STATUT TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO „KAWKA”
ROZDZIAŁ I – Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie działa pod nazwą Towarzystwo Przyrodnicze „KAWKA”, zwane dalej Towarzystwem, na podstawie niniejszego
statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Może ono prowadzić działalność również poza granicami
państwa.
§3
Siedzibą Towarzystwa jest Bydgoszcz.
ROZDZIAŁ II – Cele Towarzystwa
§4
Działalność Towarzystwa opiera się w szczególności na aktywności członków oraz działalności zatrudnionych przez
Towarzystwo osób.
§5
Towarzystwo jest organizacją społeczną, mającą na celu:
1. Podejmowanie działań na rzecz ogólnie pojętej ochrony środowiska, a w szczególności działań w zakresie ochrony
zwierząt, roślin, siedlisk przyrodniczych, obszarów chronionych, krajobrazu, środowiska człowieka, zabytków oraz
działań w zakresie gospodarki wodnej, leśnictwa, rybactwa, rybołówstwa, rolnictwa i innych dziedzin związanych
bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska.
2. Prowadzenie edukacji przyrodniczej.
3. Prowadzenie i wspieranie naukowych badań przyrodniczych.
4. Wspieranie zdrowego stylu życia.
5. Prowadzenie działań na rzecz turystyki i sportu przyjaznych środowisku, a w szczególności przyrodzie.
6. Prowadzenie działalności artystycznej związanej bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska, a w szczególności
przyrody.
ROZDZIAŁ III – Sposoby realizacji celów
§6
Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1. Tworzenie i realizację projektów ochrony poszczególnych elementów środowiska – nieodpłatnie i odpłatnie.
2. Czasową opiekę nad zwierzętami - nieodpłatnie i odpłatnie.
3. Prowadzenie interwencji w sytuacjach występowania zagrożeń dla środowiska lub jego elementów - nieodpłatnie i
odpłatnie.
4. Monitorowanie stanu środowiska - nieodpłatnie i odpłatnie.
5. Podejmowanie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów przyrodniczych i obszarów cennych
przyrodniczo – nieodpłatnie i odpłatnie.
6. Tworzenie rezerwatów społecznych - nieodpłatnie i odpłatnie.
7. Wykupywanie i dzierżawę gruntów - nieodpłatnie i odpłatnie.
8. Reprezentowanie interesów ochrony środowiska przed organami administracji publicznej, innymi organami i
podmiotami oraz w sądach np. poprzez udział w postępowaniach na prawach strony - nieodpłatnie i odpłatnie.
9. Współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i innymi organizacjami społecznymi - nieodpłatnie i
odpłatnie.
10. Opiniowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska np. aktów prawnych, ekspertyz przyrodniczych itp. nieodpłatnie i odpłatnie.
11. Tworzenie ekspertyz przyrodniczych - nieodpłatnie i odpłatnie.
12. Popularyzację wiedzy przyrodniczej w mediach oraz podczas różnego rodzaju warsztatów, wystąpień, prelekcji itp. nieodpłatnie i odpłatnie.
13. Organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, konkursów, wycieczek i obozów - nieodpłatnie i odpłatnie.
14. Współpracę z instytucjami naukowymi - nieodpłatnie i odpłatnie.
15. Publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych – nieodpłatnie i odpłatnie.
16. Tworzenie ścieżek i szlaków przyrodniczych - nieodpłatnie i odpłatnie.
17. Własną działalność wydawniczą - nieodpłatnie i odpłatnie.
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§7
Towarzystwo nie może wspierać i prowadzić działań, które wiążą się z celowym uśmiercaniem zwierząt. Wyjątek stanowią
przypadki, gdy zwierzęta ranne lub chore mają być poddane eutanazji, która ma na celu skrócenie ich cierpienia.
§8
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
ROZDZIAŁ IV – Członkowstwo
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na wiek i obywatelstwo.
§ 11
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która wypełni i dostarczy do siedziby Towarzystwa
deklarację członkowską na obowiązującym druku oraz uiści podstawową składkę członkowską.
§ 12
Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wypełni i dostarczy do siedziby
Towarzystwa deklarację członka wspierającego na obowiązującym druku i uiści zadeklarowaną składkę członkowską, będącą
minimum trzykrotnością składki podstawowej. Członkowie wspierający nie mają prawa wyborczego, ale mogą być głosem
doradczym dla władz Towarzystwa.
§ 13
Członkiem honorowym Towarzystwa zostaje osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się Towarzystwu, jej kandydatura
została zgłoszona przez Zarząd Towarzystwa i przegłosowana przez Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi nie mają
prawa wyborczego, ale mogą być głosem doradczym dla władz Towarzystwa.
§ 14
Utrata członkostwa każdego typu następuje z dniem śmierci członka, złożenia w siedzibie Towarzystwa rezygnacji z członkostwa
lub usunięcia z listy członków przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa za działanie na szkodę Towarzystwa, a w
przypadku członków zwyczajnych i wspierających również w przypadku nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 30 dni od
wygaśnięcia aktualności opłaconej składki.
§ 15
Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa (tylko członkowie zwyczajni).
2. Brać udział w pracach Towarzystwa.
3. Korzystać z majątku Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd.
4. Składać wnioski Walnemu Zebraniu Członków.
§ 16
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich (członkowie zwyczajni i wspierający).
ROZDZIAŁ V – Władze Towarzystwa
§ 17
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Władze Towarzystwa obradują na podstawie zatwierdzonych przez siebie regulaminów.
§ 19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane raz na rok. W uzasadnionych przypadkach
Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 20% członków zwyczajnych może zwołać
nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków
Towarzystwa minimum 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie to może mieć formę ogłoszenia opublikowanego na
oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa.
§ 20
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa. Członkowie będący osobami prawnymi
wybierają po jednym przedstawicielu reprezentującym ich podczas Walnego Zebrania Członków.
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§ 21
Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
1. Ustalanie i zatwierdzanie planu pracy Towarzystwa.
2. Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian statutu.
6. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu.
7. Nadawanie tytułu członka honorowego.
8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji pozostałych władz Towarzystwa.
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
§ 22
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały na drodze głosowania jawnego, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
Quorum stanowi minimum 50% uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie obrad. W drugim terminie obrad
(minimum pół godziny po upływie pierwszego terminu) decyzje zapadają prawomocnie bez względu na liczbę obecnych
członków.
§ 23
Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Jego kadencja trwa 4 lata. Składa się z 3 do 7 członków. W
czasie trwania kadencji Zarządu, w dowolnym jej momencie, Walne Zebranie Członków może wybrać nowego, dodatkowego
członka zarządu, jeśli dotychczas Zarząd składał się będzie z nie więcej niż 6 członków.
§ 24
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§ 25
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
§ 26
Kompetencje Zarządu:
1. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu.
2. Koordynacja działań Towarzystwa i czuwanie nad prawidłowym ich przebiegiem.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowywanie porządku jego obrad.
4. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminu ich płatności.
7. Określenie warunków zwolnienia z obowiązku opłaty składki członkowskiej.
8. Zawieranie umów w imieniu Towarzystwa.
9. Przygotowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa.
10. Rozpatrywanie spraw bieżących, które nie leżą w kompetencji pozostałych władz Towarzystwa.
11. Upoważnianie osób niebędących członkami Zarządu lub Towarzystwa do wykonywania określonych zadań w imieniu
Towarzystwa.
12. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych lub międzynarodowych organizacji.
§ 27
Zobowiązania majątkowe Towarzystwa wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
Do przyjęcia przez Towarzystwo zobowiązań niemajątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. Każdy członek
Zarządu, w pojedynkę, może w sprawach niebędących zobowiązaniami np. występowanie w imieniu Towarzystwa przed
organami administracji publicznej, sądami, osobami fizycznymi i prawnymi itp. reprezentować Towarzystwo i działać w jego
imieniu. Do upoważnienia na piśmie dowolnej osoby fizycznej lub prawnej lub grupy tych osób do występowania w imieniu
Towarzystwa w konkretnej sprawie lub reprezentowania go we wszelkich sprawach niebędącymi zobowiązaniami wymagany jest
podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Upoważnienie to może być cofnięte na piśmie przez osobę, która je podpisała lub w
formie uchwały podjętej podczas zebrania Zarządu.
§ 28
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 3 członków Zarządu, w głosowaniu jawnym, a
w przypadku równości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu.
§ 29
W przypadku, gdy przed zakończeniem kadencji liczba członków Zarządu ulegnie zmniejszeniu do mniej niż 3 członków np. w
wyniku śmierci jednego z nich, Zarząd powołuje zastępstwo do końca trwania kadencji.
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§ 30
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa. Liczy 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków na okres 4 lat.
§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 33
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§ 34
Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
1. Prowadzenie kontroli działalności Towarzystwa.
2. Zgłaszanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o absolutorium dla Zarządu.
3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z oceną działalności Zarządu.
4. Przedstawianie Zarządowi sprawozdań pokontrolnych.
5. Składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. Zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
§ 35
Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności wszystkich członków.
§ 36
W przypadku, gdy przed zakończeniem kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu np. w wyniku śmierci
jednego z nich, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej powołują zastępstwo do końca trwania kadencji.
ROZDZIAŁ VI – Majątek i gospodarka finansowa
§ 37
Majątek Towarzystwa składa się z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, zapisów, spadków i darowizn.
3. Wpływów z fundacji i innych organizacji gospodarczych i społecznych.
4. Wpływów z ofiarności publicznej.
5. Dochodów z własnego majątku.
6. Dochodów z własnej działalności.
7. Działalności gospodarczej.
§ 38
Wszelkie dochody Towarzystwa służą realizacji jego celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego
członków.
§ 39
Towarzystwo nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków władz
Towarzystwa lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Towarzystwa 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku na rzecz jego członków, członków władz Towarzystwa 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 jego członków, członków władz Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie
władz Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ VII – Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 40
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa zapada decyzją Walnego Zebrania Członków.
§ 41
Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa może zgłosić Zarząd lub 20% członków.
§ 42
Rozwiązanie Towarzystwa następuje w głosowaniu większością dwóch trzecich głosów przy zachowaniu quorum.
§ 43
Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatora oraz określa sposób likwidacji majątku Towarzystwa i jego przeznaczenie.
Majątek może być przeznaczony wyłącznie na cele ochrony przyrody.
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