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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie o nazwie GPP Ekologia, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.
U. z 2001, Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego
statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5.
Stowarzyszenie

współpracuje

z

organizacjami

krajowymi,

zagranicznymi,

międzynarodowymi i innymi instytucjami. Może - na zasadach pełnej autonomii, na
warunkach określonych w ich statutach - pozostawać członkiem tych organizacji, jeżeli nie
narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita
Polska jest stroną. Decyzję o przystąpieniu do członkostwa podejmuje Walne Zebranie
Członków.
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§ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7.
Celem stowarzyszenia jest :
1. współpraca i wzajemne wsparcie członków stowarzyszenia, wymiana doświadczeń i
informacji,
2. kształtowanie wizerunku branży jako przejawiającej troskę o jakość i ochronę środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
3. reprezentowanie, promocja i lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych działających w
branży gospodarowania odpadami,
4. wspieranie rozwoju gospodarczego branży gospodarowania odpadami,
5. tworzenie i rozwijanie sieci i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i
klastrów,
6. promowanie członków grupy w kraju i za granicą,
7. spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków stowarzyszenia
GPP Ekologia,
8. współpraca z organami władz państwowych i samorządowych w dziedzinie optymalizacji
rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie związanym z gospodarką odpadami,
9. ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie
ich negatywnego wpływu na środowisko,
10. współdziałanie na rzecz utworzenia i rozwoju ogólnopolskiego zintegrowanego systemu
selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów,
11. racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu
odpadów innych niż komunalne,
12. zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i
prawidłowemu unieszkodliwianiu,
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13. redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż
składowanie,
14. poprawa

zdolności

adaptacyjnych

pracowników

i

przedsiębiorstw

z

branży

gospodarowania odpadami do zmian zachodzących w gospodarce,
15. stymulowanie podejmowania i wzmacniania współpracy pomiędzy nauką a gospodarką
poprzez realizację projektów i wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych,
16. wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i
klastrów służące transferowi nowych technologii i know-how,
17. działanie na rzecz innowacyjności oraz rozwój systemu informacji innowacjach i
promocji innowacyjności,
18. zapewnienie dostępu do usług konsultacyjnych i doradczych dla przedsiębiorstw w tym
m.in. dotyczących projektów mających za cel wdrożenie w tych przedsiębiorstwach
procesów przyjaznych środowisku,
19. wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i usprawniania zarządzania środowiskiem,
w tym w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi,
20. edukacja ekologiczna społeczeństwa i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających
ochronie środowiska,
21. budowanie

i

kształtowanie

świadomości

ekologicznej,

w

tym

świadomości

przedsiębiorców będących wytwórcami odpadów w zakresie ciążących na nich
ustawowych obowiązków w tej dziedzinie,
22. popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych dotyczących najbardziej efektywnych
rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami, w powiązaniu z potrzebami gospodarki
opartej na wiedzy.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1. kojarzenie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w branży gospodarki
odpadami,
2. realizację przedsięwzięć promocyjnych w interesie ogółu swoich członków,
3. skupienie wokół problematyki gospodarki odpadami przedsiębiorców, środowisk
naukowych, organów administracji państwowej i mediów,
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4. prezentowanie wspólnych opinii członków Stowarzyszenia w środkach masowego
przekazu,
5. reprezentowanie stanowiska branży wobec organów administracji państwowej oraz
uczestnictwo w konsultacjach społecznych związanych z wdrażaniem nowych przepisów
prawa na poziomie krajowym i Unii Europejskiej ,
6. współpraca z organami administarcji państwowej i samorządowej, placówkami
oświatowymi,

naukowymi,

instytucjami,

organizacjami

pozarządowymi

oraz

przedsiębiorcami dla rozwiązywania problemów i rozwoju gospodarki odpadami, w tym
udział

w

pracach

legislacyjnych,

opiniowanie

projektów

legislacyjnych

oraz

podejmowanie inicjatyw ustawodawczych,
7. uczestnictwo, organizowanie i finansowanie a także udział w organizacji i finansowaniu :
szkoleń,

konsultacji,

doradztwa,

wykładów,

spotkań,

konferencji,

sympozjów,

seminariów, pokazów, targów i wystaw oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych o
tematyce związanej z działalnością stowarzyszenia,
8. opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
9. działalność informacyjna, doradztwo i konsultacje m.in. w zakresie obowiązujących
aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, danych o
firmach, trendach i warunkach rozwoju tej branży oraz prowadzenie portalu
internetowego
10. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami,
organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania,
11. wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, w tym rozwoju kwalifikacji
zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw,
12. wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i
przedsiębiorstw
13. wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalności w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.
§ 9.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przystępować do spółek
i przedsięwzięć gospodarczych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów
statutowych po spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
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PKD 02.40. Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
PKD 18.20. Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
PKD 20.16. Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
PKD 20.59. Z Produkcja

pozostałych

wyrobów

chemicznych,

gdzie

indziej

nieklasyfikowana,
PKD 33.12. Z Naprawa i konserwacja maszyn,
PKD 38.11. Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.12. Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
PKD 38.21. Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.22. Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
PKD 38.31. Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32. Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 39.00. Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami,
PKD 41.20. Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
PKD 42.21. Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
PKD 42.22. Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
PKD 43.11. Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
PKD 43.12. Z Przygotowanie terenu pod budowę,
PKD 43.13. Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
PKD 43.99. Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane,
PKD 46.51. Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
PKD 46.66. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
PKD 46.72. Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 46.77. Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 46.90. Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 47.43. Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.53. Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz
pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.54. Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
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PKD 47.59. Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.63. Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.79. Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
PKD 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
PKD 49.41. Z Transport drogowy towarów,
PKD 49.42. Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
PKD 58.11. Z Wydawanie książek,
PKD 58.12. Z Wydawanie wykazów oraz list ( np. adresowych, telefonicznych ),
PKD 58.13. Z Wydawanie gazet,
PKD 58.14. Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
PKD 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza,
PKD 58.21. Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
PKD 58.29. Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
PKD 59.20. Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
PKD 60.10. Z Nadawanie programów radiofonicznych,
PKD 60.20. Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
PKD 62.01. Z Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.03. Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
PKD 62.09. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych ,
PKD 63.11. Z Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobnadziałalność,
PKD 63.12. Z Działalność portali internetowych,
PKD 63.99. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
nieklasyfikowana,
PKD 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 70.21. Z Stosunki miedzy ludzkie ( public relations ) i komunikacja,
PKD 70.22. Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
PKD 71.20. A Badania i analizy związane z jakością żywności,
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PKD 73.11. Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji,
PKD 73.12. B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych ,
PKD 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
PKD 73.12. D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
PKD 73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.10. Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
nieklasyfikowana,
PKD 77.33. Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
PKD 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
gdzie indziej nie klasyfikowane,
PKD 77.40. Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim,
PKD 81.29. Z Pozostałe sprzątanie,
PKD 82.91. Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
PKD 82.99. Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzieindziej nieklasyfikowana,
PKD 85.32. A Technika,
PKD 85.32. B Zasadnicze szkoły zawodowe,
PKD 85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
PKD 85.52. Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
PKD 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie klasyfikowane,
PKD 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację,
PKD 90.01. Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
PKD 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
PKD 95.21. Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
PKD 95.22. Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego,
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PKD 96.09. Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana.
PKD 22.21. Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
PKD 22.22. Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
PKD 22.23. Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
PKD 22.29. Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
PKD 46.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów,
PKD 46.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
PKD 63.91. Z Działalność agencji informacyjnych,
PKD 68.10. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny użytek,
PKD 77.33. Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda akceptująca jego cele osoba
fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawiona praw publicznych oraz osoba będąca cudzoziemcem bez względu na
miejsce jej zamieszkania, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji

celów

Stowarzyszenia,

która

złoży

pisemną

deklarację

zawierającą

rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na
podstawie pisemnego wniosku, a do czasu jego powołania Walne Zebranie Członków.
3. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji.
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§ 12.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać akceptująca jego cele osoba
prawna lub fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji

celów

Stowarzyszenia,

która

złoży

pisemną

deklarację

zawierającą

rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały na
podstawie pisemnego wniosku, a do czasu jego powołania Walne Zebranie Członków.
§ 13.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także ekspert, autorytet naukowy
lub prawny.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na wniosek co
najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego

i

czynnego

prawa

wyborczego

w

wyborach

do

władz

Stowarzyszenia,
b) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c) korzystać z pomocy i zaplecza (środków, urządzeń, usług) Stowarzyszenia
w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
e) udzielać rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych i wspierających
oraz wnioskować w sprawie nadania członkostwa honorowego,
f) zaskarżania uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek,
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e) dbałości o mienie Stowarzyszenia,
f) uiszczania rocznych składek w wysokości ustalonych przez Zarząd,
g) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Członkowie wspierający, za wyjątkiem prawa określonego w § 14 ust. 1 a mają prawo :
a) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty w przedmiocie
działalność Stowarzyszenia,
c) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza (środków, urządzeń, usług) Stowarzyszenia
w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e) dodatkowo świadczyć finansowo albo rzeczowo na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek :
a) regularnego opłacania składek,
b) wywiązywania się z zadeklarowanych dodatkowo świadczeń,
c) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
d) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Członkowie honorowi nie mają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi mają prawo :
a) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty w przedmiocie
działalności Stowarzyszenia.
§ 17.
1. Członkowie wspierający – osoby prawne, uczestniczą w pracach Walnego Zebrania
Członków poprzez swoich przedstawicieli. Każdego członka reprezentuje jeden
przedstawiciel.
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§ 18.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszystkich należności względem
Stowarzyszenia,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
 nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące po uprzednim
pisemnym upomnieniu,
 rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
 działania na szkodę Stowarzyszenia,
 utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 śmierci członka albo utraty przez niego osobowości prawnej,
 całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych.
§ 19.
1. Utrata członkostwa wskutek skreślenia z listy członków nie daje prawa do żądania zwrotu
zapłaconych składek za okres do uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
§ 20.
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego

Zebrania Członków. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków, prawa członka
składającego odwołanie ulegają zawieszeniu.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 21.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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§ 22.
1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały i decyzje władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebranie ustali drugi termin Zebrania
w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty pierwszego, na którym to Zebraniu uchwały
podejmowane będą bez względu na liczbę obecnych.

§ 23
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są powoływani na czas nieoznaczony.
§ 24
Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) jego pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w organie Stowarzyszenia,
c) odwołania przez Walne Zebranie.
§ 25
Gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu uzupełnienie ich składu
następuje w drodze wyborów uzupełniających.
§ 26
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uchwalać własne regulaminy określające szczegółowo
tryb ich pracy, zatwierdzane przez Walne Zebranie Członków.
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Walne Zebranie Członków
§ 27
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a) członkowie zwyczajni – z czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) zaproszeni goście

4. We wszelkich głosowaniach członkom zwyczajnym przysługuje jeden głos.
Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 28
1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku,
zawiadamiając członków przy pomocy korespondencji pocztowej (przesyłki poleconej za
potwierdzeniem wysłania) lub poczty elektronicznej (za pisemną zgodą członka) o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie wysyłane jest na aktualny adres
(pocztowy lub e-mail) każdego członka, znajdujący się w wykazie członków
Stowarzyszenia, którego obowiązek prowadzenia spoczywa na Zarządzie. Każdy członek
Stowarzyszenia jest obowiązany niezwłocznie uaktualniać swoje dane, w tym dane
adresowe.
2. Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd lub osoby
uprawnione do żądania jego zwołania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.
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1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 45
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
2. W przypadku uchylania się przez Zarząd od obowiązku zwołania Walnego Zebrania
Członków, prawo to przechodzi na Komisję Rewizyjną.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca i
sekretarz Walnego Zebrania Członków, wybierane każdorazowo w drodze głosowania.
Członkowie Prezydium nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. ustalenie liczebności oraz wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
4. udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć,
10. podejmowanie uchwał o połączeniu lub przystąpieniu Stowarzyszenia do innej
organizacji,
11. podejmowanie uchwał o rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
13. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu,
14. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną
oraz członków Stowarzyszenia.
§ 30
Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów
na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Prezydium Walnego
Zebrania Członków.
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Zarząd
§ 31
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
§ 32
1. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie Członków, na pisemny
wniosek 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem.
§ 33
1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności
połowy jego członków.
2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 34
Uchwały Zarządu wymagają:
a) sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu,
b) sprawy, które w ocenie choćby jednego członka Zarządu wymagają uchwały Zarządu.
§ 35
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezes.
3. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
§ 36
Do kompetencji Zarządu należy:
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a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizacja celów Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) przyjmowanie i skreślanie członków,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) opracowanie sprawozdań, wniosków i regulaminu działania Zarządu,
g) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
i) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju
pełnomocnictw w ustalonych granicach,
j) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
l) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
m) uchwalenie zasad przyjmowania nowych członków,
n) ustalenie zasad nadawania godności członka honorowego,
o) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
p) powoływanie Biura, jego dyrektora, głównego księgowego lub zlecenie wykonywania
funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom,
q) określenie zakresu pracy Biura i nadzór nad nim,
r) podział czynności w sprawach nie wymagających kolektywnego działania między
swych członków
s) ustalanie

zasad

zwrotu

wydatków

członkom

Zarządu

związanych

z

jej

reprezentowaniem,
t) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
u) współpraca z organami samorządu i administracji rządowej w realizacji programów
zgodnych z celami Stowarzyszenia.
§ 37
1. Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor.
3. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura Zarządu do wykonywania funkcji kierownika
zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników z tym, że
zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody
Zarządu.
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§ 38

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 39
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
§ 40
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby należące do Zarządu ani pozostawać
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz
być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 41
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej może dokonać tylko Walne Zebranie Członków na
pisemny wniosek 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 42.
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jej członków.
2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
§ 43.
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Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 44.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
§ 45.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności zawierających
między innymi wyniki kontroli z wnioskami pokontrolnymi,
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium członkom
Zarządu,
f) wnioskowanie o odwołanie poszczególnych członków Zarządu,
g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
h) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
i) żądanie od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
j) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie wyjaśnień oraz określenia terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych
nieprawidłowości,
k) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,
l) ocena zgodności działalności Stowarzyszenia z jego celami i zadaniami statutowymi,
m) ocena zgodności działań podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia z uchwałami
Walnego Zebrania.
§ 46.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków regulamin.
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Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 47.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne oraz
prawa majątkowe.
§ 48.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty pochodzące
zarówno

ze

środków

krajowych,

jak

również

ze

środków

organizacji

międzynarodowych,
d) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia,
f) dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
g) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
h) prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,
i) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne,
orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.
§ 49
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 50.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie
Członków, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich wpłaty
określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
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§ 51.
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 52.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej 3/4 członków uprawnionych do
głosowania.
§ 53.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 54.
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
sądu rejestrowego.

2. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia
odbytego w Konstantynowie Łódzkim dnia 9 października 2008 roku.
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