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S t a t u t

tekst jednolity

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie   Samorz¹dów   Polskich   Wspó³dzia³aj¹cych   z   Parkami   Narodowymi
oraz  Samorz¹dów posiadaj¹cych  na swym terenie  inne obszary prawnie chronione  zwane
dalej „Stowarzyszeniem”, dzia³a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 ze zm. ) i posiada osobowoœæ prawn¹.

§ 2
Terenem dzia³ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib¹ w³adz s¹
Brusy.

Rozdzia³ II
Cele i formy dzia³ania

§ 3
Celem Stowarzyszenia jest  wsparcie dzia³añ Samorz¹dów posiadaj¹cych na swoim  terenie
obszary prawnie chronione d¹¿¹cych do ich rozwoju, zgodnie z zasad¹  zrównowa¿onego
rozwoju, a w szczególnoœci:
1. Reprezentowanie  interesów   cz³onków  Stowarzyszenia   wobec  w³adz   pañstwowych,

administracji   pañstwowej   i   samorz¹dowej,   instytucji   miêdzynarodowych,  innych
instytucji i podmiotów oraz osób fizycznych.

2. Wspó³udzia³ w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia.
3. Wspó³praca w zakresie promocji cz³onków Stowarzyszenia.
4. D¹¿enie   do   uzyskania   dodatkowej   subwencji   œrodowiskowej   z   racji   utraconych

dochodów z obszarów prawnie  chronionych.
5. Pozyskiwanie  œrodków  na  przedsiêwziêcia  zwi¹zane  z  ochron¹  przyrody  na  terenie

cz³onków Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej w zakresie objêtym statutem.
7. Realizowanie innych zadañ, wniosków i postulatów cz³onków Stowarzyszenia.

§ 4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególnoœci poprzez:

1. Tworzenie   grup   specjalistycznych   inicjuj¹cych   dzia³ania   s³u¿¹ce   realizacji   celów
Stowarzyszenia.

2. Wspó³pracê  z  parlamentarzystami  RP celem  spowodowania  inicjatywy  ustawodawczej
dotycz¹cej realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Kontakt ze œrodkami masowego przekazu.
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4. Prowadzenie  negocjacji  z  instytucjami  finansuj¹cymi  ochronê  œrodowiska,  takimi  jak:
MOŒZNiL,  Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
i  innymi  w  celu  partycypowania  w  inwestycjach  zapewniaj¹cych  ochronê  œrodowiska
naturalnego   dla   uzyskania   dotacji   oraz   umarzalnych,   preferencyjnych kredytów i
po¿yczek.

5. Pozyskiwanie œrodków na realizacjê celów Stowarzyszenia i potrzeb jego cz³onków.
6. Wspó³praca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
7. Pozyskiwanie nowych cz³onków do Stowarzyszenia.

Rozdzia³ III
Cz³onkowie, ich prawa i obowi¹zki

§ 5
1. Stowarzyszenie zrzesza:

a) cz³onków zwyczajnych,
b) cz³onków wspieraj¹cych,
c) cz³onków honorowych.

2. Cz³onkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  mo¿e  byæ  ka¿da  jednostka  samorz¹dowa,  na
terenie  której  znajduj¹  siê  obszary  prawnie  chronione,  przez  które  rozumie  siê  parki
narodowe, rezerwaty przyrody oraz obszar Natura 2000.

3. Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna,  uznaj¹ca  cele  i  zasady
dzia³ania  Stowarzyszenia,  która  zadeklaruje  op³acenie  sk³adek  oraz  pomoc  finansow¹,
rzeczow¹ lub organizacyjn¹ w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Nabycie  praw cz³onka zwyczajnego  i wspieraj¹cego nastêpuje w drodze uchwa³y Zarz¹du
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie   godnoœci   cz³onka   honorowego   nastêpuje   przez   Walne   Zgromadzenie
Cz³onków Stowarzyszenia na wniosek Zarz¹du.

§ 6
Cz³onek zwyczajny ma prawo:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do w³adz Stowarzyszenia, 
2. Uczestniczenia we wszystkich formach dzia³alnoœci Stowarzyszenia, 
3. Zabierania g³osu we wszystkich sprawach dotycz¹cych Stowarzyszenia,   zg³aszania opinii,

wniosków i postulatów,
4. Korzystania z urz¹dzeñ, œwiadczeñ i pomocy Stowarzyszenia.

§ 7
Cz³onek zwyczajny obowi¹zany jest do:

1. Czynnego uczestnictwa w realizacji zadañ statutowych,
2. Przestrzegania postanowieñ statutu,
3. Regularnego op³acania sk³adek cz³onkowskich.

§ 8
Cz³onkowie wspieraj¹cy i honorowi posiadaj¹ prawa i obowi¹zki wg § 6 i 7, za wyj¹tkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego. Cz³onkowie honorowi nie maj¹ obowi¹zku p³acenia
sk³adek.

§ 9
1. Cz³onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
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1)  dobrowolnego   wyst¹pienia   (w   przypadku   samorz¹du   –   w   drodze   uchwa³y
jednostki    samorz¹dowej)    z    zachowaniem   3    –    miesiêcznego    okresu
wypowiedzenia,

2) skreœlenia z listy cz³onków Stowarzyszenia z powodu zaleg³oœci w uiszczaniu sk³adki
cz³onkowskiej,    d³u¿szym   ni¿    6    miesiêcy,    po    uprzednim    pisemnym
upomnieniu,

3) œmierci osoby fizycznej.
2. Decyzje   o   skreœleniu   z   listy   cz³onków   Stowarzyszenia   podejmuje   Zarz¹d

Stowarzyszenia.
3. W   uzasadnionych   przypadkach   mo¿liwe   jest   ponowne   nabycie   prawa   cz³onka

Stowarzyszenia.

Rozdzia³ IV
Struktura organizacyjna i w³adze Stowarzyszenia

§ 10
1. W³adzami Stowarzyszenia s¹:

1) Walne Zgromadzenie Cz³onków
2) Zarz¹d,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich wybieranych w³adz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór odbywa siê
w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

3. W sk³ad w³adz Stowarzyszenia  w przypadku ustania  cz³onkostwa ,  w Stowarzyszeniu,
uzupe³nia   siê   powo³uj¹c   na   wakuj¹ce   miejsca   osoby   spoœród   nie   wybranych
kandydatów wg kolejnoœci uzyskanych  g³osów. Liczba powo³anych  w ten sposób 
cz³onków w³adz nie mo¿e przekraczaæ 1/3 liczby cz³onków pochodz¹cych z wyborów.

§ 11
Walne Zgromadzenie Cz³onków

1. W Walnym Zgromadzeniu bior¹ udzia³:
1) z   g³osem   stanowi¹cym   –   cz³onkowie  zwyczajni   –   po   jednym  przedstawicielu

ka¿dego samorz¹du,
2) z g³osem doradczym – cz³onkowie honorowi i wspieraj¹cy.

2. Walne   Zgromadzenie   zwo³uje   Zarz¹d,   co   najmniej   raz   w   roku,   powiadamiaj¹c
cz³onków o terminie,  miejscu i  porz¹dku obrad najpóŸniej  14 dni  przed  rozpoczêciem
zgromadzenia.

3. Nadzwyczajne   Walne   Zgromadzenie   Zarz¹d   zwo³uje   z   zachowaniem   trybu
okreœlonego w ust. 2
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 cz³onków Stowarzyszenia w terminie 30 dni

od wp³yniêcia wniosku.
4. Do wy³¹cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz³onków nale¿y:

1) okreœlenie g³ównych kierunków dzia³alnoœci Stowarzyszenia,
2) wybór i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzanie sprawozdañ Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarz¹dowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium,
5) uchwalanie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej,
6) rozpatrywanie  i  za³atwianie  wniosków  i  postulatów  zg³aszanych  przez  cz³onków

Stowarzyszenia.
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5. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia zapadaj¹  zwyk³¹ wiêkszoœci¹  g³osów w obecnoœci co
najmniej po³owy cz³onków Walnego Zgromadzenia w g³osowaniu jawnym lub tajnym.

6. Je¿eli  Walne  Zgromadzenie  nie  mo¿e  podejmowaæ uchwa³  wobec  nieobecnoœci  ponad
po³owy   uprawnionych   do   g³osowania   Zarz¹d   mo¿e   podj¹æ   decyzje   o   zwo³aniu
Walnego  Zgromadzenia   w  terminie  dodatkowym.  Podejmowanie  uchwa³  Walnego
Zgromadzenia   w   terminie   dodatkowym   wymaga   obecnoœci   przynajmniej   30%
uprawnionych  do  g³osowania.  Walne  Zgromadzenie  mo¿e  zostaæ  zwo³ane  w  terminie
dodatkowym bez odrêbnego powiadomienia w trybie przewidzianym w § 11 ust. 2, je¿eli
w zawiadomieniu o zwo³aniu Walnego Zgromadzenia w terminie podstawowym wyraŸnie
to zaznaczono i wskazano ewentualny termin dodatkowy.

§ 12
Zarz¹d

1. Zarz¹d   kieruje   bie¿¹c¹   dzia³alnoœci¹   Stowarzyszenia,   realizuje   uchwa³y   Walnego
Zgromadzenia,  reprezentuje  na  zewn¹trz  i  ponosi  odpowiedzialnoœæ    przed  Walnym
Zgromadzeniem.

2. W   sk³ad   Zarz¹du   wchodzi   od   5   do   9   osób:   przewodnicz¹cy,   zastêpcy
przewodnicz¹cego,  sekretarz,   skarbnik   oraz cz³onkowie.  Dopuszczalny  jest  wybór
cz³onków Zarz¹du spoza Walnego Zgromadzenia w liczbie nie przekraczaj¹cej 50% sk³adu
Zarz¹du.

3. Zarz¹d  wybiera  ze  swego  grona  Przewodnicz¹cego  i  jego  zastêpców,  Sekretarza  i
Skarbnika.

4. Posiedzenia  Zarz¹du  zwo³uje  Przewodnicz¹cy,  a  uchwa³y  i  decyzje  Zarz¹du  zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci co najmniej 1  sk³adu cz³onków Zarz¹du.

5. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
6. Do kompetencji Zarz¹du nale¿y:

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwa³ Walnego Zgromadzenia Cz³onków,
2) sk³adanie sprawozdañ ze swej dzia³alnoœci na Walnym Zgromadzeniu Cz³onków,
3) zwo³ywanie Walnego Zgromadzenia Cz³onków,
4) przyjmowanie i skreœlanie cz³onków Stowarzyszenia,
5) sprawowanie zarz¹du nad maj¹tkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji w sprawach maj¹tkowych Stowarzyszenia,
7) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
8) powo³ywanie  sta³ych  i  doraŸnych  komisji  oraz  tworzenie  w  ramach  maj¹tku

Stowarzyszenia funduszy dla okreœlonych zadañ.
7. Oœwiadczenia woli   w imieniu  Stowarzyszenia,   w  zakresie  zaci¹gania  zobowi¹zañ

finansowych   maj¹   prawo   sk³adaæ   Przewodnicz¹cy   i   jeden   cz³onek   Zarz¹du   lub
Zastêpca przewodnicz¹cego i cz³onek Zarz¹du.

§ 13
1.  Komisje  sta³e  i  doraŸne,  o  których mowa w § 12 ust.  6  pkt.  8 Walne  Zgromadzenie

powo³uje  w  formie  uchwa³y,  okreœlaj¹cej  liczbê  cz³onków Komisji,  jej  zadania  i  czas
dzia³ania.

2. Cz³onkami  Komisji  mog¹  byæ  cz³onkowie  Stowarzyszenia  jak  i  osoby  nie  bêd¹ce
cz³onkami  Stowarzyszenia  w  liczbie  nie  przekraczaj¹cej  1  sk³adu  Komisji.
Przewodnicz¹cym Komisji jest cz³onek Stowarzyszenia.

3. Przewodnicz¹cy Komisji sk³ada Zarz¹dowi sprawozdania z jej dzia³alnoœci.
4. Przewodnicz¹cy  Komisji  ma  prawo  uczestniczyæ  w  posiedzeniach  Zarz¹du  z  g³osem

doradczym.
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§ 14
1. Fundusze na realizacje okreœlonych zadañ, o których mowa w § 12 ust. 6 pkt 8 Zarz¹d

tworzy  poprzez  uchwa³ê  okreœlaj¹c¹  zarazem  Regulamin  Funduszu  ustalaj¹cy  zasady
zarz¹dzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.

2. Zarz¹d ustala osoby odpowiedzialne za zarz¹dzaniem Funduszem.
3. Fundusze tworzone s¹ z maj¹tku Stowarzyszenia. Uchwa³a Zarz¹du mo¿e okreœliæ  rodzaje

wp³ywów Stowarzyszenia, które zasila Fundusz.

§ 15
Komisja Rewizyjna

1. Komisja  Rewizyjna  jest  powo³ana  do  sprawowania  kontroli  nad  dzia³alnoœci¹
Stowarzyszenia.

2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ 3 osoby spoœród cz³onków Stowarzyszenia, w tym
Przewodnicz¹cy, Sekretarz i cz³onek.

3. Cz³onkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mog¹  pe³niæ  innych  funkcji  w  organach
Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna konstytuuje siê w ramach swego sk³adu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale¿y:

1) kontrola ca³okszta³tu dzia³alnoœci Stowarzyszenia,
2) ocena dzia³alnoœci Zarz¹du,
3) wnioskowanie  o  zwo³anie  nadzwyczajnych  Walnych  Zgromadzeñ  Cz³onków

Stowarzyszenia,
4) przedstawianie  Zarz¹dowi  uwag  i  wniosków  w  sprawie  dzia³alnoœci  statutowej  i

finansowej Stowarzyszenia,
5) sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu,
6) wnioskowanie  o  zatwierdzenie  sprawozdañ  z  dzia³alnoœci  Zarz¹du,  sprawozdañ

finansowych  oraz  udzielania  lub  odmowy  udzielania  absolutorium  w³adzom
Stowarzyszenia.

Rozdzia³ V
Maj¹tek i fundusze Stowarzyszenia

§ 16
1. Maj¹tek Stowarzyszenia stanowi¹ nieruchomoœci, ruchomoœci i fundusze.
2. Maj¹tek Stowarzyszenia powstaje z:

1) sk³adek cz³onkowskich,
2) darowizn,
3) dochodów z w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
4) dochodów z maj¹tku Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie    prowadzi    gospodarkê    finansow¹,    rachunkowoœæ    zgodnie    
z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie. Œrodki pieniê¿ne, niezale¿ne od Ÿróde³ ich
pochodzenia    winny   byæ   przechowywane   wy³¹cznie   na   koncie   bankowym
Stowarzyszenia.
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Rozdzia³ VI
Zmiany statutu i rozwi¹zanie Stowarzyszenia

§ 17
Statut   Stowarzyszenia   mo¿e   byæ   zmieniony   uchwa³a   Walnego   Zgromadzenia
cz³onków  Stowarzyszenia  podjêta  bezwzglêdn¹  wiêkszoœci¹  g³osów  uprawnionych  do
g³osowania.

§ 18
1. Rozwi¹zanie  Stowarzyszenia  mo¿e  nast¹piæ  na  podstawie  uchwa³y  Walnego

Zgromadzenia cz³onków podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów uprawnionych do  g³osowania.
2. Walne Zgromadzenie powo³uje Komisje Likwidacyjna, która zgodnie z ustalonymi przez

Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidacje.
3. Walne  Zgromadzenie  jednoczeœnie  z  uchwa³ami  okreœlonymi  w  ust.  1  i  2  podejmuje

uchwa³ê o przeznaczeniu maj¹tku likwidowanego Stowarzyszenia.
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