STATUT
BRODNICKIEGO TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1) Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem,
które działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tj.
Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.
2) Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1) Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej, zgodne z przepisami w tym zakresie.
2) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brodnica.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5
1) Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z napisem określającym nazwę i siedzibę
Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2) Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania.
4) O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 5 pkt. 3, lub wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zebranie Członków. Uchwała może zostać podjęta na Walnym Zebraniu, w którym uczestniczy, co
najmniej połowa Członków Stowarzyszenia.
5) Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na zasadach i warunkach zgodnych z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6) Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności regionu brodnickiego.
7) Działalność statutowa jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
8) Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.
9) Stowarzyszenie może również prowadzić działalność odpłatną i zatrudniać pracowników za
wynagrodzeniem na zasadach i w formach przewidzianych w Kodeksie Pracy. Decyzję w/s zatrudnienia
pracownika podejmuje Walne Zebranie.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
Stowarzyszenie ma na celu:
1) Ochronę fauny i flory - podejmowanie działań służących jej ochronie oraz rozbudzanie w
społeczeństwie zainteresowania przyrodą.
2) Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska
naturalnego.
3) Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk
przyrodniczych najbardziej narażonych na zniszczenie.
4) Organizowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych,
w szczególności regionu Pojezierza Brodnickiego.
5) Prowadzenie monitoringu faunistycznego, w szczególności ptaków i nietoperzy oraz monitoringu
stanu ich siedlisk.
6) Popularyzację idei ochrony ptaków i ich siedlisk oraz rozpowszechnianie wiedzy o ich biologii, ekologii
i wędrówkach.
7) Popularyzację edukacji ekologicznej i propagowanie idei proekologicznych.
8) Inspirowanie i organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach z dziedziny edukacji ekologicznej,
myśli naukowo-technicznej i innych wartościach związanych z ochroną środowiska.
9) Promocję oraz wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska.
10) Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, informowanie opinii publicznej o zagrożeniach i
stanie środowiska oraz stworzenie klimatu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w tym zakresie.
11) Organizowanie konferencji, seminariów i sesji naukowych dotyczących ekologii i turystyki.
12) Kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży, które sprzyjać będą obecnie i w przyszłości idei
ekorozwoju.
13) Wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych o znaczeniu dla rozwoju nauki oraz regionu
- wydawnictwa krajoznawcze i turystyczne, a w szczególności mapy, foldery, informatory, płyty CD i
przewodniki promujące atrakcje turystyczne regionu.
14) Organizowanie konkursów promujących osiągnięcia naukowe, osiągnięcia uczniów i studentów, w
tym osiągnięcia artystyczne.
15) Działanie w kierunku tworzenia więzi emocjonalnych z miejscem zamieszkania, nauka samodzielnego
dostrzegania problemów ochrony środowiska miejsca zamieszkania oraz inspirowanie do ich
rozwiązywania.
16) Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu połączone z elementami wiedzy o środowisku,
organizowanie imprez o charakterze sportowo – turystyczno – rekreacyjnym.
17) Organizowanie rajdów, spływów kajakowych, wyjazdów, wycieczek o charakterze związanym z
ochroną środowiska.
18) Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym z rodzin najuboższych.
19) Inicjatywy dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa w czasie imprez krajoznawczych i
turystycznych oraz letnich i zimowych wypoczynków.
20) Tworzenie bazy materialnej służącej krzewieniu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
21) Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
22) Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i ruchami w zakresie realizacji zadań statutowych.

str. 3

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie i prowadzenie własnej działalności badawczej i szkoleniowej.
2) Inicjowanie i koordynację projektów monitorujących stan fauny i flory, ze szczególnym
uwzględnieniem awifauny regionu.
3) Zbieranie danych faktograficznych o stanie i zagrożeniach dla fauny i flory, w szczególności regionu
Pojezierza Brodnickiego.
4) Podejmowanie działalności informacyjnej, popularyzowanie wiedzy i świadomości ekologicznej,
poprzez organizowanie odczytów, spotkań, wystaw i imprez oraz programów w lokalnych środkach
masowego przekazu.
5) Współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie powszechnej edukacji ekologicznej dzieci i
młodzieży szkolnej (programy szkolne, szkolenia nauczycieli, organizacja zajęć pozalekcyjnych,
ekoturystyki, „zielonych szkół", konkursów i olimpiad ekologicznych).
6) Prowadzenie czynnej ochrony przyrody, w tym działania zmierzające do objęcia ochroną prawną
terenów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo.
7) Prowadzenie obserwacji i badań przyrodniczych oraz tworzenie programów i projektów w zakresie
ochrony przyrody.
8) Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z innymi ośrodkami, towarzystwami i instytucjami z kraju
i zagranicy.
9) Opracowywanie programów, projektów, ekspertyz, oraz prowadzenie badań, inwentaryzacji i
monitoringów dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska.
10) Organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji, prelekcji, wycieczek i wypraw z zakresu ornitologii i o
tematyce przyrodniczej.
11) Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej, publikowanie wyników działalności
Stowarzyszenia w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz wydawanie ekspertyz i opinii.
12) Organizację konkursów, zawodów turystycznych oraz innych form służących rozwojowi
krajoznawstwa.
13) Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, rajdów, spływów kajakowych,
wyjazdów, wycieczek o charakterze związanym z ochroną środowiska, w tym dzieci z rodzin
najuboższych i zagrożonych marginalizacją.
14) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia.
15) Pobudzanie i wykorzystywanie inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony środowiska.
16) Występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych mających za
przedmiot sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.
17) Opiniowanie aktów prawnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
18) Pozyskiwanie środków dla pełnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej.
19) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych celów Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1) Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych niepozbawione praw publicznych,
okazujące gotowość do współpracy w realizacji celów Stowarzyszenia.
2) Młodzież w wieku 16-18 lat, ma pełne prawa członkowskie w Stowarzyszeniu, jednakże nie może
kandydować do Władz Stowarzyszenia z uwagi na ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3) Młodzież poniżej 16 lat może należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych,
jednakże bez prawa udziału w głosowaniu i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
4) Osoby prawne uczestniczące w Stowarzyszeniu, jako członkowie wspierający.
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.
2) Członków wspierających.
3) Członków honorowych.
§ 10
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.
2) Członkowstwo zwyczajne nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów po złożeniu pisemnej deklaracji przez
kandydata.
§ 11
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana i popierająca
działalnością Stowarzyszenia, uznająca Statut i która złożyła pisemną deklarację wstąpienia do
Stowarzyszenia.
2) Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego upoważnionego przedstawiciela.
3) Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów po złożeniu przez kandydata stosownego oświadczenia.
4) Członek wspierający i małoletni mają wszystkie prawa członków Stowarzyszenia za wyjątkiem prawa
głosowania na Walnym Zebraniu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Przysługuje im wyłącznie głos doradczy.
5) Członek wspierający ma obowiązek udzielania wsparcia Stowarzyszeniu.
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§ 12
1) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2) Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu.
3) Członkowie honorowi mają wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych, są jednak zwolnieni z
wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 13
Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
1) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia (z wyjątkiem członków małoletnich i
wspierających).
2) Prawo do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania Stowarzyszenia.
3) Prawo do korzystania z lokali, obiektów i urządzeń, będących w dyspozycji Stowarzyszenia na
zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz do korzystania z usług Stowarzyszenia,
4) Prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
5) Prawo do noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek;
1) Działania zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia, oraz przestrzegania postanowień Statutu i
Uchwał Władz Stowarzyszenia.
2) Aktywnego udziału w pracach organów Stowarzyszenia.
3) Realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 15
Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia.
2) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zaniechania udziału w pracach
Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
3) Utraty zdolności do czynności prawnych.
4) Pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.
5) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
6) Działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
7) Pozbawienia członkowstwa honorowego.
8) Śmierci członka.
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§ 16
1) Wygaśnięcie członkowstwa z przyczyn, o których mowa w § 15 pkt. 2-7 Statutu, Zarząd
Stowarzyszenia stwierdza w drodze uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2) O pozbawieniu członkowstwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały
podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 17
1) Od uchwały Zarządu o wygaśnięciu członkowstwa z przyczyn, o których mowa w § 15 pkt 2-7 Statutu,
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej
uchwały.
2) Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w sprawach, o których mowa w ust. 1 jest ostateczna.
§ 18
1) Ustanie członkowstwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia wobec członka.
2) W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd
Stowarzyszenia do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2) W przypadku rezygnacji, śmierci, długotrwałej choroby lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej
członkowi Organu Stowarzyszenia pełnienia funkcji, skład osobowy Organu jest uzupełniany w drodze
kooptacji, której dokonuje Zarząd po zasięgnięciu opinii członków Organu o pomniejszonym składzie. W
trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu Organu.
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§ 21
1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem.
2) Walne Zebranie jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.
3)Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4) Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
5) W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, małoletni i zaproszeni goście.
6) O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listownie lub mailowo, co
najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem zwyczajnym lub 7 dni przed terminem Walnego Zebrania
nadzwyczajnego.
§ 22
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
1) Kształtowanie działalności programowej Stowarzyszenia oraz określanie kierunków jego działania.
2) Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
3) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i dokonywanie w nim zmian.
5) Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz wyrażanie zgody na wydatki nieprzewidziane w budżecie.
6) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7) Udzielanie absolutorium Zarządowi.
8) Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
10) Rozpatrywanie wniosków, postulatów i skarg dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego władz
zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
11) Nabywanie i zbywanie nieruchomości, przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie pożyczek.
12) Określenie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia.
13) Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji.
14) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
15) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
16) Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
§ 23
1) Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na pięć lat.
2) Walne Zebranie może podejmować uchwały w wypadku, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3) W przypadku, gdy Walne Zebranie zwołane w trybie ust. 1 nie było władne do podejmowania uchwał
z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 2, Zarząd wyznacza nowy termin posiedzenia. Walne
Zebranie zwołane w nowym terminie może podejmować uchwały, jeżeli w jego posiedzeniu uczestniczy,
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
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§ 24
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane w każdym czasie.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie, co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Stowarzyszenia,
3) Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno być złożone do Zarządu na piśmie z
podaniem celu jego zwołania.
4) W przypadku nie dotrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia terminu zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zebrania, zwołuje je Komisja Rewizyjna w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdziła
fakt nie dotrzymania terminu przez Zarząd.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 25
1) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2) Na żądanie, co najmniej 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu, zarządza się głosowanie
tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 26
1) Posiedzenia Walnego Zebrania otwiera Prezes Stowarzyszenia, po czym następuje wybór Prezydium
Walnego Zebrania.
2) Prezydium Walnego Zebrania tworzą przewodniczący Walnego Zebrania, wiceprzewodniczący oraz
jeden członek.
3) Przewodniczący Walnego Zebrania, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący, organizuje
pracę Walnego Zebrania i przewodniczy obradom.
4) Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zebrania.
§ 27
1) Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2) Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.
3) Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
4) Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co
najmniej połowy statutowego składu organu.
§ 28
1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz
sekretarza.
2) Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
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3) Zarząd dokonuje wyboru w drodze kooptacji do swojego składu nowych członków w miejsce
ustępujących. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu Organu.
4) Każdy członek Stowarzyszenia może być wybierany wielokrotnie do jego władz.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz stwierdzanie
wygaśnięcia członkowstwa w przypadkach określonych niniejszym statutem.
3) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
4) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
5) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
6) Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
7) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań oraz przygotowywanie projektów
porządków obrad.
8) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
9) Przygotowywanie projektu budżetu.
10) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
11) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
12) Zawieranie umów i porozumień.
13) Zaciąganie pożyczek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
14) Zatrudnianie osób w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
15) Składanie sprawozdań z wykonania budżetu i stanu majątku Stowarzyszenia.
§ 30
1) Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na
kwartał.
2) Zarząd określa szczegółowe zasady i tryb swojej pracy.
§ 31
1) Prezes Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2) Do zadań prezesa Stowarzyszenia należy:
a) organizowanie pracy Zarządu,
b) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
d) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu.
3) W przypadku nieobecności prezesa zastępuje go jeden z dwóch wiceprezesów Stowarzyszenia.
§ 32
1) Walne Zebranie może powoływać komisje dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
2) Komisje są organami opiniodawczo-doradczymi.
3) Uchwała Walnego Zebrania o powołaniu komisji określa odpowiednio przedmiotowy zakres ich

str. 10

działania, ich skład oraz termin ukończenia przez nią pracy.
4) Komisje mogą zwracać się do członków Stowarzyszenia o udzielenie informacji lub przedstawienie
dokumentów w sprawach będących przedmiotem zainteresowania komisji lub grupy roboczej.
5) Komisje przedkładają sprawozdania, zgłaszają wnioski i opinie do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 33
1) Walne Zebranie wybiera na okres swej kadencji Komisję Rewizyjną w liczbie 3 członków.
2) Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.
3) Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru.
4) Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
5) Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przed upływem kadencji dokonuje Walne Zebranie w
drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności, co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
6) Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu Stowarzyszenia.
7) Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Komisji Rewizyjnej.
8) Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej.
9) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkowstwa w komisji zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.
§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz składanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków
wynikających z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
2) Składanie sprawozdań w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu.
3) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu.
4) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
5) Zwoływanie Walnego Zebrania w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Stowarzyszenia.
§ 35
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
§ 36
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 37
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) Dotacji i subwencji państwowych.
2) Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
3) Dochodów ze statutowej działalności gospodarczej.
4) Środków pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
5) Dochodów z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub pozostających w użytkowaniu
Stowarzyszenia.
6) Wpływów z darowizn publicznych i społecznych.
7) Odsetki, dochody z kapitału.
§ 38
1) Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
2) Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
3) Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes, a w razie jego
nieobecności jeden z dwóch wiceprezesów Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
4) Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
finansowe lub zmiany w majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swej ważności łącznego działania dwóch
osób - prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia lub prezesa bądź wiceprezesa i jednego członka Zarządu.
5) Do każdej czynności, o której mowa jest w pkt. 4, wymagana jest kontrasygnata skarbnika.
6) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7) Za prowadzenie księgowości Stowarzyszenia odpowiada skarbnik.
8) Rokiem sprawozdawczym i rozrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 39
1) Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek oraz nie może zabezpieczać majątkiem stowarzyszenia
zobowiązań członków Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników
Stowarzyszenia oraz osób bliskich, tj. osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki,
kurateli.
2) Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członka
Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpiłoby bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3) Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
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lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
4) Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 40
1) Wniosek o zmianę Statutu Stowarzyszenia może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/5
członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien być rozpatrzony na najbliższym lub nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu.
2) Uchwały o zmianie Statutu podejmowane są przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów
(Większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia).
§ 41
1) Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 3/4
liczby członków.
2) Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków podjętej w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia.
3) Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale
musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.
4) W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną oraz
podejmuje uchwałę w kwestii przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o
Stowarzyszeniach.
§ 43
Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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