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STATUT STOWARZYSZENIA  

Uchwalony 17.06.2013, zmieniony 31.07.2013, zmieniony 11.06.2014 

Tekst jednolity 

 

Preambuła 

W trosce o zachowanie dla teraźniejszości oraz przyszłych pokoleń krajobrazu Warszawy z 

całym jego bogactwem przyrodniczym, kulturowym, urbanistycznym i architektonicznym, 

kierując się potrzebą ochrony dziedzictwa narodowego zgromadzeni członkowie założyciele:  

Katarzyna Baliszewska-Wilk 

Waldemar Baraniewski 

Krzysztof  Benedek 

Andrzej Chmiel 

Jacek Dobrowolski 

Urszula  Jarosińska 

Barbara Jezierska 

Małgorzata Leszczyńska 

Grzegorz  Łuczniewski 

Jerzy Naumann 

Hanna Pilcicka-Ciura 

Maria Rosołowska 

Katarzyna Shannon 

Hanna Szmalenberg 

Dariusz Śmiechowski 

Tomasz de Tusch-Lec 

Sebastian Tyszczuk 

powołują stowarzyszenie na warunkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa 

oraz niniejszego Statutu. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogród Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu 

Kulturowego” – w dalszej treści Statutu zwane „Stowarzyszeniem”. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie powołane zostaje na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli taka 

przynależność nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 

których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§ 4 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

§ 5 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może używać pieczęci, wyróżniającego 

znaku graficznego i odznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział 2 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 7 

1. Celem Stowarzyszenia jest dbałość o zrównoważony rozwój, w szczególności w 

zakresie:  

a) ochrony krajobrazu kulturowego, w tym parków, ogrodów, zieleni śródmiejskiej, 

Wisły, jej otoczenia i starorzecza, innych rzek oraz jezior, kanałów i uroczysk - 

ochrony ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, 

przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz archeologicznych,  

b) zachowania i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury 

współczesnej oraz zabytków, w tym zabytków ruchomych, nieruchomych oraz 

archeologicznych, 

c) zachowania i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego,  

d) ochrony środowiska, w tym podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i 

wspierania proekologicznych inicjatyw obywatelskich, 

e) wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych, 

f) korzystania i realizowania praw człowieka i swobód obywatelskich w celu 

umacniania i rozwoju demokracji oraz  społeczeństwa obywatelskiego,  

g) rozwoju wiedzy o historii miast, w szczególności Warszawy, ich urbanistyce i 

architekturze, 

h) wspierania edukacji oraz upowszechniania informacji w zakresie ochrony 

przyrody, dorobku kultury, dziedzictwa narodowego i przyrodniczego, a także 

ekologii, 

i) budowania społecznej odpowiedzialności biznesu za ochronę kulturowo-

przyrodniczego krajobrazu, w szczególności Warszawy, 
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j) ochrony ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 

k) ochrony terenów cmentarzy, terenów pocmentarnych oraz miejsc pamięci i 

martyrologii,  

l) ochrony uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

§ 8 

1. Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez: 

a) podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym szczególnie Warszawy i jej okolic oraz budowanie dla tych 

działań społecznego poparcia, 

b) współpracę z władzami samorządowymi, władzami państwowymi, 

samorządowym, państwowym i prywatnym sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu oraz krajowymi i zagranicznymi środowiskami nauki, 

kultury, sztuki, urbanistycznymi i architektonicznymi oraz przedsiębiorcami i ich 

organizacjami,  

c) zgłaszanie projektów, monitorowanie prac oraz uczestniczenie w procesie 

legislacyjnym przy tworzeniu aktów prawnych, 

d) uczestniczenie jako strona i wspieranie stron oraz organów administracji 

publicznej w procesie tworzenia aktów prawnych i aktów stosowania prawa w 

sprawach związanych z celem Stowarzyszenia, a w szczególności decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

środowiskowych, decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwoleń na realizację 

inwestycji, decyzji o wpisie do rejestru zabytków, pozwoleń konserwatorskich 

oraz ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 

uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, sądowych i 

sądowoadministracyjnych dotyczących wymienionych zagadnień, 

e) inicjowanie oraz wspieranie działań w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, 

środowiska i krajobrazu, a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 

rewaloryzacji i konserwacji zabytków,  

f) podejmowanie działań służących ochronie obszarów o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

g) wypowiadanie się w sprawach publicznych oraz przedstawianie organom 

administracji publicznej poglądu w sprawach związanych z celem 

Stowarzyszenia, 

h) opiniowanie zagadnień związanych z celem Stowarzyszenia i zajmowanie 

stanowiska, 

i) opracowywanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących 

ochrony dziedzictwa narodowego i przyrodniczego oraz zrównoważonego 

rozwoju, 

j) wspieranie instytucji, organizacji oraz inicjatyw realizujących cele zbieżne z 

celem Stowarzyszenia, 
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k) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w 

zakresie dotyczącym celu Stowarzyszenia, 

l) nieodpłatne prowadzenie, uczestnictwo i wspieranie edukacji, spotkań, odczytów, 

seminariów, konferencji oraz wszelkiego rodzaju imprez związanych z celem 

Stowarzyszenia, 

m) nawiązywanie kontaktów z biznesem w celu upowszechnienia idei 

zrównoważonego rozwoju, w szczególności w celu ochrony dziedzictwa 

narodowego i przyrodniczego, 

n) wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych w działaniach zgodnych z celem 

Stowarzyszenia, 

o) wspieranie i animowanie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz 

zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa narodowego i 

przyrodniczego, 

p) informowanie i wspieranie obiegu informacji o sprawach związanych z celem 

Stowarzyszenia, 

q) propagowanie turystycznych walorów Warszawy, 

r) wydawanie materiałów propagujących cel istnienia Stowarzyszenia, 

s) inspirowanie i wspieranie twórców tworzących dzieła służące zrównoważonemu 

rozwojowi Warszawy, a także inicjowanie i popieranie wydawnictw 

propagujących tego rodzaju rozwój, w tym dokumentacji archiwalnej, 

t) gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość Warszawy, a 

także planów na przyszłość. 

 

Rozdział 3 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 członków zwyczajnych, 

 członków wspierających, 

 członków honorowych. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski oraz 

cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, który ukończył 18 lat, uznaje cele Stowarzyszenia, deklaruje wolę 

aktywnego uczestnictwa w ich realizacji i złożył deklarację przystąpienia do 

Stowarzyszenia wraz z opiniami dwóch wprowadzających członków 

Stowarzyszenia. 
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2. Członkami wprowadzającymi mogą być tylko członkowie legitymujący się 

przynajmniej rocznym stażem członkowskim lub członkowie honorowi. W 

pierwszym roku działalności Stowarzyszenia nie obowiązują wymagania 

dotyczące stażu członków wprowadzających. 

3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd 

Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej na podstawie pisemnej deklaracji.  

4. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu 

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub osoba 

prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą; 

pisemną deklarację takiej osoby rozpoznaje Zarząd i podejmuje w sprawie 

przyjęcia uchwałę.  

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości przez siebie 

zadeklarowanej. 

§ 12 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 

zamieszkania, w uznaniu jej szczególnych zasług w kształtowaniu 

zrównoważonego krajobrazu kulturowego, ochronie dziedzictwa narodowego lub 

przyrodniczego, względnie w uznaniu szczególnych zasług na rzecz 

Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia uchwałą podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia; tryb ten jest 

właściwy także w razie pozbawienia godności członka honorowego.  

§ 13 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej 

w głosowaniu tajnym, od której zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania 

się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, złożone w formie pisemnej przez 

zainteresowanego członka w ciągu 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia o 

podjęciu uchwały. 

3. Za prawidłowe powiadomienie uznaje się przesłanie informacji listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru na podany przez członka adres korespondencyjny. W 

razie niezawiadomienia Zarządu o zmianie adresu, przesyłkę wysłaną na adres 

dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo. 

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utraty 

członkostwa podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów 

oddanych.  

5. Przyczynami utraty członkostwa mogą być: 
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a) dobrowolna rezygnacja z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszona na 

piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, 

b) postępowanie niezgodne z celem, Statutem i/lub uchwałami Stowarzyszenia,  

c) przystąpienie do organizacji, której cele lub formy działania są niezgodne ze 

Statutem Stowarzyszenia lub też publiczne pochwalanie działań takiego 

podmiotu, 

d) prawomocne skazanie wyrokiem sądu karnego, 

e) zaległość we wnoszeniu składki członkowskiej, która mimo pisemnego 

upomnienia nie zostanie wniesiona w terminie dni 60 od daty jego doręczenia, 

f) śmierć członka, a w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną 

– utrata osobowości prawnej. 

6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:  

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, 

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

c) uczestniczenia we wszelkich działaniach podejmowanych i organizowanych 

przez władze Stowarzyszenia, 

d) zgłaszania władzom Stowarzyszenia opinii, wniosków i postulatów, 

e) noszenia odznaki Stowarzyszenia, 

f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

o skreśleniu z listy członków. 

7. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia, 

d) przestrzegania zasad etyki i powszechnie przyjętych zwyczajów postępowania, 

e) regularnego opłacania składek członkowskich,  

f) przekazania Zarządowi, wraz z deklaracją członkowską, adresu poczty zwykłej 

oraz poczty elektronicznej, pod którymi będzie odbierał kierowaną 

korespondencję, a także informacji o zmianie swojego adresu – nie później niż 

na dzień przed zaprzestaniem odbierania poczty elektronicznej pod adresem 

dotychczasowym oraz na 14 dni przed zaprzestaniem odbierania poczty 

zwykłej, 

g) w razie objęcia funkcji w organach administracji publicznej – do zawieszenia 

członkostwa, 

h) zatrzymania w poufności i nieudostępniania dalej treści protokołów posiedzeń 

Zarządu doręczonych na zasadach przewidzianych Statutem. 
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8. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszystkie prawa określone w 

ust. 6 za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (§13 ust. 6 pkt b). 

9. Członkom wspierającym i honorowym przysługuje prawo brania udziału z głosem 

doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia; członkowie ci nie 

biorą udziału w głosowaniach. 

10. Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

11. Członkowie honorowi, a także ci, którzy zawiesili członkostwo (§13 ust. 7 pkt g), 

zwolnieni są w okresie zawieszenia z opłacania składek członkowskich. 

12. Członkowie, którzy zawiesili członkowstwo, przez okres zawieszenia nie 

korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

§ 14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

 Zarząd Stowarzyszenia, 

 Komisja Rewizyjna. 

2. W razie zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby pochodzących z wyboru członków 

Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo 

kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba 

dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 ich liczby. W przeciwnym razie, 

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu 

odbycia wyborów uzupełniających. 

3. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego 

mandatu w tym organie; oświadczenie, dla swej skuteczności, wymaga formy 

pisemnej oraz powinno zawierać wskazanie przyczyn rezygnacji. 

§ 15 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być zwyczajne, albo 

nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez 

Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku i nie później niż do końca 

czerwca każdego roku.  

4. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na 

dzień wygaśnięcia kadencji Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, nie 

później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od upływu kadencji. 
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5. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz porządku dziennym obrad Zarząd  

Stowarzyszenia przekazuje członkom Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni 

naprzód; zawiadomienie przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

kierowanej na podany przez członka adres; zawiadomienie przesłane na adres 

podany przez członka, który okaże się nieaktualny w następstwie zaniedbania 

przekazania informacji o zmianie stosownie do § 13 ust. 7 pkt f, uznaje się za 

doręczone prawidłowo. 

6. W przypadku, w którym członek Stowarzyszenia pisemnie zastrzeże sobie 

życzenie otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia w formie transmisji faksowej lub listem poleconym, 

zawiadomienia będą mu doręczane w formie zgodnej z życzeniem; Zarząd 

Stowarzyszenia ma prawo zwrócenia się o zwrot kosztów wynikających z takiej 

formy doręczenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez 

Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

względnie na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. Wniosek w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia powinien zawierać uzasadnienie, porządek dzienny oraz treść 

proponowanych uchwał. 

9. Termin i miejsce nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

jest wyznaczane przez Zarząd Stowarzyszenia, a w braku uchwały podjętej w 

terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 

przy czym termin zebrania zwoływanego w tym trybie powinien być wyznaczony 

nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku lub daty zwołania 

zebrania przez Zarząd z własnej inicjatywy. 

10. Jeżeli z przyczyn losowych zwołania nie może dokonać Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia lub też odmówi on zwołania, zebranie zwołuje Sekretarz 

Stowarzyszenia. 

11. Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia przewodniczy przewodniczący 

wybrany przez zebranych na początku zebrania w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów,  postanowienie nie narusza ust. 12 poniżej.  

12. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie mogą być 

członkowie Zarządu Stowarzyszenia ani Komisji Rewizyjnej. 

13. Uchwały zwyczajnego oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej, § 13 ust. 4 oraz § 27 ust. 1 i 4, 

zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.  

14. W razie równego rozłożenia głosów podczas głosowania, decyduje głos 

przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
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15. Uchwały zwyczajnego oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia dotyczące wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej 

oraz w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

16. Zarząd uprawniony jest, na wypadek braku wymaganego przez ust. 13 powyżej 

quorum, do zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

w drugim terminie, nie później niż 60 minut po terminie określonym stosownie do 

ust. 5 niniejszego paragrafu.  

17. Do stwierdzenia ważności Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim 

terminie wymagana jest obecność jednej trzeciej liczby członków Stowarzyszenia. 

18. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się w jednym 

terminie. W przypadku braku quorum nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia nie jest prawomocne. 

19. Podczas głosowań, głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych nie zlicza 

się. 

20. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu członkowi pełnomocnictwa do 

reprezentowania w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i do głosowania 

w jego imieniu; pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w formie 

wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub za pomocą programu 

umożliwiającego komunikowanie się na odległość; pełnomocnictwo, w formie, w 

jakiej zostało udzielone, przed rozpoczęciem głosowania, pełnomocnik składa na 

ręce przewodniczącego Walnego Zebrania. 

21. Walne Zebranie Członków z ważnych przyczyn może zostać przerwane przez 

przewodniczącego Zebrania na czas nie dłuższy niż 30 dni; zarządzenie przerwy 

musi być połączone z podaniem nowej daty i miejsca kontynuowania zebrania, co 

odnotowuje się w protokole. 

§ 16 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

b) wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu 

Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej,  

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

d) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia, 

e) uchwalanie preliminarza budżetowego, 

f) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

g) ustalanie wzoru znaku graficznego (logo), pieczęci oraz odznaki, 

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisję Rewizyjną, 
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i) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji lub związku 

stowarzyszeń,  

k) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego, 

l) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 

m) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, 

n) podejmowanie decyzji w sprawie ubiegania się o uzyskanie statusu organizacji 

pożytku publicznego, 

o) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

p) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

§ 17 

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołują członkowie Założyciele 

Stowarzyszenia.  

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 18 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Sekretarza i 

Skarbnika. 

2. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia.  

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu Zarządu, zwołanym niezwłocznie po 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru Zarządu. 

Podczas tego zebrania Zarząd podejmuje decyzje dotyczące rozdzielenia funkcji 

członków w Zarządzie. Powyższe nie dotyczy wyboru Prezesa Zarządu, który 

wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.  

§ 19 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i kierowanie 

bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,  

c) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,  

e) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, 

f) zawieranie umów o pracę oraz umów zlecenia, 
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g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego, 

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i proponowanie 

porządku obrad, 

i) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i pozbawiania członkostwa 

członków zwyczajnych i wspierających, 

j) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia, 

k) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej 

działalności, 

l) przedkładanie organowi nadzoru żądanych dokumentów, 

m) podejmowanie uchwał, w uzasadnionych przypadkach, o zmniejszeniu lub 

zwolnieniu członka z obowiązku płacenia składek członkowskich, 

n) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych, 

o) uchwalanie regulaminu działania biura Stowarzyszenia, 

p) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub odebranie godności 

członka honorowego. 

§ 20 

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w razie potrzeby, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Zarząd Stowarzyszenia może odbywać obrady w trybie online. 

3. Protokół z każdego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, oprócz formy 

elektronicznej, musi zostać sporządzony w formie papierowej, na której 

wymagany jest podpis Prezesa oraz protokolanta; protokolantem może być Prezes 

lub inny członek Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia są jawne dla wszystkich członków 

Stowarzyszenia i udostępniane im w formie elektronicznej na życzenie. 

§ 21 

1. Do prawomocności zebrań Zarządu konieczny jest udział co najmniej połowy 

składu osobowego Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów.  

3. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Głosów wstrzymujących nie zlicza się. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. 
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2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego. 

3. Kadencja Komisji trwa 3 lata. 

§ 23 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z 

przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień, 

c) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd 

Stowarzyszenia ze statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania 

posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia celem rozpatrzenia danej sprawy, 

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie niezwołania 

go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym Statutem, 

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o 

udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 

f) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań z 

działalności Komisji, 

g) możliwość udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem 

doradczym. 

§ 24 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności większości jej członków 

2. Głosów wstrzymujących się nie zlicza się. 

§ 25 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, 

ani też być pracownikami Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia, a członkowie Komisji 

Rewizyjnej: 

a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów. 
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Rozdział 5 

Majątek Stowarzyszenia i finanse 

§ 26 

1. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, 

nieruchomości i fundusze. 

2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, 

c) zbiórki publiczne, 

d) wpływy z ofiarności publicznej, 

e) wpływy z działalności statutowej, 

f) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

g) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 

h) dotacje, subwencje i kontrakty. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane za cały rok, do końca I kwartału 

każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie czterech 

tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

4. W Stowarzyszeniu zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie władz 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”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz 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, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

5. Fundusze i majątek Stowarzyszenia mogą być używane wyłącznie do celów 

statutowych. 
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6. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 7, składa Prezes 

lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

7. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń o charakterze majątkowym, 

udzielania pełnomocnictw procesowych oraz rozporządzania majątkiem wymagany 

jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Uchwalanie zmian Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w 

pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – 3/4 uprawnionych 

głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania.  

2. Proponowana treść uchwały zmieniającej Statut musi zostać przytoczona w 

zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z 

przytoczeniem dotychczasowej treści zapisów. 

3. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega 

rozwiązaniu mocą orzeczenia właściwego sądu. 

4. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały podjętej przez Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów obecnych. Proponowana treść uchwały musi zostać 

przytoczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 

5. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o 

rozwiązaniu lub likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

6. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownych 

postanowień sądu rejestrowego. 

 

 


