STATUT Stowarzyszenia „Nie dla odkrywki Złoczew”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Stowarzyszenie „Nie dla odkrywki Złoczew” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz
postanowień niniejszego statutu.
Art. 2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Janów 48, 98-311
Art. 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony
Art. 5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać terenowe jednostki
organizacyjne.

Art. 7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
Art. 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie i wsparcie działań mających na celu powstrzymanie planów budowy
odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce i zagranicą.

2. Ochrona praw i interesów mieszkańców poszkodowanych działalnością odkrywkowych
kopalni węgla brunatnego, w szczególności w sprawach odszkodowań i wysiedleń
3. Gromadzenie i przekazywanie mieszkańcom rzetelnych informacji na temat wszystkich prac
dotyczących kopalni odkrywkowej i wszystkich zagrożeń jej towarzyszących
4. Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.
5. Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan
środowiska.
6. Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego.
7. Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii.
8. Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
9. Ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź
historycznych.
10. Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ochrony środowiska.
11. Organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa poprzez działalność służb
instruktorskich i doradczych.
12. Propagowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności
wydawniczej i szkoleniowej.
13. Propagowanie w społeczeństwie idei ruchu w zakresie ochrony obszarów naturalnych, a
szczególnie wszechstronnego znaczenia ochrony przyrody.
14. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, zgodne z zasadami ekologii.
15. Działania na rzecz tworzenia prawnych form ochrony przyrody.
16. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności
zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie działalności gospodarczej
prowadzonej z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
17. Działania na rzecz rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i
lokalnej tradycji.
18. Działania na rzecz wspierania i wdrażania rolnictwa ekologicznego, programów rolno środowiskowych oraz agroturystyki.
19. Promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym
zakresie.
20. Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji
oraz recyklingu odpadów.
21. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z samorządami, władzami i instytucjami państwowymi i międzynarodowymi, w
tym instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi i
przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą
2. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz
proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi),
kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
3. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny
uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach
związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych
związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury, w procesach
inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.

4. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej
i samorządowej.
5. Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii
wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej.
6. Podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań służących wypełnianiu celów
statutowych.
7. Popieranie doświadczeń w zakresie postępu w ochronie środowiska.
8. Gromadzenie funduszy zapewniających działalność Stowarzyszenia.
9. Inicjowanie i organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz ochrony środowiska.
10. Podejmowanie innej działalności, zmierzającej do stałego rozwoju Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
Art. 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków
na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
Art. 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Art. 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

Art. 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art. 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd, w drodze uchwały:
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
Art. 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 16
1. Walne Zgromadzenie Członków, dalej zwane Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku -w
okresie do najpóźniej 15 marca roku następnego.
4. O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia zostają
powiadomieni przez Zarząd przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego
Zgromadzenia.
5. W razie konieczności Zarząd może z własnej inicjatywy zwołać nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie.
6. Zarząd ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w terminie 28 dni od daty
otrzymania wniosku. W przeciwnym razie nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać
zwołane przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
7. W przypadkach nie cierpiących zwłoki dopuszczalne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Zarząd bez zachowania wymogów określonych w art. 16 pkt 4. Dla
ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia wymagana jest obecność ponad połowy członków
zwyczajnych.
Art. 17
1. Walne Zgromadzenia jest ważne i może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma prowadzący obrady.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi
inaczej.
4. Prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia utajnia głosowanie na wniosek przynajmniej
1/10 uprawnionych do głosowania.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności
Sekretarz Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz Skarbnika obrady Walnego
Zgromadzenia prowadzi Skarbnik.
6. W razie konieczności Walne Zgromadzenie może powołać na czas obrad Przewodniczącego,
który prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia.
7. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne, chyba, że inaczej zadecyduje Walne Zgromadzenie
w drodze uchwały.
Art. 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia,
udzielanie absolutorium Zarządowi,
uchwalanie zmian statutu,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

Art. 19
1. Walne Zgromadzenie powołuje Zarząd, który jest złożony z 3 członków, w tym: Prezesa,
Skarbnika i Sekretarza.
2. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Prezesa Zarządu, a następnie
pozostałych członków Zarządu – Skarbnika i Sekretarza, bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd jest wybierany na trzyletnią kadencję.
4. Członkom Zarządu przysługuje prawo wielokrotnej reelekcji.

Art. 20
1. Każdy członek Zarządu ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed upływem
kadencji.
2. Jeżeli przed upływem kadencji liczba członków Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej 3 osób,
Zarząd ma obowiązek zorganizować w terminie 28 dni Walne Zgromadzenie celem
uzupełnienia składu Zarządu.
3. Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje w drodze Uchwały Walne Zgromadzenie na
propozycję Prezesa Zarządu.
4. Opróżnienie stanowiska Prezesa Zarządu powoduje konieczność zwołania przez Zarząd w
terminie 28 dni Walnego Zgromadzenia celem wyboru nowego Zarządu.
5. Prezes Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia.
6. Pozostali członkowie Zarządu mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji przed upływem
kadencji na wniosek Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia.
7. Odwołanie Prezesa i innych członków Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, w obecności przynajmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
8. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, w sytuacjach
opisanych w punktach poprzedzających, Komisja Rewizyjna ma obowiązek zorganizować w
terminie 28 dni Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Zarządu

Art. 21
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Art. 22

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
prowadzenie dokumentacji,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i podejmowanie decyzji w sprawach
majątkowych,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie i organizacja Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,
sporządzanie protokołów z Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu,
nadawanie członkostwa i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

1. Podziału funkcji i obowiązków pomiędzy członkami Zarządu dokonuje Prezes.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
4 miesiące.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub inny, wyznaczony przez niego członek
Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są ważne jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa członków
Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane.
6. Tryb obradowania i podejmowania uchwał Zarząd ustala we własnym zakresie. W sytuacjach
spornych głos rozstrzygający ma Prezes Zarządu.

Art. 23
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zwoływanie posiedzeń Zarządu,
prowadzenie posiedzeń Zarządu,
przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia,
podpisywanie uchwał i protokołu Walnego Zgromadzenia,
podpisywanie uchwał i protokołu z posiedzeń Zarządu,
podpisywanie innych dokumentów Stowarzyszenia.

Art. 24
Sekretarz Zarządu zastępuje Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności lub niewypełniania
statutowych obowiązków lub rezygnacji przed upływem kadencji Zarządu.

Art. 25
Skarbnik odpowiada za bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz wykorzystywanie go
zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym prawem.

Art. 26
Sekretarz odpowiada za sporządzanie protokołów z Walnego Zgromadzenia
i posiedzeń Zarządu oraz za ostateczną redakcję projektów uchwał.

Art. 27
1.
2.
3.
4.

Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną złożoną z 2 osób.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna jest wybierana na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia.
Dokładny sposób funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.
5. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wielokrotnej reelekcji oraz rezygnacji z
pełnionej funkcji przed upływem kadencji
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej dwóch osób, Zarząd
ma obowiązek zwołania w terminie 28 dni Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej.

Art. 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego władz,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w
określonych statutem sytuacjach samodzielne zwołanie nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

Art. 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. składek członkowskich,
b. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności statutowej
d. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e. ofiarności publicznej,
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
Rozdział VI
Reprezentacja Stowarzyszenia
Art. 30
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz
procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie
upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym
w upoważnieniu
Art. 31
1. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagane są dwa podpisy: Skarbnika i Prezesa Zarządu lub Skarbnika i
Sekretarza Zarządu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Art. 32
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa jej przebieg
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 33

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
stowarzyszeniach. Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 26.07.2017.

