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STATUT 
Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody 

 
 

ROZDZIAŁ  I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody zwane dalej „Towarzystwem” posiada osobowość prawną. 
2. Nazwa „Towarzystwa” jest prawnie zastrzeżona. 
 

§ 2 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kraków. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw 

stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
 

§ 4 
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 
 

§ 5 
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym 

profilu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje zarząd Towarzystwa. 
 

 
 

ROZDZIAŁ  II 
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
§ 6 

Celem Towarzystwa jest: 
1. ochrona przyrody, 
2. ochrona środowiska, 
3. ochrona zwierząt, 
4. ochrona krajobrazu rozumianego jako postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze 
lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka, 

5. ochrona wartości kulturowych,  
6. pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji, 
7. ochrona ładu urbanistycznego. 

 
§ 7 

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez: 
1. popularyzowanie zasad ochrony środowiska, 
2. popularyzowanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i celów ochrony przyrody, 
3. zwiększenie aktywności obywateli, 
4. prowadzenie we własnym zakresie badań skażenia środowiska, 
5. organizowanie sesji i sympozjów, konferencji popularno-naukowych, 
6. współpracę z instytucjami naukowymi, specjalistami w zakresie ochrony środowiska, 
7. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi i służbami zawodowymi działającymi                       

w zakresie ochrony przyrody, 
8. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej i edukacyjnej, przy wykorzystaniu środków masowego 

przekazu, własnych wydawnictw, prelekcji, odczytów, wycieczek, obozów szkoleniowych, 
9. organizowanie imprez i akcji społecznych w zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości 

kulturowych” 
10. prowadzenie akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania, porządkowania lasów i oczyszczania wód, 
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11. podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony przyrody, 
12. powołanie przy Towarzystwie Straży Ochrony Przyrody, 
13. formułowanie publicznych opinii i ocen dotyczących środowiska i rozwoju gospodarczego, 
14. udzielanie pomocy technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i finansowej organizacjom pozarządowym                     

w działaniach w zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych 
15. udział w  postępowaniach  administracyjnych i sądowych 

 
§ 8 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 9 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa. 
 

§ 10 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 
2. członków wspierających, 
3. członków honorowych. 

 
§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo  i wiek. 
Warunkiem przyjęcia w poczet członków Towarzystwa jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona 
pisemnie w postaci deklaracji. 

1a. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Towarzystwa za zgodą przedstawiciela ustawowego bez prawa 
głosowania i biernego i czynnego prawa wyborczego. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, 
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez 
swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub 
w inny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji    
i po przedstawieniu pozytywnej opinii trzech członków Towarzystwa. 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu. 
 

§ 12 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, 
b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze 

Towarzystwa, 
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa, 
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa, 
e) noszenia odznaki organizacyjnej, 
f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków, 
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do : 
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa, 
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 
c)  regularnego opłacania składek członkowskich. 
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§ 13 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone 
w § 12 ust. 1 pkt. b-f 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Towarzystwa. 
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa 
 

§ 14 
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,  
c) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową                       

w postaci pozbawienia praw publicznych, 
d) pozbawienia członkostwa, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków. 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
 § 15 

Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 

§ 16 
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat, za  wyjątkiem określonym  w § 16. 1a,   a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów.  

1a) kadencja władz  wybranych w  dn. 19.12.2015 r.  upływa  z  dn. 15.02.2021 
2. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni 

mogą uchwalić głosowanie tajne. 
 

§ 17 
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy 

tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. 
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka władz Towarzystwa w ciągu trzech kolejnych zebrań 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zastąpić go osobą 
spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. 
 
 
 
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 

§ 18 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. W Walnym Zebraniu Członków udział  biorą:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,                                                                                        
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.  

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego 
Zebrania Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
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§ 19  

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie określonym w § 16.1. 
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:                                                                              

1) z własnej inicjatywy,                                                                                                                                           
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,                                                                                                                       
 3) na umotywowane żądanie, co najmniej ¼ członków zwyczajnych. 

5. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2,3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane                    
nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku. 

 
§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 
1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa, 
2. uchwalenie statutu i jego zmian, 
3. wybór i odwoływanie władz Towarzystwa, 
4. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Towarzystwa. 
5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze, 
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich, 
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, 
9. podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej  
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
 
 
 

ZARZĄD 
 

 § 21 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Zarząd składa się z 3-9 pełnoletnich członków, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, Wiceprezesa                        

i Skarbnika. 
3. Zasady działania Zarządu ustala Regulamin uchwalony przez Zarząd. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.                 

W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu. 
5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

 
§ 22 

Do zakresu działania Zarządu należy : 
1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2. określanie szczegółowych kierunków działania, 
3. ustalanie budżetu i preliminarzy , 
4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, 
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 
8. zwoływanie walnego Zebrania Członków, 
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie) 
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa, 
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków, 
14. podejmowanie decyzji w sprawie wystąpienia Towarzystwa o status organizacji pożytku publicznego, wpis                  

do wykazu organizacji otrzymujących nawiązki sądowe  
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KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 23 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 pełnoletnich członków, którzy spośród siebie wybierają: przewodniczącego,               

jego zastępcę i sekretarza 
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:  

a)  nie jest członkiem Zarządu;  
b)  nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia  w stosunku                  

do któregokolwiek z członków Zarządu;  
c)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
 

§ 24 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie działalności Towarzystwa, 
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji, 
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania              

się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu, 
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym 

statutem, 
5. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium zarządowi 

Towarzystwa, 
6. składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
§ 25 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.  
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 
3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności minimum 2/3 składu komisji 
 

§ 26 
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
§ 27 

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 28 
1. Na fundusze składają się:                                                                                                                                         

a) dotacje,                                                                                                                                                                  
b) darowizny, zapisy i spadki,                                                                                                                                
 c) wpływy z działalności statutowej,                                                                                                                     
d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,                                                                                                                   
e)nawiązki orzekane przez sądy 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym 
Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane  na 
konto. 

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Towarzystwo przeznacza całości swoich dochodów na działalność statutową określoną w § 6 statutu 
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5. Zabrania się:  
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, 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 zwane 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 Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  w  stosunku do osób trzecich lub po  
cenach wyższych niż  rynkowe. 

 
§ 29 

1. Stowarzyszenie jest  reprezentowane  na zewnątrz  jednoosobowo przez  członków  zarządu lub  osoby  
upoważnionej przez  zarząd 

2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa 
oraz dla ważności uchwał zarządu wymagane są podpisy dwóch osób spośród prezesa, wiceprezesa, skarbnika. 

3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa. 
4. Dla ważności uchwał komisji  rewizyjnej wymagane są podpisy dwóch członków  komisji 
5. W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje 

jednoosobowo członek komisji  rewizyjnej wskazany w uchwale komisji. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

 
§ 30 

1. Uchwalenia statutu lub jego zmiany oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa może dokonać tylko Walne 
Zebranie Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego zebrania 
Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.   
Do zawiadomienia określonego w  § 18.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie 
zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104                         

5. z późniejszymi zmianami). 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 
§ 31 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 
 
 
 


