do niego;
c) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
g) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
h) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia Członków,
przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
§ 39
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 40
Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, skarbnika
i sekretarza. Pełniących powyższe funkcje wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§ 41
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w przypadkach uzasadnionych wskazany przez niego
wiceprezes.

§ 42
Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia;
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia;
e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
f) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
g) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
i) Przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 43
a) Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniony jest prezes zarządu działający wspólnie z
innym członkiem zarządu lub upoważniony na podstawie uchwały zarządu jeden z
wiceprezesów zarządu działający wspólnie z innym członkiem zarządu
b) Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie prezesa zarządu i skarbnika lub wskazanego uchwałą zarządu jednego z
wiceprezesów zarządu i skarbnika.
§ 44
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
§ 45
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy
oraz sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w
Stowarzyszeniu.
§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu;
b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu;
d) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
§ 47
Sąd Koleżeński powołany jest do:
a) Rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia;
b) Rozpatrywania sporów między Zarządem a Walnym Zgromadzeniem Członków;
c) Rozpatrywanie wniosków o charakterze prawnym lub interpretacji Statutu złożonych przez
członków Stowarzyszenia lub jego władze;
d) Prawo do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia
Członków.
§ 48
Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego sądu. Na swoim pierwszym

posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i
sekretarza.
§ 49
W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 50
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze:
a) składek członkowskich członków zwyczajnych,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności
prywatnej,
c) wpływów z działalności statutowej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacji i kontraktów państwowych.
f) z odpłatnej działalności pożytku publicznego
g) dochodów z działalności gospodarczej
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
4. Zabrania się:
a) 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich,
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) 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
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 51
Stowarzyszenie może korzystać ze środków pomocy publicznej.
§ 52
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 53

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 54
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw
wymagane jest współdziałanie prezesa lub wskazanego uchwałą Zarządu wiceprezesa oraz w
sprawach finansowych skarbnika, w innych sprawach pozostałych członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 55
Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50%
plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na
liczbę obecności w II terminie.
§ 56
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 57
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

