STATUT Grupy EkoLogicznej
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Grupa EkoLogiczna, zwana dalej Grupą, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość
prawną i działa w oparciu o niniejszy statut.
§2
1. Terenem działania Grupy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego
realizacja celów statutowych, Grupa może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Grupa może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
§3
1. Siedzibą władz Grupy EkoLogicznej są Siedlce.
2. Zmiana siedziby władz może nastąpić tylko za zgodą 2/3 nadzwyczajnych członków Grupy
§4
Znakiem Grupy jest znak przedstawiony w dodatku do niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
Działalność Grupy EkoLogicznej opiera się w szczególności na:
(a) społecznej aktywności członków;
(b) działalności zatrudnionych przez Grupę osób fizycznych.
§6
Celem działalności Grupy EkoLogicznej jest ochrona dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk, a w
szczególności:
(a) szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat dzikich zwierząt, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich
bytowania;
(b) zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowych gatunków zwierząt oraz siedlisk;
(c) opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych;
(d) wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie zwierząt i ich siedlisk
§7
Grupa EkoLogiczna realizuje swoje cele w szczególności przez:
(a) propagowanie wiedzy na temat dzikich zwierząt i ich ochrony;
(b) podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych dla zwierząt;
(c) opiniowanie i zaskarżanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich skutków dla dziko
żyjących zwierząt i ich siedlisk;
(d) wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla zwierząt i ich siedlisk;
(e) inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych;
(f) udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony w zakresie wydawania decyzji w
sprawach inwestycji mogących zagrozić siedliskom zwierząt dziko żyjących;
(g) występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w przypadku
naruszania przepisów dotyczących ochrony zwierząt dziko żyjących i ich siedlisk;
(h) wykupywanie i wydzierżawianie gruntów;
(i) tworzenie grup lokalnych i zespołów problemowych;
(j) prowadzenie działalności wydawniczej;
(k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody;
(l) współpracę z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie ochrony
przyrody;
(m) powoływanie fundacji;
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§8
1. Członkowie Grupy dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Grupy może zostać każda osoba fizyczna bez względu na wiek, płeć,
narodowość, obywatelstwo, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz przynależność do innych organizacji
Warunkiem przyjęcia w poczet członków Grupy jest wola realizowania celów Grupy, potwierdzona pisemnie
w postaci deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej.
3. Członkiem Nadzwyczajnym może zostać osoba po rocznym okresie aktywnego uczestnictwa w pracach
Grupy i po przyjęciu jej przez Walne Zebranie lub Zarząd.
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4. Członkiem wspierającym Grupy może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Grupy
przez Zarząd za pomoc w realizacji celów Grupy.
5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, będącą
wielokrotnością zwyczajnej składki członkowskiej.
6. Członek wspierający będący osobą fizyczną posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
7. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie
Członków za szczególne zasługi dla Grupy.
8. Członek wspierający będący osobą prawną poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy mają
prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Grupę.
§9
Utrata członkostwa następuje w wyniku:
(a) śmierci członka;
(b) dobrowolnego wystąpienia z Grupy, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
(c) skreślenia z listy członków przez Zarząd Grupy w wyniku nieopłacenia składek członkowskich przez
okres 3 miesięcy od momentu pisemnego powiadomienia członka przez Zarząd o wygaśnięciu aktualności
opłaconej składki;
(d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych;
(e) wykluczenia na mocy decyzji Zarządu za nieprzestrzeganie statutu Grupy, działania na szkodę Grupy,
lub działania stojące w sprzeczności z celami jej działania;
(f) utraty godności członka honorowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej w
oparciu o wniosek Zarządu lub 20 członków.
§ 10
Członkowie Zwyczajni Grupy EkoLogicznej mają prawo:
(a) uczestnictwa w pracach Grupy, korzystania z urządzeń i środków finansowych Grupy na zasadach
określonych przez Zarząd;
(b) otrzymywania rocznego raportu i innych wydawnictw Grupy na zasadach określonych przez Zarząd;
(c) składania wniosków Walnemu Zebraniu Członków. Wnioski takie muszą być składane na piśmie, na
adres Zarządu.
(d) otrzymywania wynagrodzenia z tytułu świadczenia prac zleconych w ramach Grupy na zasadach
ustalonych przez zarząd.
Członkowie Zwyczajni Grupy mają obowiązek:
(a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Grupy;
(b) terminowego opłacania składki członkowskiej.
§ 11
Członkowie Nadzwyczajni Grupy EkoLogicznej mają prawo:
(a) czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Grupy, pod warunkiem ukończenia 16 roku życia;
(b) biernego uczestnictwa w wyborach do władz Grupy, jeśli ukończyli 18 lat;
(c) uczestnictwa w pracach Grupy, korzystania z urządzeń i środków finansowych Grupy na zasadach
określonych przez Zarząd;
(d) otrzymywania rocznego raportu i innych wydawnictw Grupy na zasadach określonych przez Zarząd;
(e) składania wniosków Walnemu Zebraniu Członków. Wnioski takie muszą być składane na piśmie, na
adres Zarządu.
§ 12
Członkowie Nadzwyczajni Grupy EkoLogicznej mają obowiązek:
(a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Grupy;
(b) terminowego opłacania składki członkowskiej;
(c) aktywnego uczestnictwa w pracach Grupy.
§ 13
(a) Członkowie Nadzwyczajni Grupy EkoLogicznej nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu świadczenia
prac zleconych w ramach Grupy z wyjątkiem funkcji ujętych w statucie :
(b) Członek nadzwyczajny staje się członkiem zwyczajnym automatycznie w momencie przyjęcia pracy za
którą będzie wynagradzany, wykonywanej w ramach działalności Grupy.
(c) Ponowne przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych może nastąpić po roku od zakończenia zlecenia
o którym mowa w §13b
§ 14
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Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Grupy w stosunku do jej członków 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) przekazywania majątku Grupy na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
3) wykorzystywania majątku Grupy na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Grupy;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Grupy lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE
§ 15
Władzami Grupy EkoLogicznej są:
(a) Walne Zebranie Członków;
(b) Zarząd;
(c) Komisja Rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 16
1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą Grupy
EkoLogicznej.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Grupy raz na 2 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
(a) z inicjatywy własnej;
(b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
(c) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Grupy.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania
właściwego wniosku lub podjęcia uchwały i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4. O terminie Walnego Zebrania powiadamia wszystkich członków Grupy Zarząd, wysyłając pisemne i emailowe, zawiadomienia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem.
5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, a quorum stanowi ponad 50%
osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie odbywa się w drugim
terminie, pół godziny później, a jego uchwały, z wyłączeniem uchwały o rozwiązaniu Grupy bądź zmianie
statutu (patrz § 33 p. 1 i 4 niniejszego Statutu), ważne są bez względu na liczbę osób obecnych na sali.
6. Jeżeli powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest odwołanie członka zarządu,
zawiadomienie o tym fakcie musi zawierać uzasadnienie
§ 18
Walne Zebranie posiada kompetencje:
(a) wysłuchania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Grupy w minionej kadencji;
(b) wysłuchania sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Grupy, zwłaszcza finansowej;
(c) udzielania, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
(d) uchwalania kierunków działania Grupy;
(e) wyboru członków Zarządu;
(f) rozpatrywania wniosków Komisji Rewizyjnej i Zarządu;
(g) wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
(h) podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu;
(i) rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu;
(j) nadawania tytułu członka honorowego i nadzwyczajnego;
(k) rozpatrywania spraw nie należących do kompetencji innych władz Grupy.
B. ZARZĄD
§ 19
Zarząd jest najwyższą władzą Grupy EkoLogicznej w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i kieruje
działalnością Grupy.
§ 20
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1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Zarząd wybiera spośród swojego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
2. Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, tj. od jednego zwyczajnego Walnego Zebrania do następnego.
4. Zarząd spośród swojego składu wyznacza koordynatora pracy sekretariatu.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:
(a) reprezentowanie Grupy na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
(b) nadawanie członkostwa nadzwyczajnego;
(c) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania oraz regulaminu i porządku jego obrad;
(d) dysponowanie majątkiem Grupy;
(e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
(f) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
(g) uchwalanie planów działania Grupy;
(h) ustalanie regulaminu działania Zarządu;
(i) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności;
(j) powoływanie i rozwiązywanie grup lokalnych i zespołów problemowych Grupy;
(k) uchwalanie szczegółowych przepisów wykonawczych, dotyczących działalności Grupy;
(l) zgłaszanie kandydatur do członkostwa w Zarządzie;
(m) rozpatrywanie spraw członków Grupy dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Grupy, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów na tle działalności w Grupie;
(n) rozpatrywanie spraw bieżących, które nie leżą w kompetencjach innych organów Grupy.
§ 22
1. Wybory członków Zarządu odbywają się na Walnym Zebraniu.
2. Kandydatury do Zarządu zgłaszają członkowie Grupy.
4. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu nie przekracza liczby członków Zarządu, osoby kandydujące
zostają członkami Zarządu automatycznie.
Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu przekracza liczbę miejsc w Zarządzie, w skład zarządu wchodzą
kandydaci z największą liczbą głosów
5. W przypadku powstania wakatu, w czasie trwania kadencji Zarządu, ma on prawo dokooptowywania do
swego składu osób nie pochodzących z wyboru spośród członków nadzwyczajnych, w liczbie nie większej
niż powstały wakat. Osoby te pełnią funkcję członka Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania.
6. Do Zarządu dokooptowywane są w pierwszej kolejności osoby, które zostały zgłoszone wcześniej i które
w głosowaniu otrzymały kolejną liczbę głosów.
§ 23
1. Zebrania Zarządu odbywają się w terminach ustalonych przez przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż
raz na miesiąc.
2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku nierozstrzygającego
wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Zarząd ma obowiązek powiadamiania Komisji Rewizyjnej o każdym posiedzeniu, a Komisja Rewizyjna
może uczestniczyć w posiedzeniu
§ 24
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretariatu
2. Sekretariatem kieruje koordynator wyznaczony przez zarząd ze swojego składu
3. Koordynator może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie sekretariatu w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni
4. Sekretariat działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Grupy
C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Grupy.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając
spośród siebie przewodniczącego Komisji.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu. Jej kadencja trwa do następnego Walnego
Zebrania.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
5. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład organów wykonawczych Grupy.
7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej w stosunku do
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któregokolwiek z członków Zarządu;
8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9. Komisja Rewizyjna ma prawo brania udziału w obradach Zarządu z głosem doradczym.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
(a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Grupy;
(b) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi Zarządu
oraz zgłaszanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;
(c) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
(d) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
(e) w przypadku powstania wakatu, w czasie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo
dokooptowywania do swego składu osób spośród członków nadzwyczajnych, nie pochodzących z wyboru,
w liczbie nie większej niż powstały wakat. Osoby te pełnią funkcję członka Komisji Rewizyjnej do
najbliższego Walnego Zebrania.
(f) do Komisji dokooptowywane są w pierwszej kolejności osoby, które zostały zgłoszone wcześniej i które
w głosowaniu otrzymały kolejną liczbę głosów.
§ 27
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 28
1. Grupa EkoLogiczna jest organizacją ogólnopolską nie podzieloną na regionalne struktury organizacyjne.
2. Możliwe jest tworzenie grup lokalnych i zespołów problemowych.
3. Regulaminy działania grup lokalnych i zespołów problemowych ustala Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK
§ 29
1. Majątek Grupy stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Grupy składają się:
(a) wpłaty ze składek członkowskich;
(b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
(c) wpływy pochodzące z pomocy fundacji i innych organizacji gospodarczych i społecznych;
(d) dochody z działalności gospodarczej i z majątku Grupy;
(e) wpływy z ofiarności publicznej.
§ 30
Grupa może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 31
1. Oświadczenia woli w sprawach Grupy, w tym w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych,
składają dwaj członkowie Zarządu.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu bądź pracowników
sekretariatu w sprawach należących do ich kompetencji określonych w regulaminie pracy sekretariatu.
§ 32
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Grupy oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych
ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE GRUPY
§ 33
1. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością dwóch trzecich
głosów.
2. Propozycje zmian statutu Grupy muszą być zgłaszane drogą korespondencyjną na adres Zarządu, w
piśmie sygnowanym przez co najmniej 10 członków Grupy EkoLogicznej, w terminie nie krótszym niż 30 dni
przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.
3. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić także na wniosek Zarządu w wyniku prawomocnej uchwały.
4. Uchwałę o rozwiązaniu Grupy może podjąć Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy
obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania. W przypadku głosowania wniosku o
rozwiązaniu Grupy nie ma możliwości obniżenia quorum przez wyznaczenie drugiego terminu.
5. Uchwała o rozwiązaniu Grupy musi powoływać Komisję Likwidacyjną, która zadecyduje o przeznaczeniu
majątku Grupy.
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6. W przypadku rozwiązania Grupy EkoLogicznej, jej majątek może być przeznaczony wyłącznie na cele
związane z ochroną przyrody.
7. Nazwa nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.
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