
STATUT
WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ

Tekst jednolity sporządzony i przyjęty przez Walne Zgromadzenie
w dniu 22.02.2005 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Tworzy się Wielkopolską Izbę Turystyczną, w dalszej części Statutu zwaną WIT.

§ 2

WIT ma charakter regionalny i działa na obszarze województw wielkopolskiego oraz lubuskiego
oraz  pozostałych  jednostek  administracyjnych  tworzących  geograficzny  i  historyczny  region
Wielkopolski.

§ 3

Siedzibą WIT jest miasto Poznań.

§ 4

WIT  zrzesza  na  zasadzie  dobrowolności  osoby  prawne  i  fizyczne  prowadzące  działalność
gospodarczą w zakresie usług turystycznych z terenu Wielkopolski. Dopuszcza się możliwość
przynależności  do WIT  podmiotów gospodarczych  spoza terenu Wielkopolski  na  zasadach
określonych w regulaminie przyjmowania i skreślania członków WIT.

§ 5

WIT posiada osobowość  prawną  i  używa pieczęci i  znaków firmowych,  których  wzory określa
Zarząd WIT.

§ 6

1. WIT współpracuje z organizacjami i towarzystwami gospodarczymi oraz społecznymi w
zakresie realizacji celów i zadań określonych w Statucie WIT.

2. WIT  może  być  członkiem  tych  organizacji  na  zasadach  określonych  przez  Statuty
organizacji wymienionych w ust, 1.



II. CELE WIT I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celami WIT są następujące grupy zagadnień:
1. Ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów;
2. Udzielanie  członkom  WIT  pomocy  w  rozwiązywaniu  problemów  gospodarczych,

organizacyjnych i prawnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3. Współdziałanie  z  organami  państwowymi  i  samorządowymi  w  zakresie  tworzenia

warunków dla promocji i rozwoju turystyki;
4. Działanie na rzecz promocji regionu Wielkopolski w kraju i zagranicą;
5. Inspirowanie  współpracy  gospodarczej  członków  WIT z  zagranicznymi  podmiotami

gospodarczymi oraz organizacjami prowadzącymi podobną  działalność programową;
6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności rzetelności postępowania w

działalności gospodarczej.
7. Działania  na  rzecz  podnoszenia  kwalifikacji  osób  związanych  z  turystyką  oraz

hotelarstwem. 
8. Prowadzenie działalności służącej integrowaniu członków WIT.
9. Działania na rzecz informacji konsumenckiej dotyczącej usług turystycznych i hotelarskich

oraz transportu turystycznego.

§ 8

WIT realizuje swoje cele przez:
1. Koordynowanie ochrony prawnej działalności gospodarczej członków WIT.
2. Organizowanie  dla  członków  WIT  doradztwa  gospodarczego,  technicznego  i

organizacyjnego.
3. Udzielanie rekomendacji  WIT zrzeszonym w niej  podmiotom, na zasadach określonych

uchwałą Walnego Zgromadzenia WIT.
4. Wspieranie  w  krajowych  i  zagranicznych  organach  administracji  państwowej  oraz

samorządowej uzasadnionych inicjatyw podmiotów gospodarczych, organizacji  oraz osób
fizycznych na rzecz rozwoju turystyki, hotelarstwa i transportu turystycznego. 

5. Opiniowanie  programów  szkoleń  i  prowadzenie  działań  w  celu  podnoszenia  poziomu
zawodowego kadr pracujących w turystyce.

6. Organizację Sądu Polubownego dla członków WIT oraz podejmowanie działań niezbędnych
do wdrażania w życie zbioru zasad i zwyczajów kupieckich. 

7. Organizowanie  udziału  członków WIT  w imprezach  targowych  i  wystawienniczych,  na
zasadach określonych przez Zarząd WIT.

8. Podejmowanie działalności gospodarczej.

III. CZŁONKOWIE WIT

§ 9

1. Członkostwo  WIT  powstaje  z  chwilą  wpisu  i  ustaje  w  momencie  skreślenia  z  listy
członków. Wpisów oraz skreśleń dokonuje Zarząd WIT.

2. Członkostwo WIT może być  zwyczajne i  honorowe.  Zasady przyznawania  członkostwa
honorowego określa regulamin przyjmowania i skreślania członków WIT.

3. Zarząd podejmuje decyzje o wpisie na listę członków po zapoznaniu się z treścią deklaracji i
uregulowaniu spraw członkowskich.



4. Zarząd może odmówić wpisu kandydatowi,  który nie daje rękojmi przestrzegania statutu
WIT.

5. Od decyzji odmawiającej wpisu kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zgromadzenia WIT. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie jest ostateczna.

§ 10

1. Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków na wniosek zainteresowanego lub
inicjatywy  własnej  w  przypadku  nie  wywiązywania  się   członka  WIT  z  obowiązków
statutowych, określonych w regulaminie przyjmowania i skreślania członków WIT.

2. Skreślenie z inicjatywy Zarządu może nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia przez Zarząd
nie  wywiązywania  się  z  obowiązków  statutowych  albo  zaprzestania  prowadzenia
działalności gospodarczej przez członka WIT.

3. Zarząd skreśla członka z listy także wykonując orzeczenia Sądu Polubownego i podaje do
wiadomości ogółowi członków WIT, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również
organom administracji państwowej oraz samorządowej. 

§ 11

Zarząd WIT może wystąpić do Sądu Polubownego z wnioskiem o podjęcie działań wyjaśniających
wynikających z uzasadniającego przekonania, że członek Izby narusza zasady etyki kupieckiej oraz
norm obowiązującego prawa gospodarczego i handlowego.

§ 12

Przedstawiciel  osoby  prawnej  oraz  członek  WIT  –  osoba  fizyczna,  mogą  realizować  swoje
uprawnienia wobec WIT osobiście bądź przez ustawionego pełnomocnika.

§ 13

Członkowie WIT mają prawo do:
1. Uczestniczenia w pracach  i działaniach WIT.
2. Korzystania z pomocy i świadczeń WIT.
3. Otrzymywania bieżącej informacji i sprawozdań z prac WIT i jej organów.
4. Do powoływania się na członkostwo WIT w swej działalności gospodarczej, korespondencji

oraz na drukach i reklamach.
5. Rekomendacji przyznanej w trybie określonym w § 8 ust. 3 Statutu WIT.
6. Wnoszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia WIT zgodnie z § 18 ust. 3.

§ 14

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

§ 15

Członkowie WIT są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i
uchwał  organów  statutowych  WIT  oraz  regularnego  opłacania  składek  członkowskich  i
regulowania innych zobowiązań wobec WIT.



IV. ORGANY STATUTOWE WIT

§ 16

Organami Statutowymi WIT są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Polubowny.

V. WALNE ZGROMADZENIE WIT.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie WIT jest najwyższym organem statutowym władzy, w skład  którego
wchodzą wszyscy członkowie WIT.

2. Walne Zgromadzenie WIT podejmuje uchwały na posiedzeniach.
3. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia WIT zapadają zwykłą  większością  głosów w

obecności co najmniej 1/3 członków WIT.
4. Każdemu członkowi WIT przysługuje jeden głos.
5. Na  posiedzeniach  zwoływanych  w  drugim  terminie  quorum  określone  w  ust.  3  nie

obowiązuje.

§18

1. Walne Zgromadzenie WIT może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie  Zwyczajne  WIT  odbywa  się  raz  w  roku  i  jest  zwoływane  przez

Prezydenta lub Zarząd WIT.
3. Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie WIT może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd

WIT  z  własnej  inicjatywy  albo  na  pisemny  wniosek  1/3  członków  WIT  przedłożony
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

4. Walne Zgromadzenie WIT może zostać zwołane również przez przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej  w  trybie  przewidzianym  w  §  17,  gdy  Zarząd  nie  podjął  czynności  w  tym
zakresie.

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia WIT należy:
1. Uchwalanie i zmiana Statutu WIT.
2. Uchwalanie budżetu WIT.
3. Ustalanie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego.
4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz udzielanie

Zarządowi absolutorium i wotum zaufania.
5. Wybór Prezydenta WIT, kierującego pracami Zarządu WIT.
6. Wybór Zarządu WIT, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego WIT.
7. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu.
8. Uchwalanie  regulaminów  przyjmowania  i  skreślania  członków WIT  oraz  przyznawania

rekomendacji WIT.



§ 20

Wybory do organów statutowych WIT są tajne.

§ 21

Kadencja organów statutowych WIT wybieranych przez Walne Zgromadzenie jest trzyletnia.

VI. ZARZ ĄD
§ 22

1. Zarząd jest władzą wykonawczą WIT.
2. Zarząd jest upoważniony do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do

wyłącznej kompetencji innych organów statutowych określonych w Statucie.
3. Zarząd realizuje swoje uprawnienia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami WIT.

§ 23

1. Zarząd  wybierany  jest  w  ilości  5  –  9  osób  i  konstytuuje  się  na  swoim  pierwszym
posiedzeniu.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Wiceprezydenta WIT i Skarbnika WIT.

§ 24

Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 25

Prezydent WIT kieruje pracami Zarządu i reprezentuje WIT na zewnątrz.

§ 26

Prezydent  i  członkowie  Zarządu  nie  pozostają  w  stosunku  pracy,  mogą  jednak  otrzymywać
gratyfikacje, diety lub ekwiwalenty uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 27

1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest  w
stanie sprawować swojej funkcji, Zarząd może dokooptować do swojego składu członków
tymczasowych, pełniących swoje funkcje na czas określony lub do najbliższego Walnego
Zgromadzenia WIT.

2. Zarząd nie może liczyć więcej niż 3 członków tymczasowych.

§ 28

1. Zarząd WIT może powołać pracownika pracującego na rzecz WIT na zasadach określonych
w umowie pomiędzy Zarządem a powołaną osobą.

- Zarząd ustala zakres obowiązków wykonywanych przez powołaną osobę.



VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych

WIT.

§ 30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu w zakresie zgodności ze Statutem.
2. Kontrola pracy organów Izby wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Kontrola  działalności finansowej Izby.
4. Przedkładanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi  na Walnym Zgromadzeniu

Izby. 
5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia WIT zgodnie z § 18 ust. 4. 

§ 31

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do
roku.

VIII. S ĄD POLUBOWNY

§ 32

Sąd Polubowny składa się  z  pięciu członków wybieranych  przez Walne Zgromadzenie,  w tym
dwóch członków dokooptowanych spośród osób posiadających kwalifikacje prawnicze.

§ 33

Sąd  Polubowny  na  pierwszym  posiedzeniu  ze  swojego  grona  wybiera  przewodniczącego.
Członkowie Sądu Polubownego nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych WIT.

§ 34

Do  właściwości Sądu Polubownego należy: 
1. postępowanie pojednawcze w sporach majątkowych oraz innych między członkami WIT, a

także innymi podmiotami gospodarczymi
2. postępowanie pojednawcze w sporach majątkowych oraz innych między członkami WIT a

ich klientami.

§ 35

Celem działania Sądu Polubownego jest negocjowanie ugody stron poddających się dobrowolnie
orzecznictwu Sądu Polubownego.



IX. GOSPODARKA FINANSOWA, MAJ ĄTEK I FUNDUSZE IZBY

§ 36

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów.

§ 37

Na przychody i majątek WIT składają się:
1. Wpisowe i składki członkowskie.
2. Wpłaty na wspólne przedsięwzięcia.
3. Inne przychody i darowizny.

§ 38

Wszystkie  przychody  i  rozchody  muszą  być  uwidocznione  w  rocznym  sprawozdaniu  Zarządu
przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie to Zarząd przesyła wszystkim członkom
wraz z innymi dokumentami na 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 39

Pisma rozporządzające prawami majątkowymi WIT wymagają dla swej ważności oprócz podpisu
Prezydenta lub osoby przez niego upoważnionej podpisu drugiego członka Zarządu.

X. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

§ 40

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia WIT, podjętej w obecności co
najmniej 1/3 członków WIT zwykłą większością głosów.

2. Rozwiązanie  WIT  wymaga  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  podjętej  w  obecności  co
najmniej 2/3 członków WIT kwalifikowaną większością 2/3 głosów.


