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1. Postanowienia ogólne 

1.1. STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH „Lider”, 

zwane dal0ej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym  w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym osobowość prawną, jego akronim to 

SMPG „Lider”. 

1.2. Nazwa własna wykonywanego przez członków Stowarzyszenia zawodu poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej  jest zastrzeżona przez organizację nadrzędną 

UIMLA w dwóch językach: 

1.2.1. polskim jako „Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA”, jej akronimem jest 

„MPG UIMLA” 

1.2.2. angielskim jako „International Mountain Leader UIMLA”, jej akronimem jest „IML 

UIMLA”. 

1.3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a 

siedzibą jest miasto Kraków. 

1.4. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

1.5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

1.6. Stowarzyszenie działa  na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku 

Prawo o stowarzyszeniach z dnia 16 grudnia 2020 r. Dz.U. z 2020 poz.2261 oraz 

niniejszego Statutu. 

1.7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania na zasadach pełnej autonomii. 

1.8. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, legitymacji, znaków i odznak według 

zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia wzorów na ogólnych zasadach 

prawnych. 

1.9. Stowarzyszenie wykorzystuje ogólnodostępne środki komunikacji elektronicznej 

jako drogę kontaktu z oraz pomiędzy członkami Stowarzyszenia jak i na zewnątrz 

organizacji. 

1.10. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na 

posiedzeniach władz Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

1.10.1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 

1.10.2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek 

władzy Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad, 

1.10.3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

posiedzenia. 



 

                                 

2. Misja, cele i sposoby działania 

2.1. Misją Stowarzyszenia jest implementacja tradycji, zasad i praktyk 

międzynarodowego przewodnictwa górskiego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Fundamentalnymi wartościami są bezpieczeństwo klienta, profesjonalizm, 

umiejętność rzetelnego nauczania o górach, przyrodzie, kulturze i mieszkańcach. 

Swoje doświadczenie czerpiemy z codziennej pracy z klientami w górach całego 

świata. 

2.2. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających turystyce górskiej, upowszechnianiu wiedzy o górach i korzystaniu z 

usług przewodników, a także przyczynianie się do ochrony przyrody, gór i 

bezpieczeństwa w górach, ochronę zawodu przewodnika oraz  wspieranie 

organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które 

podejmują takie działania. 

2.3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną. 

2.4. Do zakresu działalności nieodpłatnej należą następujące działania: 

2.4.1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie 

działalności górskiej, 

2.4.2. współpraca i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 

2.4.3. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w dziedzinie przewodnictwa górskiego, 

2.4.4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i 

innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, 

2.4.5. uczestnictwo w opracowywaniu standardów bezpieczeństwa i zmian w 

przepisach regulujących realizację polityk, które mają wpływ na bezpieczeństwo 

klientów w górach, 

2.4.6. aktywne przygotowanie programu edukacyjnego, który umożliwia absolwentom 

uzyskanie tytułu Międzynarodowego Przewodnika Górskiego (IML) poprzez 

przygotowanie i organizację kursów na przewodników oraz unifikowanie 

istniejącej kadry przewodnickiej, 

2.4.7. nadawanie odpowiednich uprawnień przewodnickich UIMLA zgodnie z 

obowiązującym dokumentem o nazwie Standard UIMLA, 

2.4.8. ustanawianie i nadawanie odznak, 

2.4.9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez 

aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

2.4.10. szkolenia i organizację kursów w zakresie turystyki górskiej - letniej i zimowej - i 

innych form aktywności górskiej, 

2.4.11. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej działającymi 

na obszarze uprawnień, 

2.4.12.  

2.4.13. prowadzenie działalności wydawniczej, 

2.4.14. kształcenie ustawiczne dla dorosłych, 



 

                                 

2.4.15. tworzenie i wdrażanie programów, inicjatyw oraz projektów zgodnych z celami 

Stowarzyszenia 

2.4.16. pomoc finansową, rzeczową, informacyjną członkom Stowarzyszenia w trudnych 

sytuacjach życiowych, spowodowanych utratą zdrowia, czy możliwości 

prowadzenia działalności zarobkowej, na zasadach określonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia, 

2.4.17. dbanie o pamięć o zmarłych przewodnikach górskich byłych członkach 

Stowarzyszenia, 

2.4.18. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

2.5. Działalność gospodarcza: 

2.5.1. Stowarzyszenie może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych, dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między jego członków. 

2.5.2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności odpłatnej i gospodarczej w 

odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.  

2.6. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy ogółu 

członków, może ono jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

2.7. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby 

nie należące do Stowarzyszenia. 

2.8. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje 

prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem 

zadań statutowych w miarę posiadanych przez Stowarzyszenie środków. 

2.9. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia 

osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą 

pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze 

świadczoną pracą. 

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki   

3.1. Ustala się następujące rodzaje członkostwa: 

3.1.1. Międzynarodowy Przewodnik Górski Stowarzyszenia Międzynarodowych 

Przewodników Górskich (MPG SMPG), 

3.1.2. Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA (MPG UIMLA) = International 

Mountain Leader UIMLA (IML UIMLA) = Przewodnik UIMLA, 

3.1.3. Międzynarodowy Przewodnik Górski Senior, 

3.1.4. Międzynarodowy Przewodnik Górski Honorowy, 

3.1.5. Wspierający, 

3.1.6. Sympatyk. 

3.2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 



 

                                 

Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych – nie  pozbawiony praw 

publicznych – który: 

3.2.1. pozyska rekomendację dwóch członków wprowadzających o statusie 

Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA, 

3.2.2. złoży wypełnioną deklarację członkowską, 

3.2.3. zostanie przyjęty przez Zarząd, 

3.2.4. opłaci adekwatną składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd za 

rok kalendarzowy przed jego rozpoczęciem, 

3.2.5. posiada jeden ze statusów opisanych w 3.3, 3.4, 3.5. 

3.3. Międzynarodowym Przewodnikiem Górskim Stowarzyszenia Międzynarodowych 

Przewodników Górskich może być: 

3.3.1. członek założyciel Stowarzyszenia, 

3.3.2. absolwent kursu Międzynarodowego Przewodnika Górskiego organizowanego 

przez Stowarzyszenie na podstawie Regulaminu Kursu UIMLA 

3.3.3. absolwent kursu - International Mountain Leader - organizowanego przez inny 

kraj przynależący do UIMLA 

3.4. Międzynarodowym Przewodnikiem Górskim UIMLA (IML UIMLA), może być 

Międzynarodowy Przewodnik Górski, który dopełnił obowiązku okresowej Unifikacji 

opisanej w Regulaminie Unifikacji SMPG. MPG UIMLA jest uprawniony do otrzymania 

wlepki UIMLA na nadchodzący rok kalendarzowy. 

3.5. Międzynarodowym Przewodnikiem Górskim Seniorem może być członek 

Stowarzyszenia który: 

3.5.1. ukończy wiek 60 lat, 

3.5.2. nie posiada statusu Międzynarodowego Przewodnika Górskiego UIMLA, 

3.5.3. złoży pisemne podanie do Zarządu o status Seniora. 

3.6. Międzynarodowym Przewodnikiem Górskim Honorowym może zostać pełnoletni 

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec bez względu na to czy 

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

3.6.1. w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Stowarzyszenia, 

3.6.2. posiada wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy o górach lub 

przyczynił się do rozwoju turystyki górskiej i przewodnictwa górskiego. 

3.7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia, która została przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

3.8. Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna deklarująca chęć żywego 

udziału w życiu Stowarzyszenia bez aspiracji uzyskania statusu MPG. 

3.9. Za wyjątkiem członkostwa honorowego pozostałe statusy nabywa się przez przyjęcie 

kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze 

uchwały. 

3.10. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie. 

3.11. Zarząd Stowarzyszenia poprzez witrynę www.uimla.pl decyduje o wpisie i publikuje  

listy: 



 

                                 

3.11.1. Międzynarodowych Przewodników Górskich Stowarzyszenia 

Międzynarodowych Przewodników Górskich, 

3.11.2. Międzynarodowych Przewodników Górskich UIMLA – Przewodników UIMLA, 

3.11.3. Członków Honorowych, 

3.11.4. Członków Wspierających. 

3.12. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

3.12.1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

3.12.2. dbać o jego dobre imię, 

3.12.3. popierać i czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia, 

3.12.4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

3.12.5. regularnie opłacać składki wyznaczone uchwałą Zarządu na dany rok 

kalendarzowy, przy czym honorowi przewodnicy górscy zwolnieni są z opłacania 

składek, 

3.12.6. Międzynarodowi Przewodnicy Górscy UIMLA mają obowiązek uczestniczyć w 

okresowych Unifikacjach opisanych w Regulaminie Unifikacji SMPG, 

3.13. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w 

szczególności ma prawo: 

3.13.1. wybierać i być wybieranym do władz, realizując osobiście swoje czynne prawa 

wyborcze, 

3.13.2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 

3.13.3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 

3.13.4.  posiadać legitymację UIMLA i nosić odznakę UIMLA, 

3.13.5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 

działalności, 

3.13.6. korzystać z lokali, urządzeń technicznych, które Stowarzyszenie stawia do 

dyspozycji członków, 

3.13.7. korzystać ze świadczeń, pomocy oraz uczestniczyć we wszystkich 

przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie m.in. z poradnictwa i 

szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, 

3.13.8. korzystać z innych możliwości jakie stawia swoim członkom Stowarzyszenie, 

3.13.9. składać uzasadnione wnioski opinie, postulaty, do Sądu Koleżeńskiego w 

sprawach dotyczących funkcjonowania organów Stowarzyszenia i jego członków. 

3.14. Członek Wspierający 

3.14.1. Osoby prawne i fizyczne mogą zostać Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia 

poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii 

stosowną uchwałę. 

3.14.2. W takim samym trybie następuje ustanie Członkostwa Wspierającego 

Stowarzyszenie. 

3.14.3. Formę i rodzaj działania Członkowie Wspierający Stowarzyszenia ustalają z 

Zarządem. 



 

                                 

3.14.4. Członkowie Wspierający korzystają z praw przysługujących innym Członkom 

Stowarzyszenia. 

3.14.5. Członkowie Wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

3.15. Członek Sympatyk 

3.15.1. Osoby fizyczne mogą zostać Członkami Sympatykami Stowarzyszenia poprzez 

złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną 

uchwałę. 

3.15.2. W takim samym trybie następuje ustanie Członkostwa Wspierającego 

Stowarzyszenie. 

3.16. Członek Sympatyk nie posiada praw opisanych w 3.13. z wyjątkiem 3.13.7. 

3.17. Dla realizacji szkoleń i obowiązku okresowej Unifikacji Zarząd powołuje i nadzoruje 

działania kadry Szkoleniowej SMPG. Zakres jej funkcjonowania określa Regulamin 

Kadry SMPG. 

3.18. Utrata członkostwa 

3.18.1. Członkostwo ustaje w wyniku: 

3.18.1.1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, 

3.18.1.2. śmierci członka Stowarzyszenia, 

3.18.1.3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

3.18.2. Utrata członkostwa następuje również na wskutek wykluczenia przez Zarząd w 

przypadku: 

3.18.2.1. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku, przez co 

uniemożliwia się realizację celów statutowych, 

3.18.2.2. rażącego naruszenia dyscypliny budżetowej Stowarzyszenia, 

3.18.2.3. umyślnego uchylania się od obowiązku poddania kontroli Komisji 

Rewizyjnej, 

3.18.2.4. sprzeniewierzenia funduszy lub majątku Stowarzyszenia, 

3.18.2.5. zachowań sprzecznych z celem Stowarzyszenia, godzących w jego dobre 

imię, 

3.18.2.6. świadomego przekraczania uprawnień oraz oferowania usług pod szyldem 

UIMLA niezgodnych z zakresem uprawnień UIMLA, 

3.18.2.7. przynależności do organizacji o celach sprzecznych z celami 

Stowarzyszenia i prowadzenia działalności konkurencyjnej (wrogiej) wobec 

Stowarzyszenia, 

3.18.2.8. nie wykonane uchwały organu statutowego Stowarzyszenia, jeśli z 

okoliczności wynika, że osoba nie ma zamiaru podporządkować się 

uchwałom, 

3.18.2.9. naruszenia etyki zawodowej, 

3.18.2.10. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu. 

3.18.3. O utracie członkostwa orzeka Zarząd w formie uchwały. 

3.18.4. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub 

wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zebrania Członków. 



 

                                 

3.19. Zarząd może wymierzyć następujące kary:    

3.19.1. Upomnienie, 

3.19.2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia, 

3.19.3. wykluczenie. 

3.20. Zarząd może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary. 

3.21. Osoba wykluczona nie może ubiegać się o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu. 

3.22. Kary organizacyjne ulegają zatarciu: 

3.22.1. kary określone w 3.19.1. - po upływie 1 roku, 

3.22.2. kara określona w 3.19.2 - 3 lata po upływie okresu zawieszenia, 

3.22.3. kara określona w 3.19.3- po upływie 5 lat. 

3.23. Decyzję o wymierzonej karze członka podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

3.24. Z ustaniem członkostwa wiąże się obowiązek złożenia legitymacji oraz odznak 

Stowarzyszenia. 

3.25. Z ustaniem członkostwa nie przysługuje zwrot wpłaconych składek ani żadnych 

innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

3.26. Od uchwały Zarządu w przedmiocie kar członek Stowarzyszenia może się odwołać                                                         

w ciągu 21 dni od doręczenia mu uchwały na piśmie, daty wysłania uchwały listem 

poleconym lub doręczenia w inny skuteczny sposób. Uchwałę rozpatruje najbliższe 

Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania  jest ostateczna. 

3.27. Zawieszenie, wykluczenie praw członka Stowarzyszenia w trakcie procedury 

odwoławczej skutkuje utratą praw statutowych. 

4. Władze Stowarzyszenia 

4.1. Władzami Stowarzyszenia są: 

4.1.1. Walne Zebranie Członków, 

4.1.2. Zarząd, 

4.1.3. Komisja Rewizyjna, 

4.1.4. Sąd Koleżeński, o ile zostanie powołany. 

4.2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

4.3. Jeśli kadencja władz Stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu wyjątkowego, to podlega ona przedłużeniu do 

czasu wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż 60 dni 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu wyjątkowego. 

4.4. Jeśli skład wybieranych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną 

trzecią składu organu. W tym trybie nie można powołać Prezesa Stowarzyszenia, 

zwanego dalej “Prezesem”. 

4.5. Wybieralne władze Stowarzyszenia lub poszczególni ich członkowie mogą być 

odwołani uchwałą Walnego Zebrania przed upływem kadencji na pisemny i  

umotywowany wniosek: 



 

                                 

4.5.1. Komisji Rewizyjnej, 

4.5.2. Zarządu, 

4.5.3. przynajmniej ⅓  ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

4.6. Wniosek o odwołanie Zarządu lub jego członków nie pochodzący od Komisji 

Rewizyjnej przedstawia się jej do zaopiniowania. Wniosek o odwołanie Komisji 

Rewizyjnej lub jej członków nie pochodzący od Zarządu przedstawia się do 

zaopiniowania Zarządowi. 

4.7. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4.8. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

4.8.1. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

4.8.2. Zwyczajne Walne Zebranie  jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz 

na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej 

lub 20 % liczby członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, 

miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi 

lub każdym innym skutecznym sposobem co najmniej 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

4.8.3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 

nie wcześniej niż o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie 

obradować bez względu na liczbę uczestników. 

4.8.4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć Członkowie Stowarzyszenia oraz z 

głosem doradczym Międzynarodowi Przewodnicy Górscy Honorowi i 

Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 

4.8.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, 

Komisja Rewizyjna) i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka 

konieczność: 

4.8.5.1. z własnej inicjatywy, 

4.8.5.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

4.8.5.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia. 

4.8.6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się przed upływem miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku i w pierwszej kolejności obraduje się nad sprawami , dla 

których Walne Zebranie zostało zwołane. 

4.8.7. W razie niewywiązania się przez Zarząd z obowiązku zwołania Walnego 

Zebrania, Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.  

4.8.8. Walne Zebranie może się odbywać online. Warunki techniczne do takiej 

organizacji Walnego Zebrania  zobowiązany jest zapewnić Zarząd. 

4.8.9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

4.8.9.1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, 

4.8.9.2. uchwalanie budżetu rocznego oraz przyjmowania sprawozdania z jego 

wykonania, 



 

                                 

4.8.9.3. podjęcie uchwały o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności 

gospodarczej wraz                      z określeniem jej zakresu, 

4.8.9.4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4.8.9.5. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

4.8.9.6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4.8.9.7. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zaleceniem 

demokratycznego i równego dostępu reprezentantów 3 rejonów uprawnień 

przewodnika górskiego na terenie RP (Beskidy, Sudety, Tatry), 

4.8.9.8. uchwalanie zmian Statutu, 

4.8.9.9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie 

innych organizacji, 

4.8.9.10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

4.8.9.11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

4.8.9.12. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz 

rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń, 

4.8.9.13. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

4.8.9.14. rozpoznawanie wniosków o członkostwo honorowe. 

4.8.10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków. 

4.8.11.  Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 

wymaga bezwzględnej większości głosów to jest 50%+1 przy obecności 

minimum 1/3 członków Stowarzyszenia. 

4.8.12. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów 

przy obecności minimum 1/3 członków Stowarzyszenia. 

4.8.13. Każdemu uprawnionemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

4.9. Zarząd 

4.9.1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

4.9.2. Członkiem Zarządu może być tylko Członek Stowarzyszenia. 

4.9.3. Członkiem Zarządu nie mogą byś członkowie zarządów i władz innych 

stowarzyszeń o potencjalnie konkurencyjnym charakterze. 

4.9.4. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i trzech do pięciu członków Zarządu. 

Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie. 

4.9.5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym dokonuje 

wyboru Wiceprezesa. 

4.9.6. Do kompetencji Zarządu należy: 

4.9.6.1. realizacja kierunków działalności ustalonych przez Walne Zebranie 

Członków, 

4.9.6.2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

4.9.6.3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4.9.6.4. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań 

statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich 

działalności, 

4.9.6.5. przyjmowanie i wykluczanie  członków Stowarzyszenia, 



 

                                 

4.9.6.6. opracowanie coroczne budżetu oraz sprawozdania z jego realizacji oraz 

przedstawienie ich wraz ze sprawozdaniem finansowym Walnemu Zjazdowi 

wraz z opinią Komisji Rewizyjnej, 

4.9.6.7. zwoływanie Walnego Zebrania, 

4.9.6.8. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 

4.9.6.9. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia 

składek członkowskich podjętych uchwałą zarządu w tym członków grup 

roboczych i delegatów, 

4.9.6.10. uchwalanie Regulaminu Kursu UIMLA, Regulaminu Unifikacji SMPG, 

Regulaminu Kadry SMPG oraz innych regulaminów. 

4.9.7. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich uchwał nie 

zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia. 

4.9.8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

4.10. Komisja Rewizyjna 

4.10.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, w 

tym przewodniczącego Komisji wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji. 

4.10.2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz   w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. 

4.10.3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

4.10.3.1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności działalności 

finansowej                                         i gospodarczej pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności, nie rzadziej niż raz                                                   w 

roku, 

4.10.3.2. opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania 

finansowego oraz przedstawianie opinii Walnemu Zebraniu, 

4.10.3.3. wnioskowanie do Walnego Zebrania o podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia (lub odmowę udzielenia) absolutorium  Zarządowi, 

4.10.3.4. wnioskowanie do Walnego zebrania o odwołanie Zarządu lub 

poszczególnych członków Zarządu, 

4.10.3.5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 

4.10.3.6. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 

obowiązków, a także prawo żądania  zwołania posiedzenia Zarządu, 

4.10.3.7. wskazanie członka tego organu do reprezentowania Stowarzyszenia w 

umowach                                                     i sporach z członkami Zarządu, 

4.10.3.8. żądanie od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

4.11. Sąd Koleżeński 

4.11.1. Uchwałą Walnego Zebrania można powołać Sąd Koleżeński. 

4.11.2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami 

Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. 

4.11.3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego 

wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia. 



 

                                 

4.11.4. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się 

do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. 

4.11.5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości 

wszystkich członków. 

4.11.6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do 

najbliższego Walnego Zebrania. 

4.11.7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie. 

5. Majątek Stowarzyszenia – Finanse 

5.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

5.2. Przychód Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, 

spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia, dotacji, grantów, ofiarności publicznej i 

subwencji w tym z budżetu publicznego, kontraktów, zlecenia, usług, udziałów, lokat, 

sponsoringu, wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, wpływu z 

działalności statutowej, wpływów ze zbiórek publicznych, innych źródeł 

przewidzianych prawem. 

5.3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

5.4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5.5. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd. 

5.6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wyłącznie w ramach i w wysokościach 

ustalonego budżetu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes 

Zarządu wraz z jednym z członków Zarządu - na podstawie uchwały Zarządu. 

5.7. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes, bądź 

dwóch innych członków Zarządu. 

5.8. Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do 

reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a 

Stowarzyszeniem uprawniony jest reprezentant Komisji Rewizyjnej, wskazany 

uchwałą tego organu, bądź pełnomocnik, wskazany przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

5.9. Stowarzyszenie nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej wskazaną w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Art. 2.1. pkt 22 (Dz. U. 

2018 poz. 723) bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza 

operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

 

6.      Postanowienia końcowe  

6.1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 



 

                                 

6.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia powołując Komisję 

Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 

6.3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz 

innej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach charytatywnych 

zbliżonych do celów Stowarzyszenia. 

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


