
Goniądz, dnia 8 listopada 2022 roku 

 

Od: 

zarząd stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) 

z siedzibą w Goniądzu 

 

Do: 

członkowie stowarzyszenia Jestem na pTAK!  

(dawniej Ptaki Polskie) z siedzibą w Goniądzu 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA  

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 

Działając jako zarząd stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) z siedzibą 

w Goniądzu (dalej jako „Stowarzyszenie”), na zasadzie § 16 Statutu Stowarzyszenia, niniejszym 

zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 15 listopada 

2022 roku, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Dolistowska 21, 19-110 Go-

niądz, o godz. 18:00 (dalej jako „Zebranie”). 

 

Porządek obrad Zebrania obejmuje: 

 

(1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 

 

(2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (uchwała 01/11/2022); 

 

(3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał; 

 

(4) Wybór protokolanta/ sekretarza (uchwała 02/11/2022); 

 

(5) Podjęcie uchwały 03/11/2022 w sprawie porządku obrad; 

 

(6) Podjęcie uchwały 04/11/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na występowanie Stowa-

rzyszenia w roli jednego z fundatorów fundacji, której przedmiotem będzie ochrona przy-

rody oraz ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa opuszczonej wioski w wo-

jewództwie zachodniopomorskim; 

 

(7) Podjęcie uchwały 05/11/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie nowopo-

wołanej fundacji środków finansowych; 

 



(8) Podjęcie uchwały 06/11/2022 w przedmiocie zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu Stowarzyszenia; 

 

(9) Zamknięcie obrad. 

 

Informujemy, iż  

 

(a) Walne Zebranie odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(wybór platformy zostanie dokonany przez zarząd Fundacji w zależności od ilości 

zgłoszeń); 

 

(b) dane dostępowe zostaną przekazane wyłącznie członkom Stowarzyszenia, któ-

rzy do godz. 16:30 w dniu 15 listopada 2022 roku zgłoszą chęć udziału w Walnym 

Zebraniu wysyłając wiadomość e-mail na adres walne@jestemnaptak.pl; zgło-

szenie chęci udziału w Walnym Zebraniu powinno nastąpić z adresu e-mail wcze-

śniej zgłoszonego Stowarzyszeniu (przy zapisywaniu się do Stowarzyszenia lub 

później); 

 

(c) zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, członkowie mogą głosować rów-

nież korespondencyjnie poprzez przesłanie głosu pocztą tradycyjną na adres sie-

dziby Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres walne@je-

stemnaptak.pl; w głosowaniu zostaną uwzględnione jedynie głosy, które wpłyną 

do Stowarzyszenia do godz. 18:00 w dniu 14 listopada 2022 roku (w przeddzień 

Walnego Zebrania); 

 

(d) w przypadku nieobecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków upraw-

nionych do głosowania (na dzień Ogłoszenia liczba Członków uprawnionych do 

głosowania wynosi 187, a zatem wymagana jest obecność 94 Członków), sto-

sownie do § 17 Statutu Stowarzyszenia, w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 

18:30 odbędzie się kolejny termin Walnego Zebrania z analogicznym porządkiem 

obrad Zebrania; 

 

(e) podczas obrad Walnego Zebrania zarząd Stowarzyszenia przedstawi uzasadnie-

nie projektu uchwał, w szczególności 04/11/2022 i 05/11/2022 oraz odpowie na 

pytania. 
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Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, niniejsze ogłoszenie zostaje opublikowane 

wyłącznie na stronie internetowej jestemnaptak.pl. Mimo braku takiego obowiązku, zarząd Sto-

warzyszenia wysyła także wiadomość e-mail do wszystkich Członków, których wcześniej udo-

stępnili swoje adresy e-mail. 

 

 

____________________ 

Piotr Kamont 

prezes zarządu 

  



Uchwała nr 01/11/2022  

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania 

 

§ 1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) __ gło-

sami za, przy __ głosach przeciw i __ wstrzymujących się, postanawia wybrać na Przewodniczą-

cego Zgromadzenia Pana / Panią ________________________. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 roku. 

 

 

______________________________ 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

______________________________ 

Protokolant 

 

  



Uchwała nr 02/11/2022 

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w przedmiocie wyboru protokolanta Zwyczajnego Walnego Zebrania 

 

§ 1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) __ gło-

sami za, przy __ głosach przeciw i __ wstrzymujących się, postanawia wybrać na protokolanta 

Pana / Panią _________________. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 roku. 

 

 

______________________________ 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

______________________________ 

Protokolant 

  



Uchwała nr 03/11/2022 

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie)  

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie porządku obrad 

 

§ 1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) __ gło-

sami za, przy __ głosach przeciw i __ wstrzymujących się, postanawia przyjąć następujący po-

rządek obrad: 

 

(1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 

(2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (uchwała 01/11/2022); 

(3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał; 

(4) Wybór protokolanta/ sekretarza (uchwała 02/11/2022); 

(5) Podjęcie uchwały 03/11/2022 w sprawie porządku obrad; 

(6) Podjęcie uchwały 04/11/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na występowanie Stowa-

rzyszenia w roli jednego z fundatorów fundacji, której przedmiotem będzie ochrona przy-

rody oraz ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa opuszczonej wioski w wo-

jewództwie zachodniopomorskim; 

(7) Podjęcie uchwały 05/11/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie nowopo-

wołanej fundacji środków finansowych; 

(8) Podjęcie uchwały 06/11/2022 w przedmiocie zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu Stowarzyszenia; 

(9) Zamknięcie obrad 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 roku. 

 

 

______________________________ 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

______________________________ 

Protokolant 

  



Uchwała nr 04/11/2022  

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w przedmiocie wyrażenia zgody na występowanie Stowarzyszenia w roli jednego z fundatorów 

fundacji, której przedmiotem będzie ochrona przyrody oraz ochrona materialnego i niematerial-

nego dziedzictwa opuszczonej wioski w województwie zachodniopomorskim 

 

§ 1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) __ gło-

sami za, przy __ głosach przeciw i __ wstrzymujących się, pozytywnie opiniuje i wyraża zgodę 

na występowanie Stowarzyszenia w roli jednego z fundatorów fundacji, której przedmiotem bę-

dzie ochrona przyrody oraz ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa opuszczonej 

wioski w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z projektem statutu fundacji, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 roku. 

 

 

______________________________ 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

______________________________ 

Protokolant 

  



Statut Fundacji Brzeźnica 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Brzeźnica (dalej jako „Fundacja”) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2.  Fundacja została ustanowiona przez __________________________ (dalej jako „Fun-

datorzy”), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Prystypiuk w 

kancelarii notarialnej w Goniądzu, ul. Piłsudskiego 10, w dniu _______________ 2022 

roku. 

3.  Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

1.  Siedzibą Fundacji jest __________. 

2.   Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3.   Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w za-

kresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.  Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

§ 3 

1.  Fundacja posiada osobowość prawną. 

2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska. 

 

§ 4 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym 

się do realizacji celów Fundacji. 

2. Fundacja ma prawo używania znaku graficznego Fundacji oraz posługiwania się pieczę-

cią z nazwą Fundacji. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

1. Celem Fundacji jest ochrona i popularyzacja , wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego oraz bioróżnorodności, krajobrazu i klimatu, ze szczególnym uwzględnie-

niem wsi Brzeźnica i regionu Pomorza Zachodniego. 



2. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: 

2.1. wspieranie rozwoju terenów wiejskich w zgodzie z zasadami zrównoważonego 

użytkowania zasobów naturalnego, w poszanowaniu dziedzictwa przyrodni-

czego i kulturowego, krajobrazu i klimatu; 

2.2. inicjowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, integracyj-

nym, twórczym lub kulturalnym, popularyzujących wspólne dziedzictwo przyrod-

nicze, bioróżnorodność, krajobraz i klimat oraz potrzebę i idee ich ochrony;  

2.3. odtwarzanie i aktywne kształtowanie siedlisk i krajobrazu ze szczególnym 

uwzględnieniem wsi Brzeźnica i przylegających do niej terenów;  

2.4. odbudowę zabudowań i przywrócenie do życia wsi Brzeźnica, jako osady o cha-

rakterze artystycznym i ekologicznym;  

2.5. upowszechnianie zasad rolnictwa i ogrodnictwa ekologicznego, tj. przyjaznego 

przyrodzie, krajobrazowi i klimatowi oraz ekoturystyki, w tym prowadzenie szko-

leń i warsztatów, w szczególności z wykorzystaniem infrastruktury wsi Brzeźnica; 

2.6. realizowanie programów rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz innych nakie-

rowanych na ochronę lokalnej bioróżnorodności, dziko żyjących gatunków i ich 

siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków; 

2.7. prowadzenie zrównoważonej, tj. skoncentrowanej na ochronie bioróżnorodności 

i klimatu działalności agrotechnicznej, w szczególności koszeń, zbioru biomasy i 

odkrzaczeń;  

2.8. nabywanie lub dzierżawienie nieruchomości gruntowych (gruntów) o faktycznej 

potencjalnej wartości przyrodniczej lub kulturowej;  

2.9. odtwarzanie i ochrona siedlisk i krajobrazów (w tym pochodzenia antropogenicz-

nego) oraz populacji dziko żyjących gatunków i szeroko rozumianych zasobów 

przyrody, badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowi-

ska naturalnego; 

2.10. sporządzanie i opracowywanie raportów, analiz i ekspertyz na potrzeby własnej 

działalności, jak i na rzecz podmiotów trzecich; 

2.11. zapewnienie miejsca oraz organizację i prowadzenie zajęć w zakresie szeroko 

pojętego wsparcia duchowego i rozwoju osobistego, w tym dostarczających wie-

dzy i umiejętności praktycznych takich jak np. warsztaty malarskie lub fotogra-

ficzne, rolnictwo ekologiczne, ogrodnictwo permakulturowe czy projektowanie 

ogrodów i miejsc zieleni wspierających bioróżnorodność oraz przyjaznych dla 

krajobrazu i klimatu; 

2.12. organizację i pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów, warszta-

tów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć sprzyjających celom Fundacji, w tym 

integracji społecznej oraz wymianie idei, wiedzy i doświadczeń na poziomie re-

gionalnym, krajowym i międzynarodowym; 

2.13. prowadzenie działań na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w działania Fun-

dacji; 

2.14. działalność interwencyjna i kontrolna w zakresie stanu środowiska przyrodni-

czego i ochrony zabytków oraz przestrzegania przepisów dotyczących tych ob-

szarów. 

 



§ 6 

1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną lub odpłatną w zakresie wszystkich sposo-

bów realizacji celów określonych w § 5 ust. 2. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 

prawnych, zbieżną z celami Fundacji.  

3. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrze-

szających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami 

Fundacji.  

4. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nie wymaga uprzedniej zmiany sta-

tutu Fundacji. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie ___________ (słownie: 

___________________________) złotych, w tym kwotę _____________ (słownie: 

___________________________) złotych przeznacza się na działalność gospodarczą. 

2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów. 

3. Środki na realizację i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z: 

3.1. darowizn, spadków i zapisów; 

3.2. grantów i dopłat z Unii Europejskiej i innych organizacji; 

3.3. dotacji i subwencji od osób prawnych; 

3.4. zbiórek publicznych; 

3.5. odsetek od lokat i innych inwestycji finansowych; 

3.6. dochodów z działalności gospodarczej; 

3.7. majątku Fundacji. 

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

5. Środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, grantów, dopłat, dotacji i subwencji 

mogą być użyte z poszanowaniem woli ich dysponentów, chyba że nie określili celu ich 

wykorzystania – wówczas Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel zgodny ze swo-

imi celami. 

 

§ 8 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio i pośrednio, w rozmia-

rach służących realizacji jej celów statutowych. 

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów sta-

tutowych. 

3. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest zarząd. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 



01.24.Z  uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; 

01.25.Z  uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; 

01.29.Z  uprawa pozostałych roślin wieloletnich; 

01.41.Z  chów i hodowla bydła mlecznego; 

01.42.Z  chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów; 

01.43.Z  chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych; 

01.45.Z  chód i hodowla owiec i kóz; 

01.49.Z  chów i hodowla pozostałych zwierząt; 

01.50.Z  uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mie-

szana); 

01.61.Z  działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną; 

01.62.Z  działalność usługowa wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodar-

skich; 

02.30.Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem 

drewna; 

02.40.Z  działalność usługowa związana z leśnictwem; 

10.32.Z  produkcja soków z owoców i warzyw; 

10.39.Z  pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; 

10.51.Z  przetwórstwo mleka i wyrób serów; 

10.84.Z  produkcja przypraw; 

47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych 

sklepach; 

47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych skle-

pach; 

47.76.Z sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych, prowadzona w wyspecjalizo-

wanych sklepach; 

47.78.Z sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowa-

nych sklepach; 

47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 

55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe; 

58.11.Z wydawanie książek; 

58.13.Z wydawanie gazet; 

58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

58.19.Z pozostała działalność wydawnicza; 



59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów te-

lewizyjnych; 

59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

72.11.Z  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 

72.19.Z  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przy-

rodniczych i technicznych; 

79.12.Z działalność organizatorów turystyki; 

81.30.Z  działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

85.59.Z  pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; 

85.60.Z  działalność wspomagająca edukację; 

91.04.Z  działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych ob-

szarów i obiektów chronionej przyrody; 

94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie innej nieskla-

syfikowana; 

96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 

96.09.Z  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 9 

1. Władzami Fundacji są zarząd oraz Rada Fundacji. 

2. Powołanie i funkcjonowanie Rady Fundacji jest fakultatywne. 

 

§ 10 

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. 

2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Kadencja trwa 7 

lat. 

3. Skład pierwszego zarządu powołują Fundatorzy. 

4. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek: 

4.1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora; 

4.2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

4.3. śmierci członka zarządu. 

5. Powołania kolejnego zarządu dokonuje ustępujący zarząd większością głosów. Uzupeł-

nienia składu zarządu w trakcie kadencji dokonują pozostali członkowie zarządu więk-

szością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Pre-

zesa, a jeśli brak Prezesa – Wiceprezesa. 



6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

7. Do kompetencji zarządu należy, w szczególności: 

7.1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

7.2. realizacja celów statutowych, 

7.3. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji; 

7.4. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

7.5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

7.6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 

 

§ 11 

1.  Członkowie zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.  

2.  Wynagrodzenie członków zarządu powołanych przez Fundatorów określają Fundatorzy. 

Zmiany wysokości wynagrodzenia członków zarządu, jak i określenie wynagrodzenia 

członków zarządu powołanych przez zarząd, dokonywane są przez zarząd większością 

głosów, zaś jego podwyższenie może być uzasadnione w szczególności zwiększonym 

nakładem pracy członków zarządu, jak również zmianą siły nabywczej pieniądza. 

3.  Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje prezes zarządu. Umowy o pracę 

z członkami zarządu podpisuje Fundator. 

4.  Wynagrodzenia dla członków zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 

Fundacji.  

 

§ 12 

1.  Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwar-

tał. 

2.  Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub którykolwiek z członków zarządu, w dowolnej 

formie tak jednak aby poinformować o posiedzeniu wszystkich członków zarządu i umoż-

liwić ich udział w posiedzeniu. 

3.   Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 

głos prezesa. 

 

§ 13 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes działający samodzielnie lub dwóch 

członków zarządu działających łącznie (wiceprezes traktowany jest jak członek zarządu). 

2. Pełnomocnikiem Fundacji uprawnionym do jej samodzielnej reprezentacji może być rów-

nież dowolny członek zarządu na podstawie uchwały podjętej na zasadach określonych 

w § 12 ust. 3. 

 

§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 



2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Kadencja 

trwa 7 lat. 

4. Skład pierwszej Rady Fundacji powołują Fundatorzy. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 

5.1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora; 

5.2. odwołania przez większość Fundatorów; 

5.3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

5.4. śmierci członka Rady Fundacji. 

6. Powołania kolejnej Rady Fundacji dokonuje ustępująca Rada Fundacji większością gło-

sów. Uzupełnienia składu zarządu Rady Fundacji w trakcie kadencji dokonują pozostali 

członkowie Rady Fundacji większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decy-

dujące znaczenie ma głos Przewodniczącego, a jeśli brak Przewodniczącego – Wice-

przewodniczącego. 

7. Pełnienie funkcji członka Rady Fundacji jest nieodpłatne. Członek Rady Fundacji nie 

może pozostawać w stosunku zatrudnienia z Fundacją. 

 

§ 15 

1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek za-

rządu lub któregokolwiek Fundatora. 

2. Posiedzenie Rady Fundacji powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty zgłoszenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków 

Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu. 

 

§ 16 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy, w szczególności: 

1.1. przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz wybieranie biegłych rewi-

dentów do badania sprawozdania finansowego; 

1.2. nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością zarządu, w tym kontrola stanu mająt-

kowego Fundacji, jednakże bez prawa kontroli przez poszczególnych członków 

Rady Fundacji; 

1.3. określenie priorytetowych kierunków działalności Fundacji. 

2. W przypadku niemożliwości podjęcia przez Radę Fundacji uchwał w przedmiocie, o któ-

rym mowa w ust. 1, w rozsądnym czasie, zarząd może samodzielnie podjąć takie 

uchwały. 

3. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od zarządu przedstawienia wszelkich doku-

mentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania audytu Fundacji poprzez 

wybranego audytora. 



§ 17 

Zabrania się: 

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków zarządu lub Rady Programowej lub pracowników oraz osób, z którymi członko-

wie zarządu lub Rady Programowej oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku mał-

żeńskim, 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 (dalej jako „osoby bliskie”); 

b)  przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków zarządu lub Rady Programowej 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyj-

nych warunkach; 

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków zarządu lub Rady Programowej lub pracow-

ników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie zarządu lub 

Rady Programowej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto-

sunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe; 

e) łączenia funkcji pełnionych w zarządzie i Radzie Fundacji, w tym pełnienia funkcji przez 

osoby pozostające z sobą w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowac-

twa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje zarząd Fundacji. Zmiana może dotyczyć celów określonych 

w akcie założycielskim. 

 

§ 19 

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją (poprzez przejęcie lub założenie nowej fun-

dacji) dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3.  W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednomyślnie zarząd, przy 

obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 20 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana.  

2.  Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje zarząd.  

3.  Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego zarządu albo osoba wskazana przez Fun-

datorów. 



4.  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone 

do celów Fundacji. 

 

§ 21 

Wszędzie gdzie w Statucie jest mowa o Fundatorach, rozumie się przez to Fundatorów lub osoby 

przez nich wskazane, zaś w przypadku rozwiązania Fundatorów lub niezdolności Fundatorów do 

podjęcia określonej czynności, czynność podejmuje samodzielnie zarząd Fundacji. 

 

§ 22 

1.  Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie 

ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundatorów. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy dotyczące fun-

dacji prywatnoprawnych.  

3.  Statut wchodzi w życie z dniem prawomocnego wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

  



Uchwała nr 05/11/2022  

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie)  

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie nowopowołanej fundacji środków finansowych 

 

§ 1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) __ gło-

sami za, przy __ głosach przeciw i __ wstrzymujących się, wyraża zgodę na przekazanie nowo-

powstałej fundacji środków finansowych w kwocie niezbędnej do realizacji celów obranych przez 

tę fundację w maksymalnej kwocie _______________ (słownie: _______________________) 

złotych, zobowiązując równocześnie zarząd Stowarzyszenia do okresowej weryfikacji sposobu 

wykorzystania przekazanych środków finansowych. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 roku. 

 

 

______________________________ 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

______________________________ 

Protokolant 

  



Uchwała nr 06/11/2022 

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie)  

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w przedmiocie zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Ptaki Polskie 

 

§ 1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) __ gło-

sami za, przy __ głosach przeciw i __ wstrzymujących się, zdecydowało o zmianie tytułu Statutu 

Stowarzyszenia oraz § 1 zd. 1 Statutu Stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie) 

poprzez usunięcie określenia «(dawniej „Ptaki Polskie”)» a w konsekwencji nadając mu następu-

jące brzmienie: 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Jestem na pTAK!” 

 

a także przyjęciu następującego tekstu jednolitego: 

 

* * * 

 

Statut Stowarzyszenia Jestem na pTAK! 

tekst jednolity w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 06/11/2022  

Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Jestem na pTAK!”. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zareje-

strowanym, posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność na rzecz ogółu społe-

czeństwa. 

§ 2. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, dzia-

łających na rzecz ochrony dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, zachowania dziedzictwa przy-

rodniczego i kulturowego oraz na rzecz rozwoju zrównoważonego. 

§ 3. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest: 19-

110 Goniądz, ul. Dolistowska 21. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza gra-

nicami kraju. 

§ 4. 

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach 

działania. 

§ 5. 



Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków i Wolontariuszy. Do pro-

wadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. 

 

Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 6. 

Kluczowymi celami działalności Stowarzyszenia są: 

6.1.  ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem 

ptaków, 

6.2.  ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia antropoge-

nicznego, 

6.3.  odtwarzanie siedlisk, populacji dziko żyjących gatunków i szeroko rozumianych 

zasobów przyrody, 

6.4.  badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska natural-

nego, 

6.5.  działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i śro-

dowiska naturalnego, 

6.6.  angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych organizacji 

wokół działań na rzecz ochrony przyrody, 

6.7.  wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w zgodzie z 

zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz 

w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

6.8.  organizowanie wydarzeń kulturalnych popularyzujących ptaki i bioróżnorodność 

oraz wspieranie inicjatyw społecznych ukierunkowanych, aby chronić środowisko 

naturalne, popularyzować myśl pro-ekologiczną oraz kondycję fizyczną czło-

wieka, 

6.9.  podejmowanie działań prawnych mających na celu realizację w/w celów, w 

szczególności występowanie w charakterze pokrzywdzonego w sprawach o 

przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 7. 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w sferze pożytku publicznego nieodpłatnie. Działal-

ność gospodarcza prowadzona jest jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicz-

nego. 

§ 8. 

8.1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących reali-

zacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach w nastę-

pujących dziedzinach: 

94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskla-

syfikowana; 



91.04.Z  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych ob-

szarów i obiektów chronionej przyrody; 

72.11.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przy-

rodniczych i technicznych; 

85.59.Z  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; 

85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację; 

58.14.Z  Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; 

58.11.Z  Wydawanie książek; 

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza; 

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów te-

lewizyjnych; 

47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 

47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych skle-

pach; 

47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowa-

nych sklepach; 

47.76.Z  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych, prowadzona w wyspecjalizo-

wanych sklepach; 

47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych 

sklepach; 

01.50.Z  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mie-

szana); 

81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną; 

01.62.Z  Działalność usługowa wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospo-

darskich; 

02.40.Z  Działalność usługowa związana z leśnictwem; 

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki; 

96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

8.2.  Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 3. Członkostwo 

§ 9. 



9.1.  Członkiem może być każda osoba fizyczna lub prawna – obywatel polski (osoba prawna 

prawa polskiego) jak i cudzoziemiec (osoba prawna prawa zagranicznego) – bez względu 

na wiek, który akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia, złożyła pisemną deklarację 

członkowską i opłaciła składkę członkowską, a Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o 

przyjęciu jej w poczet członków Stowarzyszenia.  

9.2.  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia jako 

Członka Zwyczajnego podejmowana jest zwykłą większością głosów.  

9.3.  Zarząd ma prawo wydać decyzję odmowną, gdy osoba ubiegająca się o członkostwo w 

Stowarzyszeniu swoją postawą lub działaniem nie spełnia jego wymogów określonych w 

niniejszym Statucie lub Kodeksie Etycznym Stowarzyszenia, w szczególności zaś szko-

dzi przyrodzie lub idei jej ochrony. 

§ 10. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

10.1.  biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem, że są 

to osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozba-

wione praw publicznych, 

10.2.  zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

10.3.  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym 

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

§ 11. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:  

11.1.  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

11.2.  uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

11.3.  propagowania celów i programów Stowarzyszenia, 

11.4.  swoją postawą i działaniami wspierać i promować idee ochrony przyrody, wartość dzie-

dzictwa naturalnego oraz działalność Stowarzyszenia, 

11.5.  regularnego opłacania podstawowej składki członkowskiej, 

11.6. aktualizowania swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail. 

§ 12. 

Utrata członkostwa może nastąpić wskutek: 

12.1.  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

12.2.  nie opłacania składek członkowskich (co najmniej jednej) w terminie do dnia 30 kwietnia 

roku, za który uiszczana jest składka, 

12.3.  naruszenia zasad statutowych, zasad Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia lub nieprze-

strzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub szkodzenia przyrodzie postawą lub działa-

niami, 

12.4.  utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

12.5.  utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego, będącego osobą prawną, 

12.6.  śmierci Członka. 

§ 13. 



Uchwałę o przyjęciu w poczet członków lub o utracie członkostwa podejmuje Zarząd zwyczajną 

większością głosów. Od uchwały o utracie członkostwa przysługuje zainteresowanemu prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania 

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia 

§ 14. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

14.1.  Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być Zwyczajne lub 

Nadzwyczajne. 

14.2.  Zarząd, który liczy od trzech do pięciu osób - Prezes, Wiceprezes, do trzech Członków. 

14.3.  Trzyosobowa Komisja Rewizyjna. 

§ 15. 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. W przypadku zmniejszenia się liczby 

Członków poszczególnych władz, ich skład osobowy może być uzupełniany przez nie same spo-

śród Członków Stowarzyszenia. 

§ 16. 

16.1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku.  

16.2. Termin i miejsce Walnego Zebrania ustala Zarząd i zawiadamia Członków co najmniej na 

7 dni przed wyznaczonym terminem.  

16.3. Zawiadomienie o terminie i miejscu Walnego Zebrania następuje poprzez publikację ogło-

szenia na stronie internetowej jestemnaptak.pl. Zarząd może dokonać zawiadomienia o 

terminie i miejscu Walnego Zebrania również w inny sposób, który uzna za odpowiedni, 

w szczególności drogą elektroniczną (e-mail). 

16.4. Walne Zebranie może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicz-

nej, o czym każdorazowo decyduje Zarząd i informuje w zawiadomieniu i miejscu i termi-

nie Walnego Zebrania. Dane dostępowe do udziału w Walnym Zebraniu są wówczas 

przesyłane pocztą elektroniczną. 

16.5. Członkowie mogą głosować również korespondencyjnie poprzez przesłanie głosu pocztą 

tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres 

wskazany w Ogłoszeniu. Warunkiem ważności głosu jest jego podpisanie w sposób 

umożliwiający weryfikację członka Stowarzyszenia (poczta tradycyjna) albo wysłanie z 

adresu e-mail wskazanego wcześniej Zarządowi. W głosowaniu uwzględnione zostaną 

jedynie głosy, które wpłyną do Stowarzyszenia do godz. 18:00 dnia poprzedzającego 

Walne Zebranie. 

§ 17. 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem przypadków 

określonych w niniejszym Statucie. Walne Zebranie jest wiążące w pierwszym terminie przy obec-

ności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania. Kolejny termin 

Walnego Zebrania Zarząd może wyznaczyć najwcześniej na 15 minut później po terminie, na 



których zostało zwołane pierwsze Walne Zebranie. Wówczas Walne Zebranie może obradować 

bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, zaś uchwały tak podjęte będą wiążące. 

§ 18. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być w każdym czasie zwołane przez Zarząd (uchwała), 

Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 Członków. Organ zwołujący jest uprawniony i zobowią-

zany do podjęcia działań, o których mowa w § 16. 

§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

19.1.  podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania Stowarzyszenia, 

19.2.  wybór i odwoływanie Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

19.3.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

19.4.  udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom, 

19.5.  uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzysze-

nia, 

19.6.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

19.7.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

§ 20. 

Walne Zebranie ma również prawo podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu większością 2/3 

głosów Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania. 

§ 21. 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i jest najwyższą jego władzą w okresie 

między Walnymi Zebraniami, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem. 

Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§ 22. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, w 

dowolnej formie, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Mogą brać w nich 

udział z głosem doradczym członkowie innych organów Stowarzyszenia lub inne osoby zapro-

szone. 

§ 23. 

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków 

Zarządu. W przypadku nie rozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos Prezesa lub osoby 

prowadzącej posiedzenie w jego zastępstwie. 

§ 24. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

24.1.  kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania, 

24.2.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu, we wszystkich 

sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania, w tym za-

trudnienia pracowników, 

24.3.  sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

24.4.  uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu, 



24.5.  ustalanie wysokości składek członkowskich, 

24.6.  podejmowanie uchwał o przyjęciu Członków lub o utracie ich członkostwa, 

24.7.  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

24.8.  zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§ 25. 

Do reprezentacji Stowarzyszenia – jeśli co innego nie wynika z przepisów niniejszego Statutu – 

uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub łącznie dwóch Członków Zarządu. 

§ 26. 

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego dzia-

łalnością. Składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie. 

§ 27. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

27.1.  Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

27.2.  Przygotowywanie i ogłaszanie raportów z działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do 

roku. 

27.3.  Przygotowywanie i ogłaszanie raportu z działalności ustępującego Zarządu nie później 

niż 30 dni przed Zebraniem Walnym mającym na celu wybór nowego Zarządu. 

27.4.  Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

27.5.  Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzie-

lenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

Rozdział 5. Majątek i finansowanie 

§ 28. 

Źródłem majątku Stowarzyszenia mogą być: 

28.1.  składki członkowskie, 

28.2.  darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarność publiczna, dotacje, 

subwencje, 

28.3.  dochody z własnej działalności gospodarczej oraz dochody z majątku Stowarzyszenia. 

§ 29. 

Zabrania się: 

29.1.  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w sto-

sunku do jego Członków, Członków poszczególnych organów, pracowników Stowarzy-

szenia lub osób, z którymi ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokre-

wieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocz-

nej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej bliskimi, 

29.2.  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków poszczegól-

nych organów władzy, pracowników lub ich bliskim, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

warunkach preferencyjnych, 



29.3.  wykorzystywania majątku na rzecz/przez Członków Stowarzyszenia, Członków poszcze-

gólnych organów władzy, pracowników lub ich bliskich na zasadach innych niż w sto-

sunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 

celu Stowarzyszenia, 

29.4.  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotu, w którym uczestniczą 

Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie poszczególnych organów władzy, pracownicy 

lub ich bliscy. 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

§ 30. 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga co najmniej 2/3 głosów na Walnym Zebraniu 

przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia. Na ta-

kich samych zasadach podejmowana jest uchwała o połączeniu Stowarzyszenia z inną osobą 

(osobami) prawną. 

§ 31. 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną i po-

dejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele związane z ochroną przyrody. 

§ 32. 

W przypadku rozwiązania grunty zakupione na cele ochrony przyrody zostaną przeniesione na 

rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody. 

 

* * * 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 roku. 

 

 

______________________________ 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

______________________________ 

Protokolant 

 


