STATUT PODKARPACKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW WOLNE RZEKI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Towarzystwo nosi nazwę: Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki (w skrócie PTP Wolne Rzeki lub
Wolne Rzeki). W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Towarzystwem.
2. Siedziba Towarzystwa mieści się w Tarnobrzegu.
3. Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może
działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
5. Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia
swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
6. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Towarzystwie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną ograniczone
są limitami, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. W umowach pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje
członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Towarzystwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem lub założycielem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
9. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Towarzystwo może pobierać opłaty za swoje usługi i wytworzone produkty, zgodnie ze stanowionymi przepisami
prawa.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
11. Celem Towarzystwa jest ochrona przyrody, a w szczególności:
a) obrona interesu przyrody i środowiska w sprawach dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska,
ochrony krajobrazu, ochrony zabytków, ochrony zwierząt, gospodarki wodnej, leśnictwa, rolnictwa, rybactwa
i rybołówstwa, zagospodarowania przestrzennego, zarządzania zasobami przyrody, gospodarki morskiej
i innych mogących dotyczyć środowiska lub przyrody,
b) ochrona naturalnych procesów ekologicznych i geomorfologicznych, w szczególności w dolinach rzek,
c) prowadzenie, inicjowanie i koordynowanie prac badawczych zmierzających do lepszego poznania przyrody,
d) edukacja ekologiczna społeczeństwa i kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych,
e) inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi amatorskiego ruchu przyrodniczego.
12. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) propagowanie wiedzy na temat przyrody, a w szczególności ochrony przyrody i racjonalnej gospodarki wodnej,
b) podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo,
c) opiniowanie i udział w procedowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich skutków dla
środowiska przyrodniczego,
d) inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań naukowych,
e) prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych oraz ocen oddziaływania na środowisko,
f) podejmowanie działań związanych z czynną ochroną cennych siedlisk przyrodniczych

g) podejmowanie działań na rzecz renaturyzacji rzek i dolin rzecznych,
h) wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla przyrody,
i) występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniach w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących ochrony przyrody,
j) udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony w zakresie wydawania decyzji w sprawach
inwestycji mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko,
k) wykupowanie i wydzierżawianie gruntów,
l) tworzenie grup lokalnych i zespołów specjalistycznych,
m) prowadzenie działalności wydawniczej,
n) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody,
o) współpracę z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie ochrony
przyrody,
p) organizację konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, wycieczek, rajdów, konkursów
i wydarzeń artystycznych związanych z przyrodą,
r) podejmowanie wszelkich innych legalnych działań uznawanych za sprzyjające powyższym celom.
13. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
14. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga wyodrębnienia rachunkowego
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tychże działalności, z zachowaniem
przepisów o rachunkowości.
16. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

PKD 01.61.Z
PKD 02.40.Z
PKD 42.91.Z
PKD 58.11.Z
PKD 58.19.Z
PKD 59.11.Z
PKD 59.20.Z
PKD 68.20.Z
PKD 69.10.Z
PKD 72.19.Z
i technicznych
PKD 73.1
PKD 74.20.Z
PKD 81.30.Z
PKD 85.59.B
PKD 85.60.Z
PKD 91.04.Z
PKD 94.99.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Wydawanie książek
Pozostała działalność wydawnicza
Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność prawnicza
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
Reklama
Działalność fotograficzna
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

17. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

PKD 01.61.Z
PKD 02.40.Z
PKD 42.91.Z
PKD 58.11.Z
PKD 58.19.Z
PKD 59.11.Z
PKD 59.20.Z
PKD 68.20.Z
PKD 69.10.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Wydawanie książek
Pozostała działalność wydawnicza
Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność prawnicza

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

PKD 72.19.Z
i technicznych
PKD 73.1
PKD 74.20.Z
PKD 81.30.Z
PKD 85.59.B
PKD 85.60.Z
PKD 91.04.Z
PKD 94.99.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
Reklama
Działalność fotograficzna
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
18. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
19. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
20. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, wykształcenie
oraz przynależność do innych organizacji społeczno-politycznych, która ukończyła 16 lat, aprobuje cele
Towarzystwa, uczestniczyła wcześniej w jednej z form działalności Towarzystwa, złoży deklarację członkowską i
zostanie przyjęta przez Zarząd. Osoba wstępując do Towarzystwa jednoznacznie deklaruje znajomość Statutu
Towarzystwa.
21. Członek zwyczajny ma prawo:
a)
b)
c)
d)

wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
korzystać z pomocy Towarzystwa.

22. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a)
b)
c)
d)

przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
aktywny udział w pracach Towarzystwa,
dbanie o mienie Towarzystwa,
regularne opłacanie składek członkowskich.

23. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała stałą lub znaczącą
pomoc w realizacji celów Towarzystwa, na podstawie decyzji Zarządu.
24. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany poprzez swojego przedstawiciela.
25. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo
i w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
26. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów
statutowych Towarzystwa.
27. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd, a Walne Zgromadzenie zatwierdza.
28. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo i w Walnym
Zgromadzeniu z głosem doradczym.
29. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) wygaśnięcia w wyniku nie opłacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego (za dany rok),
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
d) utraty zdolności do czynności prawnych (utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego),
e) śmierci członka.
30. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni
od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
w sprawie, decyzje podjęte przez Zebranie Walne są ostateczne.
31. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty ustania
przynależności do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
INFORMACJE OGÓLNE
32. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
33. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym, z wyłączeniem głosowania na Prezesa oraz członków Komisji Rewizyjnej wybieranych w głosowaniu
niejawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
Kandydatów na Prezesa, do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie Towarzystwa.
34. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
35. W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może
nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
36. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą
udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
37. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
38. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
39. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Towarzystwa.
40. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem
uchwał w sprawach:

a)
b)
c)
d)
e)

nadania lub pozbawienia członkostwa honorowego Towarzystwa,
wyboru Prezesa,
zmiany Statutu,
wyboru składu Komisji Rewizyjnej,
likwidacji Towarzystwa.

41. W sprawach wymienionych w punkcie 40. uchwały zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3
ogólnej liczby członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
42. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
wcześniej niż 30 minut i nie później niż 20 dni po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, z wyłączeniem podejmowania uchwał o nadanie
lub pozbawienie godności członka honorowego.
43. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego
Zebrania.
44. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
wybieranie Prezesa Zarządu,
wybieranie Zarządu,
wybieranie Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
podejmowanie decyzji w innych sprawach, które na mocy prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
oraz w sprawach zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Towarzystwa.
ZARZĄD

45. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków oraz do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.
46. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i od 1 do 3 Członków
Zarządu. Zarząd w czasie trwania kadencji może dokonywać zmian w pełnionych funkcjach między członkami
Zarządu, z wyjątkiem funkcji Prezesa.
47. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.
48. Do obowiązków Zarządu należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

realizacja celów Towarzystwa,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów rocznych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
podejmowanie uchwał,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków w celu ustalenia planu działania Towarzystwa,
przyjmowanie i skreślanie członków. Skreślony członek ma prawo odwołać się do Komisji Rewizyjnej oraz
Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna,
k) prawo zawieszenia członka Zarządu za szkodliwą działalność na rzecz Towarzystwa. Zawieszony ma prawo
odwołać się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni, Komisja Rewizyjna po zbadaniu sprawy w ciągu 30 dni
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie. Decyzje podjęte na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu są ostateczne.

49. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
prezesa.
50. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Towarzystwo reprezentują: Prezes Zarządu
i członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie.
51. Datą rezygnacji z członkostwa w Zarządzie jest data dostarczenia oświadczenia o rezygnacji z 3-miesięcznym
okresem rezygnacji, w szczególnych okolicznościach z miesięcznym okresem rezygnacji.

KOMISJA REWIZYJNA
52. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
53. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
54. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a)
b)
c)
d)

kontrolowanie działalności Zarządu oraz wgląd w dokumentację księgowo finansową,
składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
udzielania/nieudzielenia absolutorium za rok sprawozdawczy dla Zarządu, nieudzielenie absolutorium
skutkuje przekazaniem sprawy celem rozstrzygnięcia na Walnym Zgromadzeniu, decyzje podjęte przez Walne
Zgromadzenie są ostateczne,
e) prawo zawieszenia w prawach członka za działalność na szkodę towarzystwa, zawieszony ma prawo odwołać
się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie są ostateczne,
f) Komisja Rewizyjna ma obowiązek minimum raz w roku spotkać się celem sprawdzenia dokumentacji oraz
działalności statutowej Zarządu, na podstawie dostarczonych dokumentów (sprawozdanie finansowe,
majątkowe, umowy, faktury, wyciągi bankowe).
55. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów.
56. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
57. Majątek Towarzystwa powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, zbiórek publicznych,
crowdfundingu,
c) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z funduszy publicznych,
d) dochodów z kapitału (odsetek, lokat, akcji, obligacji),
e) z wpływów ze statutowej działalności odpłatnej Towarzystwa,
f) dochodów z majątku Towarzystwa.
58. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
59. Środki pieniężne do dwóch tysięcy złotych mogą być przechowywane w kasie gotówkowej.
60. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
61. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

62. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu i członka Zarządu
działających łącznie.
63. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi wszyscy wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze
statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
64. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
65. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku
Towarzystwa na inne cele proekologiczne i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Towarzystwa.
66. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 31.08.2018 r. Do statutu
wprowadzono zmiany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6.11.2021 r.

