
STATUT
STOWARZYSZENIA ZAWODOWYCH PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH PO KRAKOWIE 

„SECESJA”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie  Zawodowych  Przewodników  Miejskich  po  Krakowie  „Secesja”  zwane
dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -
Prawo  
o stowarzyszeniach (t.j.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  79,  poz.  855 ze zm.)  oraz  postanowień
niniejszego Statutu.

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Kraków.

§ 2

1.  Terenem  działania Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej  ze  szczególnym
uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.
2.    W zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji  celów określonych w § 5 niniejszego
Statutu  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  także  poza  obszarem  Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
3. Stowarzyszenie  może,  na  potrzeby  prowadzonej  współpracy  o  zasięgu

międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  
o podobnym charakterze i celu działania.

2. Działalność  Stowarzyszenia  opiera  się  na  społecznej  pracy  jego  członków,
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom. 

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§  5

Celem Stowarzyszenia jest:
1. reprezentowanie  interesów zawodowych  przewodników wobec  administracji  rządowej  

i samorządowej oraz branży turystycznej, 
2. integracja środowiska przewodników miejskich,
3. działania na rzecz podniesienia rangi zawodu przewodnika,
4. troska o poprawę warunków pracy przewodników,
5. podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia członków Stowarzyszenia,
6. wspieranie  inicjatyw  instytucji  opracowujących  strategie  promocji  turystyki,  kultury  

i ochrony dziedzictwa oraz zarządzania dziedzictwem
7. promowanie  inicjatyw,  postaw i  działań  sprzyjających  ochronie  dziedzictwa  kulturowo-

przyrodniczego
8. działania na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego



9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

10. upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej. 
11. działalności charytatywna;

 §  6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
2. współpracę  z  organami  administracji  publicznej  oraz  innymi  instytucjami  i  podmiotami,  

w tym kierowanie do nich postulatów i wniosków;
3. współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
4. prowadzenie  działalności  integrującej  członków  Stowarzyszenia  poprzez  aktywność

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 
5. kształcenie i doskonalenie przewodników poprzez przygotowywanie i organizację kursów dla

przewodników oraz unifikowanie istniejącej kadry przewodnickiej;
6. udział w wyjazdach studyjnych, seminariach, warsztatach naukowych;
7. poszukiwanie  środków  finansowych,  w  tym  pozyskiwanie  sponsorów  na  realizacje  celów

statutowych Stowarzyszenia;
8. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
9. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
10. realizowanie  własnych  programów  autorskich  i  programów  organizacji,  z  którymi

Stowarzyszenie współpracuje;

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§  7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)   członków zwyczajnych,
b)   członków wspierających,
c)   członków honorowych. 

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na jego
miejsce zamieszkania,  która będąc certyfikowanym przewodnikiem  
i wykonując zawód przewodnika miejskiego, została dopuszczona do
oprowadzania w muzeach Krakowa.

2. Członkiem  zwyczajnym  może  zostać  osoba  nie  należąca
równocześnie do innego Stowarzyszenia o podobnym charakterze.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. Osoba ubiegająca się o członkowstwo w Stowarzyszeniu posiadająca
pisemną  rekomendację  dwóch  Członków  Zwyczajnych,  składa
pisemną  deklarację,  zawierającą  oświadczenie  
o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto dane:
imię  (imiona)  i  nazwisko,  datę  i  miejsce  urodzenia,  adres
zameldowania,  adres  zamieszkania,  numer  PESEL  oraz  numer
dowodu osobistego (bądź paszportu).



2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej 
w  terminie  jednego  miesiąca  od  dnia  złożenia  przez  osobę  ubiegającą  się  pisemnej
deklaracji.

3. Założyciele  Stowarzyszenia  są  Członkami  Zwyczajnymi,  bez  konieczności  podejmowania
przez Zarząd jakiejkolwiek uchwały.

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść  
w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa  w  Walnych  Zebraniach  Członków  Stowarzyszenia  i  brania  udziału  

w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania  do  organów  Stowarzyszenia  wniosków  w  sprawach  związanych  z  jego

działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
b) brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci  członka  będącego  osobą  fizyczną,  utraty  przez  niego  pełnej  zdolności  do

czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) wykluczenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust.  1 stwierdza Zarząd w formie uchwały,
przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem 
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.
c) nieusprawiedliwionego  zalegania  z  zapłatą  składek  przez  okres  dłuższy  niż  

6 miesięcy oraz pomimo pisemnego upomnienia, braku uregulowania tych zaległości,
4. O  wykluczeniu  decyduje  Zarząd  w  formie  uchwały.  Przed  podjęciem  uchwały  Zarząd

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.  
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 2 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego  Zebrania  Członków  w  terminie  14  dni  od  pisemnego  powiadomienia  o  treści
uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej  miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia  za  okazaną  pomoc  w  realizacji  jego  celów,  po  złożeniu  deklaracji
zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej
pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13



1.   Członkiem  honorowym  może  być  każda  osoba  fizyczna,  bez  względu  na  jej  miejsce
zamieszkania,  której  godność  tę  nada  Walne  Zebranie  za  szczególne  zasługi  dla
Stowarzyszenia.
2.   Nadanie  członkowi  zwyczajnemu  Stowarzyszenia  godności  członka  honorowego,  nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3.   Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych  
w § 11 ust. 3 lit. a-b.

§ 14

1. Członkowie  wspierający  i  honorowi  mają  prawo  uczestnictwa  w
pracach  i  imprezach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie,  nie
posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w
Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

2. Do statutowych obowiązków członków wspierających należy czynne
popieranie  działalności  statutowej  Stowarzyszenia  oraz  regularne
opłacanie  składki  członkowskiej  w  zadeklarowanej  przez  siebie
wysokości.

3. Do  statutowych  obowiązków  członków  honorowych  należy
przestrzeganie  postanowień  Statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz
Stowarzyszenia  oraz  czynne  popieranie  działalności  statutowej
Stowarzyszenia

Rozdział IV
USTRÓJ I ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i  Komisji  Rewizyjnej  dokonuje Walne Zebranie Członków
spośród członków Stowarzyszenia  w głosowaniu tajnym.  Walne Zebranie  może zarządzić
głosowanie jawne. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po
pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres
kadencji.
3. Mandat  członka  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej  wygasa  przed  upływem  kadencji  

z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania  przez  Walne  Zebranie  uchwałą  podjętą  większością  2/3  głosów  obecnych,

uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania

kadencji tj. w szczególności w przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu lub
Członka  Komisji  rewizyjnej,  dany  organ  uzupełnia  swój  skład  w  ten  sposób,  iż  powołuje
spośród  Członków Stowarzyszenia  osobę,  która  tymczasowo tj.  do  najbliższego  walnego
Zebrania Członków pełnić będzie brakującą funkcję. 

5. W przypadku wygaśnięcia  mandatu  członka Zarządu lub  Komisji  Rewizyjnej  w sytuacjach
wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego
miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.



§ 17

1. Uchwały  wszystkich  organów  Stowarzyszenia,  o  których  mowa  w §  15,  zapadają  zwykłą
większością głosów obecnych, w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku równego rozdziału  głosów,  o  wyniku  głosowania  decyduje  głos  Prezesa lub
Członka Zarządu prowadzącego z jego upoważnienia dane posiedzenie.

3. Na żądanie 1/5 zebranych, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. W Walnym Zebraniu  mogą  brać  udział  członkowie  zwyczajni  z  głosem stanowiącym oraz

członkowie  honorowi  i  wspierający  z  głosem  doradczym,  przy  czym  każdemu  członkowi
zwyczajnemu przysługuje 1 głos na Walnym Zebraniu Członków. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne 
4. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  jest  zwoływane  przez  Zarząd  Stowarzyszenia

przynajmniej raz w roku, w terminie do 31 marca. Termin i miejsce Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, informując o przewidywanym porządku obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane w każdym czasie, przez Zarząd,
z  jego  inicjatywy  lub  na  pisemny,  uzasadniony  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub  pisemny
wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.

6. Termin  i  miejsce  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania,
informując o przewidywanym porządku obrad. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało powołane.

8. Prawidłowo  zwołane  Zwyczajne  lub  Nadzwyczajne  Walne Zebranie  Członków jest  władne
podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków. Zapadają one
zwykłą większością głosów z wyjątkiem § 26 i 27

§ 19

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  z  działalności

Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  Zarządu  Stowarzyszenia  z  działalności

minionej kadencji,
d) udzielanie,  po  wysłuchaniu  wniosków  Komisji  Rewizyjnej,  absolutorium  ustępującemu

Zarządowi,
e) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
f) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
g) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
k) podejmowanie  uchwał  w  przypadkach  określonych  niniejszym  Statutem  oraz  

w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Zwyczajne  Walne  Zebranie  pracuje  według  ustalonego  porządku  obrad.  Proponowany

porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.
Porządek  nie  może być  rozszerzony o  punkty  dotyczące zmiany Statutu  lub  rozwiązania
Stowarzyszenia.

3. Zwyczajne Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy
dalej prowadzą obrady. Obrady walnego Zebrania Członków Towarzystwa są protokołowane
przez Sekretarza Zebrania.



§ 20

1. Zarząd składa się z 4 członków: Prezesa,  Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany

Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Szczegółowy  tryb  działania  Zarządu  określa  Regulamin  pracy  Zarządu,  uchwalony  przez

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą w szczególności:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez
siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  trzech  do  pięciu  członków,  w  tym  przewodniczącego

wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji  Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie  sprawozdań  na  Walnym  Zebraniu  Członków  wraz  z  oceną  działalności

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego

członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
g) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące  członkami  Zarządu  lub  pozostające  z  członkiem  Zarządu  w  stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie
okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  5  w  trakcie  kadencji  Komisji  jest  równoznaczne  z
pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 23

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  i  w  razie  potrzeby  inni  jej  członkowie  mają  prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA



§ 24

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d) wpływy z działalności statutowej
2. Składki  członkowskie  powinny  być  wpłacane  do  końca  pierwszego  kwartału  każdego

roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd
w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd. 

§ 25

Oświadczenia  woli,  w  tym  oświadczenia  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych
Stowarzyszenia  oraz  udzielania  pełnomocnictw, w  imieniu  Stowarzyszenia,  składa  dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Niniejszy Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia  na  podstawie  uchwały  powziętej  większością  2/3 głosów obecnych;  §  17  nie
stosuje się.

§ 27

1. Stowarzyszenie  może być  rozwiązane na podstawie  uchwały  Walnego Zebrania  powziętej
większością  2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17
nie stosuje się.

2. Likwidatorami  są  członkowie  Zarządu  Stowarzyszenia,  jeśli  Walne Zebranie  nie  wyznaczy
innych likwidatorów.

3. Pozostały  po  likwidacji  majątek  Stowarzyszenia,  zostanie  podzielony  zgodnie  z  uchwałą
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Statut  został  przyjęty  uchwałą  Walnego  Zebrania  Członków  Założycieli  Stowarzyszenia
Zawodowych  Przewodników  Miejskich  po  Krakowie  „Secesja”  w  dniu  20  maja  2014  
w Krakowie.

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego:

1/ ………………………………………..

2/ ………………………………………..

3/ ………………………………………..


