
STATUT 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO SPORTOWEGO „BESKID ŚLĄSKI “  

W REPUBLICE CZESKIEJ  
 

 
1. Postanowienia ogólne 
 

1.1 Nazwa towarzystwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno  Sportowe „BESKID ŚLĄSKI “   
w Republice Czeskiej, z.s. (skrót PTTS „BESKID ŚLĄSKI “) 

1.2 Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe „BESKID ŚLĄSKI“ jest osobą prawną,  
założone zostało zgodnie z Ustawą  nr. 89/2012 Dz.U, Kodeks Cywilny w brzmieniu 
obowiązującym. 
 

1.3 Siedziba Towarzystwa: 737 01 Czeski Cieszyn 
 

2.  Charakter towarzystwa 
 
2.1 PTTS „BESKID ŚLĄSKI “ jest dobrowolnym, pozarządowym, niezarobkowym związkiem  

obywateli narodowości polskiej żyjących w Republice Czeskiej.  Członkami towarzystwa 
mogą być i osoby innej narodowości i miejsca zamieszkania, które zgadzają się 
z podstawowym celem stowarzyszenia PTTS „BESKID ŚLĄSKI “ oraz chcą brać aktywny 
udział w jego działalności. 
 

2.2 Towarzystwo PTTS „BESKID ŚLĄSKI “ było zarejestrowane zgodnie z Ustawą nr 83/1990         

Dz.U  Ministerstem Spraw Wewnętrznych dnia 15. 10. 1991 pod nr. VSC/1 – 7991/91 – R  

i jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Polskiego Stowarzyszenia Turystyczno  

Sportowego „Beskid Śląski“ w Republice Czechosłowackiej z siedzibą w Orłowej, które 

było założone w roku 1922. 

 

3. Cele i środki działania  

3.1 Towarzystwo budzi i pogłębia wiedzę o regionie, jego znaczeniu i historii, udostępnia 
nowe miejsca dla turystyki górskiej, kultywuje jego tradycje turystyczne oraz sportowe. 
Organizuje turyctyczne, rowerowe i inne sportowe imprezy dla swoich członków i 
sympatyków. 
 

3.2 Stwarza warunki do aktywnej działalności seniorów, rodzin, dzieci i młodzieży zapewniając 
wszechstronny program w ramach turystyki pieszej, narciarskiej i rowerowej. Tworzy 
i upowszechnia system odznak turystycznych, służących rozwojowi kultury fizycznej i 
kultury wędrowania. Rozwija zmysł ochrony przyrody, rozwija właściwości moralne oraz 
sprawność fizyczną swoich członków. 

 
3.3 Współpracuje z podobnie ukierunkowanymi organizacjami w Republice Czeskiej i za 

granicą. 
 

4. Członkowstwo w Towarzystwie 
 
4.1 Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która osiągnęła 18 lat zgodnie    
      z ustanowieniem artykułu 2.1. Osoba poniżej 18. roku życia może zostać członkiem  
      Towarzystwa za zgodą osoby odpowiedzialnej za nieletniego. Dowodem członkostwa  jest 

legitymacja członkowska. 
 



4.2 Członkowstwo powstaje z dniem, kiedy zarząd Towarzystwa zadecyduje o przyjęciu w   

      poczet członków na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna zawierać imię i   

      nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu albo adres emailowy, datę podania   

      deklaracji  oraz podpis własnoręczny wnioskodawcy,  u osób poniżej 18. roku życia za   

      zgodą osoby odpowiedzialnej za nieletniego. 

      Zarząd Towarzystwa decyduje o przyjęciu na najbliższym posiedzeniu zarządu po dniu  

      podania deklaracji. 

 

4.3 Członkiem założycielem Towarzystwa jest osoba fizyczna, która bierze udział w pracy 

zarządu przygotowawczego. Zarząd ma uprawnienie do zaproponowania kandydata na 

członka honorowego osobie, która ma wybitne zasługi o rozwój  turystyki i Towarzystwa 

PTTS „BESKID ŚLĄSKI “. Udzielenie takiego członkostwa musi być uchwalone przez 

zebranie członkowskie. Członek honorowy zwolniony jest od opłat znaczków 

członkowskich, ma jednak wszelkie prawa członka zwyczajnego. 

    

4.4. Członek Towarzystwa ma prawo: 

      a) po osiągnięciu wieku 18 lat brać udział w wyborach i być wybieranym do wszystkich     

          władz Towarzystwa, 

     b) brać udział w zebraniach członkowskich, 

     c) wnosić wnioski związane z działalnością Towarzystwa i brać aktywny udział w jego   

        pracy,  

     d) być informowanym o czynności i gospodarowaniu Towarzystwa. 

 

 4.5. Członek Towarzystwa ma obowiązek: 

      a) dbać o zachowanie tradycji Towarzystwa oraz godnie Go reprezentować, 

      b) wypełniać obowiązki płynące ze statutu, z regulaminu wewnętrznego i wypełniać    

         uchwały Towarzystwa, 

      c) poinformować zarząd o zmianach danych osobistych podanych w deklaracji,   

      d) rzetelnie opłacać znaczki członkowskie. 

 

4.6. Członkostwo w PTTS „Beskid Śląski“ zanika: 

      a) dobrowolnym wystąpieniem członka na podstawie pisemnego oświadczenia o   

         wystąpieniu członka, przesłanego do zarządu, 

      b) skreśleniem na skutek zaległości w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy   

          niż dwa lata, 

      c) wykluczeniem członka, o ile swoim postępowaniem rażąco narusza cele i zasady   

         Towarzystwa oraz w następstwie niedotrzymania reguł statutowych, 

      d) w związku z rozwiązaniem Towarzystwa, 

      e) zgonem albo uznaniem za zmarłego. 

 

4.7. Towarzystwo prowadzi spis członków. W spisie  każdy członek ma wymienione   

        następujące dane: nr ewidencyjny, imię i nazwisko, tytuł, data urodzenia, adres  

        zamieszkania, nr telefonu oraz adres emailowy. Spis członków  jest niepubliczny. 

 

 

 



5. Struktura organizacyjna    

5.1 Członkowie Towarzystwa są zrzeszani w rejonach. Głównego Rejonowego uchwala zarząd,   
który stanowi zakres jego działalności w Regulaminie Wewnętrznym. Rejony mogą 
prowadzić własną działalność. Musi ona być w zgodzie ze Statutem oraz Regulaminem 
Wewnętrznym Towarzystwa. Rejony nie posiadają osobowości prawnej. Główni Rejonowi 
rejonów są członkami zarządu Towarzystwa wybieranymi w wyborach. 
 

5.2 Członkowie Towarzystwa mogą wytwarzać samodzielne sekcje i kluby. Ich działalność musi 
być zgodna ze statuten Towarzystwa i Regulaminem Wewnętrznym. Sekcje i kluby nie 
posiadają osobowości prawnej. 
  

6. Organy Towarzystwa 
        
              6.1.  Organami Towarzystwa są: 
                      a) zebranie członkowskie 
                      b) zarząd 
                      c) prezes 
                      d) komisja kontrolna 
 
               6.2. Najwyższym organem Towarzystwa jest zebranie członkowskie: 
                       a)  jest zgromadzeniem wszystkich członków Towarzystwa, odbywa się co najmniej raz w   
                            roku 
                       b)  stanowi ilość członków zarządu Towarzystwa oraz komisji rewizyjnej i wybiera ich na             
                            3-letnią kadencję, 
                       c)  uchwala sprawozdanie z działalności zarządu, sprawozdanie finansowe oraz  
                            sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
                       d)  uchwala statut i jego zmiany, 
                       e)  wyznacza główne kierunki czynności, plan pracy na następny okres i budżet, 
                       f)  uchwala iliść rejonów i ich usytuowanie w regionie,  
                       g)  na wniosek zarządu Towarzystwa zawiesza działalność sekcji i klubów, 
                       h)  decyduje o rozwiązaniu Towarzystwa albo jego transformacji, 
                       i)   wybiera honorowych członków Towarzystwa, decyduje o skreśleniu członka  
                           Towarzystwa.  
     
                6.3. Zebranie członkowskie jest zwoływane: 
                       a) z iniciatywy zarządu Towarzystwa w przypadku, że o zwołanie zażąda 2/3 członków  
                           zarządu, 
                       b) z iniciatywy bazy członkowskiej Towarzystwa w przypadku, że o zwołanie zażąda 1/3  
                           członków. 
                           W wymienionych przypadkach zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego  
                           zebrania członkowskiego do 30-tu dni od podania wniosku na jego zwołanie. 
 
                6.4. Zebranie członkowskie uchwala uchwałę większością głosów obecnych członków  
                        Towarzystwa.  
 
                6.5. Zarząd przekaże zaproszenie na zebranie członkowskie dla członków Towarzystwa za  
                        pośrednictwem stron internetowych Towarzystwa z podaniem terminu, miejsca i  
                        przedmiotu obrad, w terminie 30-tu dni przed rozpoczęciem zebrania, a także za  
                        pośrednictwem prasy regionalnej z wyprzedzeniem 4 dni.    
 
                  6.6 Działalnością Towarzystwa pomiędzy zebraniami członkowskimi kieruje zarząd   

                  Towarzystwa, który wybiera spośród swoich członków prezesa i dwóch   



         wiceprezesów, sekretarza, gospodarza i personalistę. W kompetencji zarządu     
         Towarzystwa jest także opcja odwołania prezesa, wiceprezesów, sekretarza, gospodarza,  
         personalisty i reszty członków zarządu. 

 
                        Zarząd towarzystwa: 
 

a) jest organem wykonawczym Towarzystwa, kieruje działalnością Towarzystwa i 
gospodaruje z majątkiem ruchomym i nieruchomym Towarzystwa, 

b) uchwala wewnętrzne przepisy Towarzystwa i regulaminy sekcji i klubów, 
c) odwołuje członka zarządu, który od dłuższego czasu nie wypełnia obowiązków 

członka zarządu, odwołanie musi być uchwalone na najbliższym zebraniu 
członkowskim, 

d) kooptuje za odstępującego albo odwołanego członka zarządu nowego członka 
zarządu, kooptacja musi być uchwalona na najbliższym zebraniu członkowskim, tym 
sposobem może być uzupełniona ¼ członków zarządu, 

e) uchwala zmianę budżetu, w przypadku, że wydatki są większe od dochodów, 
przyrost ujemnego salda może uchwalić tylko do wysokości 10 % uchwalonych  
wydatków,  

f) zwołuje raz w roku zebranie członkowskie, 
g) przedstawia zebraniu członkowskiemu sprawozdanie z działalności i sprawozdanie 

finansowe za okres miniony, 
h) opracowywuje plan działania oraz budżet, które przedstawia zebraniu 

członkowskiemu do uchwalenia, 
i) decyduje o wszystkich sprawach Towarzystwa, za wyjątkiem tych, które są w 

kompetencji zebrania członkowskiego, 
j) decyduje o przyjmowaniu i skreślaniu członka Towarzystwa, 
k) określa wysokość składek członkowskich na rok kalendarzowy i terminy spłatności, 
l) przekazuje komisji rewizyjnej na jej żądanie dokumenty dotyczące działalności i 

gospodarowania Towarzystwa, 
m) prowadzi ewidencję członków, wykaz przeznaczony jest tylko dla własnej potrzeby 

zarządu Towarzystwa. Wykaz członków aktualizuje na zebraniu zarządu zgodnie z  
uchwalonymi deklaracjami nowo przyjętych członków i według ilości członkowstwa 
zakończonego, 

n) uchwały wg punktów b), c), e) przyjmuje większością 2/3 głosów wszystkich 
członków zarządu, inne uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków 
zarządu, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa. 

 
               6.7   Ilość członków zarządu uchwala zebranie członkowskie. Kadencja zarządu jest trzyletnia.  
                       Zarząd zasiada według potrzeby. Zarząd może podjąć uchwałę, o ile na zebraniu jest   
                       obecny prezes i ponad 50 %  członków zarządu. Uchwała zostaje przyjęta, o ile na nią  
                       zagłosuje zwykła większość obecnych członków.      
 
               6.8. Prezes Towarzystwa jest organem statutarnym Towarzystwa, reprezentuje Towarzystwo    
                       we wszystkich sprawach. Okres pełnienia funkcji jest trzyletni. Prezes wybierany jest  
                       przez członków zarządu. W czasie jego dłuższej nieobecności zastępuje go wiceprezes  
                       ustanowiony przez zarząd.   
 
               6.9. Komisja rewizyjna Towarzystwa jest 3 osobowa i jest wybierana przez zebranie  
                      członkowskie na okres trzech lat. W  kompetencji zebrania członkowskiego jest jej  
                      odwołanie albo odwołanie członka komisji. Członkostwo w komisji rewizyjnej jest   
                       sprzeczne z członkostwem w zarządzie Towarzystwa lub z funkcją likwidatora 

 Towarzystwa. 
 



 
             6.10. Komisja rewizyjna dogląda na rzetelne prowadzenie wzystkich spraw Towarzystwa  
                       zgodnie ze statutem i przepisami prawnymi. W razie stwierdzenia braków zwraca uwagę   
                        organowi  statutarnemu i najbliższemu zebraniu członkowskiemu. Powierzony członek  
                        komisji kontrolnej może w ramach swoich kompetencji wglądać do dokumentów  
                       Towarzystwa i żądać od członków zarządu wyjaśnień  do poszczególnych spraw.   
                            
              6.11. Komisja kontrolna przedstawia zebraniu członkowskiemu sprawozdanie o czynności  
                        kontrolnej. Wyniki poszczególnych rewizji przedstawia zarządawi Towarzystwa. 
 

7.  Gospodarowanie Towarzystwa 
 

7.1 Towarzystwo gospodaruje ze środkami uzyskanymi ze składek członkowskich wpłacanych 
w  wysokości uchwalonej przez zarząd Towarzystwa oraz z ewentualnych darów od osób 
fizycznych i prawnych albo z grantów. Środki wydaje wyłącznie na sprawy związane z 
przedmiotem czynności Towarzystwa i to na podstawie rzetelnie prowadzonej 
księgowości.    

           
7.2. Towarzystwo może też prowadzić dodatkową czynność gospodarczą polegającą na  

działalności przedsiębiorczej lub innej czynności zarobkowej o ile celem tej czynności jest 

wspieranie działalności głównej albo celem jest wykorzystanie majątku Towarzystwa. 

 

7.3. Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. 

 

7.4. Zysk z działalności gospodarczej  Towarzystwa można wykorzystywać tylko wyłącznie na   

       działalność Towarzystwa lub w celach administracyjnych Towarzystwa. 

 

7.5. Ze sprawozdaniem finansowym zapoznaje zarząd swoich członków na każdym zebraniu  

       członkowskim. 

 

8.      Rozwiązanie Towarzystwa 

 

8.1  W przypadku rozwiązania Towarzystwa jest jego majątek po przeprowadzonej likwidacji    

      przekazany innej osobie prawnej z podobnym przedmiotem działania.    

 

8.2.Towarzystwo może wygasnąć na podstawie dobrowolnego rozwiązania uchwalonego na          

      zebraniu członkowskim albo z innego powodu określonego ustawą. 

 

8.3.W przypadku dobrowolnego rozwiązania Towarzystwa, zebranie członkowskie albo  

      nadzwyczajne zebranie członkowskie uchwali komisję likwidacyjną, która przeprowadzi  

      likwidację majątku Towarzystwa. 

        9.      Ustanowienia  końcowe 

        9.1. Sprawy nieustalone niniejszym statutem są rozpatrywane na podstawie  obowiązujących   

przepisów prawnych. 

             9.2. Statut uchwalono na zebraniu członkowskim dnia 14 listopada 2015.  Skuteczności 

nabywa   z dniem wpisu do rejestru towarzystw, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki. 


