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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa
na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z
2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z
późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń, obszarem działania jest Rzeczpospolita Polska,
ze szczególnym uwzględnieniem Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.
§ 4.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach. Współpraca musi być zgodna ze Statutem Stowarzyszenia. Decyzję o podjęciu
współpracy podejmuje Zarząd.
§ 5.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 6.
Stowarzyszenie ma prawo używania znaków graficznych i pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7.
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
- promowanie w społeczeństwie aktywnego trybu życia,
- popularyzowanie systematycznego uprawiania turystyki, rekreacji i sportu,
- organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i kulturoznawczych,
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspieranie edukacji i wychowania,
- podejmowanie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, w szczególności osób w
wieku emerytalnym,
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- propagowanie ochrony środowiska, ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- promowanie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów angażujących się w
realizację zadań zbieżnych z powyższymi celami.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- aktywną działalność członków Stowarzyszenia,
- współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania,
- prowadzenie witryny internetowej jako środka informacji o działalności Stowarzyszenia,
- działalność popularyzacyjną i informacyjną,
- podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz Stowarzyszenia,
- inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 9.
Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są następujące
podklasy Polskiej Klasyfikacji Działalności:
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 10.
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są
następujące podklasy Polskiej Klasyfikacji Działalności:
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
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- 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży
pisemną deklarację członkowską.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych podejmuje Zarząd w
formie uchwały nie później niż kwartał od daty złożenia deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych przysługuje
odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
- wyrażania opinii i zgłaszania wniosków we wszystkich kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
- korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
- udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
- uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
- przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w określonej wysokości,
- propagowania celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż kwartał od daty złożenia deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje
odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
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4. Członkowie wspierający 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.
5. Członkowie wspierający mają obowiązek:
- wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
- przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie 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.
4. Członkowie honorowi mają obowiązek:
- przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- propagowania celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
- wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający rok,
- wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- wykluczenia przez Zarząd ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia.
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
§ 17.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd nie
później niż kwartał po zakończeniu roku kalendarzowego. Termin i miejsce obrad Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem
zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma połowy uprawnionych, zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie 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.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej
14 dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma połowy uprawnionych, zwołuje
się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów niezależnie od ilości obecnych członków, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
- określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
- uchwalanie zmian Statutu,
- wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
- udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
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§ 18.
1. Zarząd powoływany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia do kierowania
działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a wybór jego członków odbywa się w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania
Członków. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera Prezesa, Wiceprezesa (-ów) i Sekretarza.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu następuje w drodze uchwały na
pierwszym posiedzeniu zwołanym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru. Do
tego czasu działają władze ubiegłej kadencji.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od ilości obecnych
członków uprawnionych do głosowania.
7. W razie gdy Zarząd ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie.
Dokooptowani członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. W przypadku odmowy zatwierdzenia Walne Zebranie Członków
dokonuje wyborów uzupełniających. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż
połowę składu Zarządu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
8. Do kompetencji Zarządu należą:
- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
- planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
10. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania
Zarządu.
§ 19.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór jej członków odbywa się w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
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głosowania tajnego. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie
członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza
wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Członkowie Komisji
Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu doradczego.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od ilości
obecnych członków uprawnionych do głosowania.
6. W razie gdy Komisja Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie. Dokooptowani członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają zatwierdzeniu na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku odmowy zatwierdzenia Walne
Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających. W drodze kooptacji można
powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej. W przeciwnym razie Zarząd
zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
- wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
- rozstrzyganie sporów na płaszczyźnie Zarząd - członkowie Stowarzyszenia,
- rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu Stowarzyszenia,
- wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
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ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 20.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 21.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
- składki członkowskie,
- darowizny,
- zapisy i spadki,
- środki pochodzące z ofiarności publicznej,
- środki pochodzące ze sponsoringu
- dotacje,
- subwencje,
- środki na wykonywanie zadań publicznych,
- udziały,
- lokaty.
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z działalnością
statutową.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
§ 22.
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub
pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Stowarzyszenia;
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub
pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków,
powołuje likwidatora, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
§ 24.
W sprawach nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 r., Nr 79,
poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi
zmianami).
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