
Statut 

Stowarzyszenia „EkosystEM – Dziedzictwo Natury” 

Tekst jednolity na dzień 22 listopada 2013 roku 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie „EkosystEM – Dziedzictwo Natury”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. 

§ 2 

Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy – Stowarzyszenie „EkosystEM” oraz 

wyróżniającego je znaku graficznego lub słowno-graficznego. 

§ 3 

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto 

Warszawa. 

§ 5 

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy, do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

 



ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia są działania ma rzecz zrównoważonego, trwałego rozwoju życia na 

Ziemi, a w szczególności działania na rzecz: 

1) przywracania i zachowania równowagi ekosystemu Ziemi, 

2) tworzenia warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka, 

3) rewitalizacji zasobów wody, 

4) rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku, 

5) ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych, 

6) tworzenia warunków do stałej ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej 

w ekosystemach, 

7) ograniczania i eliminowania z procesów gospodarczych oraz z innych procesów 

zastosowań substancji niebezpiecznych i toksycznych, 

8) zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich proekologicznego zagospodarowania 

oraz neutralizacji oddziaływania odpadów niebezpiecznych i toksycznych na 

środowisko, 

9) dążenia do efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, 

10) edukacji w dziedzinie trwałego, zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego 

i społecznego. 

§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania przez: 

1) propagowanie najlepszych dostępnych proekologicznych technik i technologii poprzez 

organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć 

o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, 



2) inicjowanie badań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz działań na rzecz 

wdrażania ich wyników, 

3) wdrażanie autentycznych technologii tzn. przyjaznych życiu i zdrowiu człowieka oraz 

florze i faunie, 

4) współpracę z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za 

granicą posiadającymi podobne cele działania, 

5) inicjowanie i popieranie zrównoważonego rozwoju we wszelkich przejawach życia 

społecznego i gospodarczego, 

6) promocję gospodarstw rolniczych proekologicznych odzyskujących potencjał 

energetyczny i żywnościowy gleby, 

7) popularyzację zasad dobrych praktyk rolniczych, 

8) tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku, 

9) tworzenie warunków do rozwoju agroturystyk i promowanie produktów lokalnych 

i regionalnych, 

10) organizowanie imprez krajoznawstwa i wypoczynku, w tym dla dzieci i młodzieży 

przejawiających zdrowy tryb życia, 

11) propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń 

i zagospodarowania odpadów, 

12) inicjowanie i ukierunkowywanie działalności podmiotów na działalność 

proekologiczną, 

13) propagowanie projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych dotyczących 

obiektów przyrodniczych, 

14) organizowanie i propagowanie działań na rzecz zachowania, utrwalania dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, 

15) organizowanie i prowadzenie ośrodków informacyjnych, edukacyjnych, doradczych 

oraz banków informacji, 

16) działalność medialną, popularyzacyjną i wydawniczą, 



17) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, 

dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów itp., 

18) występowanie do właściwych władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków 

prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania 

naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych 

szkód. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna - obywatel polski, jak 

i cudzoziemiec - pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji na 

podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 11 

Członkami wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zadeklarowały stałą pomoc w 

realizacji celów Stowarzyszenia. Status członka wspierającego nadaje się uchwałą 

Zarządu. 



§ 12 

Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni posiadają: 

1) bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) prawo do korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia na ogólnie przyjętych 

zasadach, 

3) prawo do udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

4) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

5) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości, jakie stwarza ono swoim 

członkom. 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

2) przestrzegana postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek. 

§ 15 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają te same prawa i obowiązki, co członkowie 

zwyczajni, chyba że Statut Stowarzyszenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa stanowią inaczej. 

2. Członkom wspierającym i honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze 

do władz Stowarzyszenia. 



3. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w pracach statutowych władz 

Stowarzyszenia; nie przysługuje im jednak głos stanowiący. 

4. Członków wspierających i honorowych nie obciąża obowiązek opłacania składek. 

§ 16 

1. Członkostwo wygasa wskutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia, 

2) skreślenia z ewidencji członków z powodu nieopłacenia składek, co najmniej za okres 

jednego roku, 

3) wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał 

władz Stowarzyszenia, 

4) wykluczenia z powodu utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

5) śmierci członka. 

2. Decyzje o skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczeniu podejmuje Zarząd mocą 

uchwały. 

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczenia przysługuje 

zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 



§ 18 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym (Zwyczajne Walne 

Zebrania Członków) i nadzwyczajnym ( Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków). 

3. Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 19 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala 

Zarząd i podaje do wiadomości członków, co najmniej na 14 dni przed terminem 

zebrania. 

§ 20 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane 

jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, 

co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zawierający 

przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca 

od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim, co najmniej 1/4 

członków zwyczajnych w pierwszym terminie zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

2. Jeśli w pierwszym terminie zwołania Walnego Zebrania Członków nie mogło się ono odbyć 

wskutek nieosiągnięci wymaganego kworum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie 

Członków zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych 

na nim członków zwyczajnych. 

 



§ 22 

1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

obecnych, o ile postanowienia Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

nie stanowią inaczej. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, 

że zgodnie z postanowieniami Statutu, Regulaminu działania Walnego Zebrania 

Członków lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa wymagane jest 

głosowanie tajne. 

3. Głosowanie tajne zarządza się w szczególności w sytuacji, gdy zażąda tego, co 

najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu. 

§ 23 

1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, 

podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie Regulaminu działania Walnego Zebrania Członków, 

2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich planów 

pracy, 

3) podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia, 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5) zatwierdzania regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) udzielania członkom Zarządu - na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków, 

7) udzielania absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich 

obowiązków, 

8) uchwalanie zmian Statutu, 



9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej lub organów doradczych. 

10) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu. 

§ 24 

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 członków. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 

3.  Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa i Wiceprezesa zwykłą większością głosów. 

4. Prezes Zarządu może używać tytułu „Prezes Stowarzyszenia”. 

5. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który wymaga 

zatwierdzenia Walnego Zebrania Członków. 

7. Posiedzenie Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu 

ustalonym przez Zarząd. 

§ 25 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej trzech 

członków Zarządu, w tym obligatoryjnie Prezesa Zarządu. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. 

4. Jeżeli członek zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub, jeśli jego członkostwo 

w Stowarzyszeniu wygaśnie, Zarząd na najbliższym swym posiedzeniu zaprasza do 

współpracy na to miejsce osobę, która otrzymała najwięcej głosów podczas wyboru 

Zarządu, lecz do niego nie weszła. Uzupełnienie składu Zarządu tym sposobem nie może 

przekroczyć połowy składu. 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest samodzielnie 

Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu na podstawie uchwały Zarządu. 



§ 26 

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 

§ 27 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

niniejszego Statutu, do kompetencji Zarządu należy: 

1) prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza bieżące kierowanie 

działalnością Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu, 

4) uchwalanie wysokości składek członkowskich, które mogą ulegać zmianie w ciągu 

roku, 

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania zobowiązaniami 

majątku Stowarzyszenia, 

6) dokonywanie zmian rodzaju prowadzanej działalności gospodarczej, 

7) wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów przeprowadzających kontrole, 

8) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, 

9) tworzenie, likwidacja i przekształcanie organizacyjne Biura Zarządu oraz Terenowych 

Biur Zarządu, filii i zakładów Stowarzyszenia, 

10) tworzenie, likwidacja, łączenie i przekształcanie wyspecjalizowanych jednostek 

organizacyjnych (niebędących terenowymi jednostkami organizacyjnymi), 

działających na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu oraz tworzenie, 

likwidacja, łączenie i przekształcanie ciał doradczych Stowarzyszenia. 

§ 28 

1. Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu, terenowych biur 

Zarządu (niebędących terenowymi jednostkami organizacyjnymi), wyspecjalizowanych 

jednostek organizacyjnych, filii, zakładów oraz ciał doradczych Stowarzyszenia. 



2. Biurem kieruje Prezes Zarządu lub powołany przez Zarząd Dyrektor Biura. Terenowym 

Biurem Zarządu kieruje powołany przez Prezesa Zarządu Dyrektor Terenowego Biura 

Zarządu. 

3. Biuro Zarządu oraz Terenowe Biura Zarządu działają w oparciu o regulaminy uchwalone 

przez Zarząd. 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków 

na okres trzy letniej, wspólnej kadencji. 

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z 

nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli, 

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz 

występowania z wnioskiem o absolutorium dla członków Zarządu z wykonania 

przez nich obowiązków. 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który 

zatwierdza Walne Zebranie Członków. 

6. Jeśli którykolwiek z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji lub, 

jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Komisja na najbliższym swym 

posiedzeniu zaprasza do współpracy na to miejsce osobę, która otrzymała najwięcej 

głosów podczas wyboru Komisji, lecz do niej nie weszła. Uzupełnienie składu tym 

sposobem nie może przekroczyć połowy składu Komisji. 

7. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia. 



8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej dwóch członków. W przypadku równości głosów decyduje glos 

Przewodniczącego. 

ROZDZIAŁ V 

Organy doradcze 

§ 30 

Organem doradczo-konsultacyjnym Stowarzyszenia jest Rada Naukowo Programowa. 

 

§ 31 

1. Członkami Rady Naukowo-Programowej mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz 

osoby spoza Stowarzyszenia. 

2. Członków Rady Naukowo-Programowej powołuje i odwołuje Zarząd. 

3. Rada Naukowo-Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

który wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Afiliacja 

§ 32 

1. Organizacje, stowarzyszenia lub inne podmioty bądź zrzeszenia osób, w tym nieformalne 

grupy inicjatyw, mogą współpracować ze Stowarzyszeniem na rzecz realizacji celów 

zbieżnych lub identycznych z celami statutowymi Stowarzyszenia na zasadzie afiliacji, 

uzyskując status Partnera Afiliowanego, przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności 

i niezależności organizacyjno-programowej Partnera Afiliowanego w zakresie pozostałej 

jego działalności, nieobjętej współpracą. 

2. Status Partnera Afiliowanego nadawany jest na jego pisemny wniosek, na mocy uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia, określającej zakres oraz zasady współpracy w ramach afiliacji, 

jak również przesłanki utraty statusu Partnera Afiliowanego. 

3. Współpraca w ramach afiliacji może w szczególności polegać na prowadzeniu wspólnych 

konsultacji, forsowaniu projektów lub udzielaniu wzajemnego poparcia w działaniach na 

rzecz zrównoważonego, trwałego rozwoju życia na Ziemi, szanującego jej 



bioróżnorodność. Szczegółowe określenie prawa i obowiązków Partnera Afiliowanego 

może nastąpić na mocy odrębnej umowy zawartej między nim a Stowarzyszeniem. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 33 

1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, 

3) dotacji i subwencji, 

4) dochodów z działalności gospodarczej, 

5) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczone wyłącznie na 

działalność statutową. 

§ 34 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku Stowarzyszenia oraz zmian dotyczących 

prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia wymagają wcześniejszej zgody 

wyrażonej w formie uchwały Zarządu. 

2. Zarząd jest uprawniony do samodzielnego rozporządzania prawem lub zaciągania 

zobowiązań bez względu na wartość prawa lub przedmiotu świadczenia i nie ma 

obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków. 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 35 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  

większością 2/3 głosów. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

w pierwszym terminie zwołania Walnego Zebrania Członków, a w przypadku, gdy 

głosowanie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie zwołania wskutek nieosiągnięcia 

wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje 

uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez względu na ilość reprezentowanych na nim 

członków zwyczajnych. 

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję 

likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na proekologiczne cele. 

 


