
 

 

S T A T U T  

TOWARZYSTWA  KOLEI  IZERSKIEJ 
z 18.10.1991 r. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
Art.1. 

Dla ożywienia gospodarczego, turystycznego i sportowego w przygranicznym rejonie Karkonoszy 
i Gór Izerskich, poprzez uruchomienie linii kolejowej ze Szklarskiej Poręby do Harrachova, tworzy się 
Stowarzyszenie pod nazwą: Towarzystwo "Kolei Izerskiej". 

Art. 2. 

1. Towarzystwo „Kolei Izerskiej”, zwane dalej Towarzystwem, prowadzi działalność na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami i może uczestniczyć w podejmowaniu 
wspólnych przedsięwzięć wraz z innymi podmiotami prawa.  

2. Siedzibą Towarzystwa jest lokal położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 7/6. 

Art. 3. 

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym zgodnie z 
przepisami ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z 10.04.1989 r.(Dz.U. nr 20 z późn. zm. 104)  

2. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
3. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opartej na społecznej pracy członków.  
4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych 

współpraca umożliwiająca realizacje celów, o których mowa w Art. 4., jeżeli nie narusza to 
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.  

5. Towarzystwo używa odznaki członkowskiej przedstawiającej rysunek jadącego zboczem pociągu. 
Z lewej strony trzy stylizowane litery Tki. Litera „T” ma wygląd semafora z napisem w ramieniu: 
Towarzystwo Kolei Izerskiej. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania. 
Art.4 

Celem Towarzystwa jest przywrócenie Szklarskiej Porębie dawnych walorów znanego w Polsce 
wczasowiska; ożywienie gospodarcze i aktywizacja ruchu turystyczno-sportowego w rejonie 
zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich, oraz ochrona środowiska naturalnego. 

Art.5 

Swe cele Towarzystwo zamierza zrealizować poprzez: 

1. Uruchomienie nieczynnej od 45 lat linii kolejowej łączącej dwa miasta: Szklarską Porębę z 
Harrachovem w Czechosłowacji, stanowiącej podstawę dalszych działań integrujących przygra-
niczne miasta w oparciu o możliwości działających w mieście podmiotów gospodarczych, takich 
jak biura i organizacje turystyczne i sportowe, których przedstawiciele są członkami założycielami 
Towarzystwa.  

2. Zainicjowanie w porozumieniu z organami samorządu terytorialnego i kontynuowanie współpracy 
gospodarczej, sportowej, turystycznej i kulturalnej miast leżących przy linii kolejowej z Jeleniej 
Góry do Liberca, z których dwóch przedstawicieli jest członkami założycielami Towarzystwa. 
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3. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem zysków na cele statutowe, w tym na 
rozwój infrastruktury turystycznej, reklamę walorów tego rejonu i ochronę środowiska.  

4. Pobudzanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z założonymi przez Towarzystwo 
celami, przy współpracy z organizacjami i instytucjami sportowo-turystycznymi i ekologicznymi, 
oraz służbami badan i kontroli środowiska.  

 

Rozdział III. Członkostwo. Prawa i obowiązki. 
Art. 6. 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: 
a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, zainteresowana celami Towarzystwa, 
zdolna do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, mająca miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na podstawie pisemnej deklaracji.  

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, zainteresowana celami Towarzystwa, 
która zadeklaruje poparcie finansowe zgłaszając pisemny akces. 

4. Członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków 
na wniosek Zarządu, za szczególne zasługi dla Towarzystwa. 

5. Nabycie członkostwa następuje na mocy Uchwały Zarządu Towarzystwa. Na odmowę przyjęcia, 
przysługuje zażalenie do Walnego (Nadzwyczajnego) Zebrania Członków, za pośrednictwem 
Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

Art. 7. 

Członkostwo ustaje na skutek: wystąpienia, skreślenia, wykluczenia, lub śmierci.  

1. Wystąpienie następuje przez pisemne zgłoszenie Zarządowi. 
2. Skreślenie następuje wobec członka zalegającego z opłatą składek za okres 6 miesięcy, lub 

uporczywie naruszającego Statut, pomimo upomnienia, decyzją Zarządu. 
3. Wykluczenie stosuje się jako karę za działanie na szkodę interesów Towarzystwa, lub inne ciężkie 

naruszenie postanowień Statutu. Decyzję podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Od Uchwały Zarządu o skreśleniu, bądź wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego 
(Nadzwyczajnego) Zebrania Członków, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni 
od zawiadomienia. 

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ponowne przyjecie. 

Art. 8. 

Członkowie Towarzystwa maja prawo: 

1. Wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa z zastrzeżeniem pkt.5. 
2. Zabierać glos we wszystkich sprawach Towarzystwa. Wysuwać wnioski i postulaty. Brać udział w 

głosowaniu z zastrzeżeniem pkt.5. 
3. Brać udział w zebraniach, naradach i imprezach, oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Towa-

rzystwa na zasadach określonych Regulaminem Towarzystwa, uchwalonym przez Walne 
Zebranie. 

4. Posiadać legitymację i używać odznaki Towarzystwa. 
5. Członkom wspierającym, czynne i bierne prawo wyborcze, oraz prawo glosowania nie 

przysługuje. 
Art. 9. 

Członkowie Towarzystwa maja obowiązek: 

1. Uczestniczenia w realizacji zadań statutowych Towarzystwa. 
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2. Przestrzegania przepisów Statutu, treści Uchwal Zarządu i Walnego Zebrania, oraz innych, 
wynikających z zawartych przez Towarzystwo porozumień i układów. 

3. Opłacać regularnie składki członkowskie. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku 
płacenia składek. 

 
Rozdział IV. Władze. Tryb powołania i kompetencje. 

Art. 10. 

1. Władzami Towarzystwa są: 
 a) Walne (Nadzwyczajne) Zebranie Członków. 

b) Zarząd Towarzystwa. 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w glosowaniu jawnym 
lub tajnym i bezpośrednim na kandydatów z grona członków zwyczajnych i honorowych. 
Kadencja trwa 4 lata, lub krócej w przypadku Zarządu, w razie nie uzyskania corocznego 
absolutorium. 

3. Wszelkie Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 
ilości osób uprawnionych do głosowania, jawnie lub tajnie, z zastrzeżeniem Art.13 pkt.2. i Art.20  

4. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, (Komisji Rewizyjnej), władzom tym przysługuje prawo 
kooptacji. Liczba członków uzupełniających władze nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

Art. 11. 

1. Walne Zebranie Członków obraduje raz w roku. 
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie na podstawie:  

a) Uchwały Zarządu Towarzystwa, 

b) na zadanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na zadanie przynajmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa. 

3. Członkowie winni być zawiadomieni na 14 dni przed datą zebrania. 

Art. 12. 

Do kompetencji Zebrania Członków Towarzystwa należy: 

1. Określanie programu działania, kierunków współpracy, oraz ocena jego realizacji. 
2. Uchwalanie poprawek do Statutu. 
3. Wybory władz Towarzystwa w glosowaniu jawnym lub tajnym. 
4. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich. 
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
6. Przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu. 
7. Przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i udzielanie mu lub nie absolutorium. 

Art. 13. 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5-7 członków, pochodzących z wyboru. 
2. W razie potrzeby Zarząd wybiera ze swego grona prezydium w 3 osobowym składzie. 
3. Zarząd odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał, lub częściej w miarę potrzeb 

Towarzystwa.  
4. Prezydium zarządu odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz na miesiąc, lub częściej w miarę 

potrzeb zarządu. 
Art. 14. 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi 
Zebraniami Członków, a w szczególności:  
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1. Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Członków.  
2. Ustalanie okresowych planów działania. 
3. Powoływanie zespołów problemowych. 
4. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Towarzystwa. 
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa. 
6. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami. 
7. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich. 
8. Zwoływanie Walnych i Nadzwyczajnych Zebrań Członków. 

Art. 15. 

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy bieżące kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie 
pomiędzy posiedzeniami Zarządu, zwłaszcza reprezentowanie Towarzystwa w zewnętrznych konta-
ktach krajowych i zagranicznych. 

Art. 16. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Ze swego grona wybiera przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu i 
Prezydium, z głosem doradczym. 

Art. 17. 

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.  

2. Występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych z 
żądaniem wyjaśnień. 

3. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o stanie gospodarki Towarzystwa, oraz o 
działalności Zarządu. 

4. Stawianie wniosków o coroczne udzielenie lub nie absolutorium Zarządowi Towarzystwa. 
 

Rozdział V. Majątek i fundusze. 
Art.18 

Majątek Towarzystwa stanowią: 

1. Ruchomości i nieruchomości. 
2. Fundusze, a to: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) dotacje, subwencje, zapisy i darowizny, 

c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, 

d) inne wpływy z działalności statutowej. 

Art. 19. 

1. Fundusze Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.  
2. Zarząd Towarzystwa gospodaruje majątkiem i funduszami, oraz prowadzi księgowość zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
3. Dla ważności pism finansowych i umów majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika 

Towarzystwa lub dwóch osób upoważnionych do konkretnej sprawy z grona członków Zarządu 
 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe. 
Art. 20. 
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1.  Poprawki lub zmiana Statutu wymagają Uchwały Walnego (Nadzwyczajnego) Zebrania 
Członków, podjętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby 
uprawnionych do glosowania. 

2. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga podjęcia Uchwały Walnego (Nadzwyczajnego) Zebrania 
Członków większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby uprawnionych do 
glosowania. 

3. Uchwala o rozwiązaniu Towarzystwa winna określać przeznaczenie majątku. 
 
Statut uchwalony na II. Zebraniu Członków Założycieli w dniu 18 października 1991 w Szklarskiej Porębie. 

 
Za Komitet Założycielski:  

Wojciech Grzybowski, Andrzej Musiela, Julian Gozdowski. 


