Statut stowarzyszenia o nazwie "Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej"
- tekst jednolity I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej" i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem.
§2
1 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza, a terenem działalności obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo śląskie.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z
obowiązującymi przepisami, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym charakterze działania .
§3
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami (DZ.U. z
2017 r, poz.210)
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
3. Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób prawnych i fizycznych.
§4
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych stowarzyszeń.
2. Emblemat zatwierdza walne zebranie członków Stowarzyszenia .
§5
Stowarzyszenie zakłada się na czas nieograniczony.
II. Cele, zadania i środki działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest
inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji
środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej
oraz podejmowanie działań
zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa , a także
ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki .
§7
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Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
a) popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego,
b) tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom w zakresie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu i kultury
c) prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
e) aktywizację i integrację społeczeństw lokalnych, w tym także promowanie współpracy
międzypokoleniowej,
f) promocję i organizację wolontariatu,
g) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.
h) prowadzenie działalności wydawniczej,
i) tworzenie bazy służącej realizacji celów stowarzyszenia,
j) prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy
dydaktycznych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
k) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
l) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną i rekreacyjną .
§8
1.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną polegającą na:
 organizowaniu warsztatów, seminariów i innych form kształcenia,
 upowszechnianiu wiedzy ekologicznej poprzez wydawanie broszur, ulotek itp.
 wspomaganiu i uczestnictwie w projektach i programach na rzecz poprawy stanu
środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 upowszechnianiu krajoznawstwa ,kultury fizycznej i sportu,
 uczestnictwie w programach na rzecz ochrony i promocji zdrowia ,
 rozwijaniu kontaktów i współpracy między wspólnotami i społeczeństwami lokalnymi,
 promocji i organizacji wolontariatu.
2.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną polegającą na:
 organizacji szkoleń, kursów, sympozjów i innych form kształcenia,
 organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
3.Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na pracy
swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników do
prowadzenia swoich spraw.
4.Działalność gospodarcza prowadzona będzie na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5.Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona będzie na
działalność pożytku publicznego.
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
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1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Przy
czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.
§10
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zarówno obywatele
polscy jak i cudzoziemcy, mające stałe miejsce zameldowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele stowarzyszenia i deklarują czynne
uczestnictwo w realizacji tych celów.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania lub siedzibę w kraju lub
za granicą ,która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§11
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, w formie uchwały przyjętej zwykłą
większością głosów.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do walnego zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna.
3. O przyjęciu danej osoby fizycznej lub prawnej do Stowarzyszenia jako członka
wspierającego decyduje Zarząd .
§12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszeni jest zobowiązany:
a) realizować cele Stowarzyszenia i dbać o jego rozwój,
b) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów
i uchwał organów
Stowarzyszenia,
c) opłacać regularnie składkę członkowską ,
d) brać czynny udział w pracach stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
b) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia i organizacji, których
Stowarzyszenie jest członkiem,
c) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia i doradztwa fachowego,
d) wnioskować w sprawach ukierunkowania i zakresu działań Stowarzyszenia,
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w
pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia, a z
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głosem doradczym także w walnych zebraniach członków.
Nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
§13
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd stowarzyszenia w przypadku:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez danego członka na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka , mimo pisemnego upomnienia, z
opłaceniem składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
c) zgonu członka,
d) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd
w przypadku:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem stowarzyszenia,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka stowarzyszenia lub
godzi w dobre imię stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.2 a, b, d
oraz ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na
piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd stowarzyszenia jest zobowiązany powiadomić pisemnie zainteresowanego o
wykluczeniu ze Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
6. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w
sprawach, o których mowa w ust.3 do walnego zebrania członków w terminie 30 dni od
podjęcia uchwały lub doręczenia mu pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu ze
stowarzyszenia.
7. Członek Stowarzyszenia może wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym okresie.
IV. Organy Stowarzyszenia
§14
1. Władze stowarzyszenia stanowią :
a) walne zebranie członków lub delegatów Stowarzyszenia,
b) zarząd Stowarzyszenia,
c) komisja rewizyjna.
2. Walne zebranie odbywa się z udziałem członków, jeżeli
Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 50 członków. W razie
przekroczenia tej liczny walne zebranie odbywa się z udziałem
delegatów.
3. Wyboru delegatów na walne zebranie dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród
członków Stowarzyszenia w proporcji jeden delegat na dwóch członków - przy liczbie
członków Stowarzyszenia nie przekraczającej 100 osób, zaś w przypadku większej liczny
członków - w takiej proporcji, aby liczba delegatów nie przekraczała 50 osób.
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4. Kadencja delegatów trwa cztery lata.
5. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa cztery lata.
§15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków.
2. Walne zebranie członków jest zwoływane przez zarząd raz w roku.
Wybiera ono przewodniczącego i sekretarza zebrania i obraduje zgodnie z uchwalonym
przez siebie regulaminem obrad.
3. Zarząd może zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków: z własnej inicjatywy, na
wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Zebranie musi być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i może podejmować
decyzje tylko w sprawach zgłoszonych we wniosku.
4. W walnym zebraniu z głosem decydującym uczestniczą wszyscy
Członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz z głosem doradczym osoby zaproszone.
5. Walne zebranie jest uprawomocnione, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków, a w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 10 dni
przed terminem zebrania.
7. Uchwały na walnym zebraniu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. Wybory władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że zebranie
postanowi inaczej.
§16
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w
minionym roku,
4. wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
5. ocena działalności zarządu oraz udzielenie mu absolutorium,
6. uchwalanie planu działalności Stowarzyszenia,
7. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad wnoszenia udziałów i wkładów,
8. uchwalanie budżetu,
9. podejmowanie uchwał o zaciągnięciu kredytów bankowych lub innych zobowiązań
majątkowych,
10. wybieranie, uzupełnianie składu i odwoływanie zarządu, komisji rewizyjnej bądź
poszczególnych jej członków,
11. podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych
organizacji,
12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
13. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz
ustalenie trybu likwidacji Stowarzyszenia,
14. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji zarządu i komisji
rewizyjnej.
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15. ustanawianie odznak i wyróżnień i nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym oraz
instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
§17
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego
zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed walnym
zebraniem członków
2. Zarząd składa się z 4 członków czyli prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika .
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Prezesa powołuje i odwołuje walne zebranie na czteroletnią kadencję.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
§18
Do zakresu działań zarządu należy:
1. realizacja planu działalności Stowarzyszenia i innych uchwał walnego zebrania,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami walnego
zebrania,
3. reprezentowanie stowarzyszenia przez prezesa i wiceprezesa
w kontaktach
zewnętrznych,
4. zwoływanie walnych zebrań stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków,
6. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia w granicach planu budżetowego uchwalonego
przez walne zebranie,
7. zaciąganie kredytów bankowych lub innych zobowiązań majątkowych na podstawie
uchwały walnego zebrania,
8. prowadzenie rachunkowości i podstawowej dokumentacji,
9. zbieranie składek członkowskich i wydawanie legitymacji,
10. przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia,
11. decydowanie o wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych dla
walnego zebrania.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 2/3 ilości
członków i zapadają zwykłą większością głosów.
3. Zarząd składa się z 3 osób.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez walne zebranie
członków.
5. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale
tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.
Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione przez siebie funkcje. Z
zastrzeżeniem, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu
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Stowarzyszenia nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 20
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest komisja rewizyjna.
2. Komisja składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków.
3. Członkowie komisji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
4. Członkowie komisji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Członkowie komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.
§ 21
Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ,a w szczególności
realizacji planu finansowego,
2. kontrola działalności Zarządu i przestrzegania przez członków obowiązków i zasad
statutowych ,
3. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z kontroli działalności Stowarzyszenia i
przedkładanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
4. przedstawianie Zarządowi protokołu pokontrolnego wraz z wnioskami,
5. składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania.
§ 22
1. Komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Komisja rewizyjna przy wykonywaniu swych czynności może wnioskować o powołanie
rzeczoznawców.
V. Majątek i dochody stowarzyszenia
§ 23
I. Majątek
1.
2.
3.
4.

stowarzyszenia mogą stanowić :
środki pieniężne.
inne prawa majątkowe
ruchomości
nieruchomości
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II. Dochody stowarzyszenia mogą pochodzić z :
1. składek członkowskich,
2. dotacji, subwencji, darowizn , spadków i zapisów,
3. wpływów z działalności gospodarczej,
4. wpływów z loterii, aukcji, zbiórek, konkursów, kiermaszy, wystaw, innej
działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz opłat wniesionych przez
uczestników imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. odsetek bankowych i innych,
6. efektów pracy wolontariuszy na rzecz Stowarzyszenia,
7. ofiarności publicznej.
III.

Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie
dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa , przy czym funkcję
pracodawcy w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla
zarządu, pełni prezes lub inny członek zarządu upoważniony przez Zarząd.

IV.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu
funduszy na działalność statutową.

zbierania

VI. Przepisy końcowe
§ 24
Oświadczenie woli, także w sprawach majątkowych , w imieniu Stowarzyszenia podpisują pod
pieczęcią stowarzyszenia dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
§ 25
Statut stowarzyszenia zabrania:
1.

2.

3.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów 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,
wykorzystywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji pożytku publicznego
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4.

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 26

Stowarzyszenie posiada:
1.
pieczęć okrągłą z nazwą Stowarzyszenia,
2.
stempel podłużny zawierający nazwę Stowarzyszenia i adres
§ 27
1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania znaku firmowego i odznak, ma prawo wydawania
legitymacji członkowskich.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może
nastąpić na podstawie uchwały walnego
zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów.
3. Środki materialne , w tym finansowe, pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza
się na cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli walne zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.
Zmiany w Statucie zostały przyjęte uchwałą walnego zebrania członków Stowarzyszenia
w dniu 14 czerwca 2017 r.
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