ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie “Eko-Inicjatywa” (zwane dalej
Stowarzyszeniem).
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104) i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś
siedzibą Kwidzyn.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz w swoich
działaniach, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie
wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego,
ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych
nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska. Stowarzyszenie
prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem grup mających szczególnie trudną sytuację życiową i materialną
(osoby bezrobotne, osoby mieszkające na terenach byłych gospodarstw PGR, osoby
niepełnosprawne i wykluczone społecznie).
Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:
1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony
środowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć
ekologicznych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.

5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej.
10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Budowę lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
2. Edukację, w tym organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń,
wystaw.
3. Usługi szkoleniowo-doradcze.
4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami
działalności.
5. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez
turystycznych posiadających program edukacyjno-ekologiczny.
6. Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych
przedsięwzięć ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności
Stowarzyszenia.
7. Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych
przedsięwzięciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności
Stowarzyszenia.
8. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia.
9. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.
10. Publikowanie własnych materiałów.
11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi
celami Stowarzyszenia.
12. Inicjowanie, wspieranie i włączanie się w programy zajmujące się
problematyką zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.
13. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza
ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić do
Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7

Członkowie dzielą się na:
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych
§8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,
posiadająca zdolności do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację
członkowską i zostanie przyjęta przez zarząd.
§9
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z urządzeń i imprez Stowarzyszenia wg zasad określonych przez
Zarząd.
§ 10
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje
pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
Członek wspierający posiada prawa określone w §9 pkt. 3 i 4 oraz prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający
– osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe
nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu. Członek honorowy posiada
wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku
płacenia składek członkowskich.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia złożonego Zarządowi.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres 12 m-cy.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień,
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
5. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje
odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie
stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku
ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
nowowybrani członkowie pełnią swoją funkcję do końca kadencji dotychczasowego
zarządu.
§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
§ 16
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego
zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Nadanie godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się
Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
9. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia.
10. Kwitowanie rocznej działalności Stowarzyszenia.
11. Odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, co
najmniej 2/3 ilością głosów.
12. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§ 17
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze,
co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, oraz w dowolnym momencie w
zależności od potrzeb.
Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków, spośród których
wybiera on sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez
prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych
przez Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6. Opracowywanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za działalność statutową.
Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zgodne z realizowanym
projektem.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna, stanowi kolegialny organ kontroli i nadzoru
Stowarzyszenia. Komisja rewizyjna składa się od 2 do 4 członków, spośród
których wybiera przewodniczącego.
2. Komisja rewizyjna jest niezależna od zarządu, a członkowie komisji
rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3. Członkowie komisji rewizyjnej otrzymują z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniach
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. nr 26, poz. 306, z
2001r. nr 85, poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z
2003r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535)
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia;
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądanie
wyjaśnień;
3. Wnioskowanie o zwołanie walnego zgromadzenia;
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 21
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach i w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
§ 22
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1. Działalności edukacyjnej
2. Działalności wydawniczej
3. Badań naukowych i prac rozwojowych w tym badań przyrodniczych, analiz i
raportów
4. Konsultacji i doradztwa
5. Usług reklamowych i fotograficznych
6. Zakwaterowania i usług gastronomicznych
7. Wynajmu pomieszczeń
8. Organizacji imprez integracyjnych
9. Usług turystycznych, w tym organizacja imprez turystycznych
10. Wynajmu i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego
11. Kultury, rozrywki i rekreacji
12. Rękodzieła
§ 23
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub
poprzez, wyodrębnione organizacyjnie zakłady
§ 24
Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie
organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy
zatrudniani przez Zarząd.
§ 25
Cały dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej, Stowarzyszenie przeznacza
na realizację celów statutowych.
§ 26
O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne
Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§ 27
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a. Wpływy ze składek członkowskich;
b. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy;
c. Wpływy z działalności statutowej, wpływy ze zbiórek publicznych;
d. Dochody z działalności gospodarczej.

§28
Cały dochód uzyskiwany z działalności statutowej, Stowarzyszenie przeznacza na
realizację celów statutowych.
§ 29
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają:
a. jedna osoby – Prezes Stowarzyszenia.
b. bądź dwóch Członków Zarządu bez Prezesa.
Do ważności innych oświadczeń i dokumentów wymagany jest jeden podpis:
Prezesa lub członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd.
§ 30
Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy 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”.
2. Przekazywać majątku 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.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych zasadach od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat powyżej 10 000,00 Euro.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA
§ 31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację.

