
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze” jest stowarzyszeniem i działa w oparciu o prze-

pisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 210), ustawy  

z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 563) oraz niniej-

szy statut. 

§ 2 

Nazwa i siedziba stowarzyszenia: 

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”. W dal-

szej części niniejszego statutu zwane  „stowarzyszeniem”. 

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Zamość. 

3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą na rzecz promocji i 

rozwoju turystyki w Zamościu i na Roztoczu. 

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz logo według 

wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków. 

5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. W celu lepszej realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

Celem stowarzyszenia jest: 

1. Rozwój turystyki w Zamościu i na Roztoczu. 

2. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Zamościa i Roztocza jako miasta i regionu atrakcyj-

nych  turystycznie, oraz lokalnych produktów turystycznych w kraju i zagranicą. 

3. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających Zamość i Roztocze. 

4. Integracja społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego i branży turystycznej. 

5. Integrowanie i opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju turystyki, rekreacji i wy-

poczynku w Zamościu i na Roztoczu. 

6. Inicjowanie działań mających na celu rozwijanie świadomości korzyści płynących z rozwoju 

turystyki i wypoczynku.  



7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i in-

nymi podmiotami realizującymi podobne cele. 

8. Tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycz-

nych. 

9. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych 

 

§ 5 

1. Cele stowarzyszenia realizowane będą przez: 

1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Regionalną Organizacja Tury-

styczną, Polska Organizacją Turystyczną oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w za-

kresie turystyki. 

2. Udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz własnej strony inter-

netowej. 

4. Opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów 

statutowych stowarzyszenia. 

5. Organizację spotkań i imprez promocyjnych. 

6. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami krajowymi 

i zagranicznymi. 

7. Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakre-

sie infrastruktury turystycznej. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia 

 

§ 6 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków wspierających. 

3. Członków honorowych. 

 

§ 7 

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego, obejmujące 

swoimi zasięgiem rejon Zamościa, byłego województwa zamojskiego i Roztocza, osoby prawne działa-



jące w branży turystycznej oraz obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czyn-

ności prawnych, po zgłoszeniu w formie pisemnej woli przystąpienia do stowarzyszenia i podjęciu 

stosownej uchwały przez Zarząd stowarzyszenia. 

 

 

§ 8 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia.  

2. Współuczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu stowarzyszenia. 

3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia. 

4. Brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, Walnych Zebraniach oraz spotka-

niach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie. 

 

§ 9 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1. Uczestniczenia w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie. 

2. Rzetelnego wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w stowarzyszeniu.  

3. Prezentacji celów i programu stowarzyszenia na zewnątrz.  

4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz stowarzyszenia. 

5. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia. 

 

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca 

wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz stowarzyszenia. 

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o woli 

przystąpienia do stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 11 

1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla stowa-

rzyszenia.  

2. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie za zgodą zaintere-

sowanej osoby. 

3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. 



 

§ 12 

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do: 

1. Uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.  

2. Zgłaszania do władz stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programów i metod pracy.  

3. Współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy stowarzyszenia i jego realizacji. 

4. Prezentacji celów i programu stowarzyszenia na zewnątrz. 

§ 13 

1. Utrata praw członka następuje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi. 

b) wykluczenia ze stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszania postano-

wień statutu, regulaminów lub uchwał władz stowarzyszenia. 

c) skreślenia z listy członków stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu nieopłacania skła-

dek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego upomnienia. 

2. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Ze-

brania, złożone w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział III 

Władze stowarzyszenia 

 

§ 14 

1. Władzami stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.  

3. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co naj-

mniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 15 

Do kompetencji Walnego zebrania w szczególności należy: 

1. Uchwalanie programu działania. 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Udzielanie absolutorium Zarządowi. Nieudzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznacz-

ne z jego odwołaniem.  



4. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, zmianie siedziby, liczbie członków zarządu, pieczęci, 

odznaki organizacyjnej oraz logo. 

5. Wybór w tajnym głosowaniu składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 

7. Podejmowanie uchwał o wysokości wpisowego i składki członkowskiej. 

8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach. 

 

§ 16 

1. Walne Zebrania dzielą się na: 

a) Zwyczajne 

b) Nadzwyczajne 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając jego członków o miej-

scu, terminie  i porządku obrad , listem poleconym lub w każdy inny potwierdzony sposób na 

30 dni przed zebraniem.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, albo na wniosek co naj-

mniej 30 procent członków zwyczajnych.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania. 

 

§ 17 

Walne zebranie, po otwarciu przez prezesa Zarządu, wybiera przewodniczącego obrad. 

 

§ 18 

1. Uchwały Walnego Zebrania, z wyjątkiem ust. 2 niniejszego paragrafu, zapadają zwykłą więk-

szością głosów oddanych przez uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 50 

proc. ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie. W drugim terminie wyzna-

czonym na ten sam dzień przez Zarząd, uchwały Walnego Zebrania podejmowane są bez 

względu na liczbę uczestniczących w nim członków zwyczajnych. 

2. Uchwały dotyczące zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów członków uprawnionych 

do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 50 proc. członków 

zwyczajnych. 

  

§ 19 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

1. Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. 

2. Członkowie honorowi z głosem doradczym. 



3. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym. 

 

§ 20 

 

1. Zarząd składa się z 5 osób – prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.  

2. Zarząd kieruje pracami stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami oraz repre-

zentuje je na zewnątrz.  

3. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w tym również do zaciągania zobo-

wiązań finansowych w ramach planu rzeczowo – finansowego oraz upoważnienia, udzielone-

go przez Walne Zebranie. 

 

§ 21 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Realizacja programu działania oraz innych uchwał Walnego Zebrania. 

2. Kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia i zarządzanie jego budżetem. 

3. Sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów. 

4. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków. 

5. Powoływanie stałych lub okresowych komisji, realizujących określone cele statutowe. 

6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków. 

7. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swojej działalności. 

 

§ 22 

W przypadku równej ilości głosów w trakcie głosowania podczas obrad Zarządu, decyduje głos prze-

wodniczącego. 

 

§ 23 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24 

1. Komisja  Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Ze-

branie.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

 

§ 25 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 



a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności oraz dokonywanie oceny tej dzia-

łalności 

b) badanie okresowych sprawozdań finansowych 

c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swojej działalności, zgłaszanie wniosków o udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków komisji. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

 

§ 26 

1. W przypadku utraty członkostwa lub ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

władzom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwy-

czajnych. 

2. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Ze-

branie.  

3. Kadencja dokooptowanego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kończy się na najbliższym 

Walnym Zebraniu. 

 

  

Rozdział IV 

Majątek stowarzyszenia 

 

§ 27 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, dotacji, 

subwencji, zapisów, spadków, dochodów z majątku. 

2. Wszelkie uzyskane środki finansowe i dobra materialne stowarzyszenie przeznaczać będzie 

na realizację celów statutowych. 

3. Wysokość składek i wpisowego oraz minimalnej wysokości składki rocznej dla członków 

wspierających określa Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską i opłatę wpisową w ciągu 14 dni od 

otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. 

5. Za prowadzenie właściwej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd stowarzyszenia. 

 

 

 

 



§ 28 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach 

majątkowych jest upoważniony prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu współdziałających ra-

zem. 

 

Rozdział V 

Rozwiązanie stowarzyszenia 

 

§ 29 

1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, 

podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania. 

2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną. 

3. Walne Zebranie Członków, jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje de-

cyzję o przekazaniu pozostałego do likwidacji majątku na cele społeczne. 

4. W przypadku likwidacji stowarzyszenia bez możliwości odbycia Walnego Zebrania Członków 

w wymaganym składzie, wyboru członków Komisji Likwidacyjnej dokonuje Zarząd. 


