
Statut 

Statut Stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA 

Przepisy ogólne 

Paragraf 1 

Federacja Zielonych "GAJA" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. 

Paragraf 2 

1. Federacja Zielonych "GAJA", zwana dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby fizyczne i prawne w celu prowadzenia 

działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Federacja Zielonych „GAJA” prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 

3. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

Paragraf 3 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w kraju i za granicą. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. 

Paragraf 4 

1. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. 

2. W Stowarzyszeniu mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa. 

Paragraf 5 

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach 

prawnych. 

Paragraf 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji swoich 

celów statutowych może również zatrudniać pracowników na ogólnych zasadach prawnych. 

Cele i środki działania 

Paragraf 7 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa naturalnego, a w szczególności: 

a. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zrównoważonego rozwoju, zgodne z zasadami ekologii; 

b. działania na rzecz konserwacji i ochrony siedlisk, restytucji, a także reintrodukcji gatunków; 

c. działania na rzecz tworzenia prawnych form ochrony przyrody; 

d. ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych; 

e. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu 

poprzez promocję i wspieranie różnicowania działalności zarobkowej z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska; 

f. działania na rzecz rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji; 

g. działania na rzecz wspierania i wdrażania rolnictwa ekologicznego, programów rolnośrodowiskowych oraz turystyki 

ekologicznej; 

h. promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie; 

i. zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji odpadów; 

j. inicjowanie, popieranie i uczestniczenie w badaniach naukowych w kraju, a także za granicą zmierzających do 

poprawy stanu środowiska naturalnego; 

k. promowanie zdrowego stylu życia. 

2. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta, a w szczególności działania na rzecz odpowiedzialnych i przyjaznych 



dla środowiska postaw konsumenckich. 

3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działania wspomagające 

rozwój demokracji, w tym działalność informacyjna i edukacyjna w dziedzinie pomocy rozwojowej dla krajów Trzeciego 

Świata. 

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

5. Promocja i organizacja wolontariatu. 

6. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

8. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe. 

9. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijanie współpracy pomiędzy społeczeństwami. 

10. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

11. Działalność charytatywna, w tym wspieranie pomocy rozwojowej dla krajów Trzeciego Świata oraz propagowanie 

idei Sprawiedliwego Handlu. 

12. Prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa morskiego i śródlądowego oraz promocja 

nowoczesnych metod połowów oraz produktów z nich pochodzących. 

13. Przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nielimitowanym połowom morskim. 

Paragraf 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi: 

a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej 

i organizacyjnej; 

b) prowadzenie działalności doradczej, 

c) prowadzenie działalności szkoleniowej; 

d) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji; 

e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań 

naukowych; 

f) wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych; 

g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących realizacji celów 

statutowych; 

h) ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi; 

i) uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo -administracyjnych w zakresie spraw 

związanych z celami statutowymi; 

j) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami 

gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego; 

k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą; 

l) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie 

wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. 

3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych 



przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2 punkty a, b, c, d, e, f, g, 

h, j, k, l. 

Członkowie Stowarzyszenia 

Paragraf 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

Członkostwo ma charakter rozłączny. 

Paragraf 10 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, lub powyżej 16 lat za zgodą rodziców 

lub opiekunów i posiadająca obywatelstwo polskie, pod warunkiem akceptacji celów Stowarzyszenia. Członkiem staje się 

po uzyskaniu poparcia przynajmniej dwóch członków zwyczajnych organizacji i złożeniu pisemnej deklaracji, na 

podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 

Paragraf 11 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2. korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia na ogólnie przyjętych zasadach lub na podstawie decyzji Zarządu; 

3. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia; 

4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

Paragraf 12 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia i Zarządu; 

3. regularnego opłacania składek. 

Paragraf 13 

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna w wieku powyżej 18 lat, lub 

powyżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów, lub osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która zadeklarowała 

pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, na podstawie decyzji Zarządu. 

Paragraf 14 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

2. decyzją Zarządu zostać członkiem zwyczajnym; 

3. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia. 

Paragraf 15 

Członkowie wspierający mają obowiązek: 

1. opłacania składek członkowskich; 

2. popierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób. 

Paragraf 16 

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, szczególnie zasłużona 

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 



Zarządu lub grupy członków. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest 

zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich 

Paragraf 17 

Członkostwo wygasa na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu; 

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne; 

3. skreślenia z ewidencji członków w wyniku nie opłacenia składki członkowskiej do dnia 30 czerwca danego roku 

składkowego; 

4. naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; 

5. działania na szkodę Stowarzyszenia. 

Decyzję o wykluczeniu z powodów opisanych w punkcie 1,2,3,5 podejmuje Zarząd. Decyzję Zarządu zatwierdza Walne 

Zgromadzenie. Decyzje o wykluczeniu z powodów opisanych w punkcie 4 podejmuje Walne Zgromadzenie. 

Paragraf 18 

Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. 

Władze Stowarzyszenia 

Paragraf 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

Paragraf 20 

Organem doradczym jest Komitet Naukowo-Doradczy powoływany przez Zarząd. Tryb pracy Komitetu Naukowo-

Doradczego regulowany jest uchwałą Zarządu. 

Paragraf 21 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i 

nadzwyczajne. 

Paragraf 22 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce 

obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed 

terminem Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Termin podawany jest do wiadomości członków 

co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Paragraf 23 

Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków zwyczajnych, w drugim terminie bez ograniczeń. 

Paragraf 24 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne jeśli zażąda tego 

co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 

Paragraf 25 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy między innymi: 



1. podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia; 

2. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5. uchwalanie zmian statutu oraz regulaminu pracy Zarządu; 

6. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej; 

7. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

Paragraf 26 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz Sekretarza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinno-wactwa lub podległości służbowej. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek pisemnego ustąpienia jego członka lub skazania prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Paragraf 27 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji Zarząd 

może wybrać na to miejsce nowego członka - nie więcej jednak niż trzy osoby w czasie trwania kadencji. 

Paragraf 28 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Paragraf 29 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków; 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów; 

3. sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu; 

4. ustalanie wysokości składek członkowskich; 

5. ustalanie listy członków Komitetu Naukowo-Doradczego; 

6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

7. proponowanie projektu zmian w Statucie przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia; 

8. udzielanie pełnomocnictw; 

9. tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek 

organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania; 

10. zatrudnienie, zwalnianie i ustalanie wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia i pracowników jednostek i komórek. 

Paragraf 30 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. Komisja 

Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. 

Paragraf 31 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej; 

2. złożenie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi; 

3. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zgromadzenia Członków; 



4. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku lub doraźnie na pisemny wniosek 

co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych. 

Paragraf 32 

1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinno-wactwa lub podległości służbowej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie, natomiast 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. 

5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek pisemnego ustąpienia jego członka lub skazania prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Paragraf 33 

Komitet Naukowo-Doradczy jest organem doradczym Stowarzyszenia. Jego kadencja trwa 3 lata. Członkami Komitetu 

mogą być osoby szczególnie zasłużone dla sprawy ochrony środowiska. Listę członków Komitetu ustala Zarząd. Tryb 

pracy Komitetu Naukowo-Doradczego regulowany jest uchwałą Zarządu. 

Majątek i gospodarka finansowa 

Paragraf 34 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. składki członkowskie; 

2. darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarność publiczna; 

3. dotacje i subwencje; 

4. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie; 

5. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych; 

6. dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 

7. odsetki bankowe; 

8. dochody z działalności gospodarczej; 

9. dochody kapitałowe. 

Paragraf 35 

1. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele określone w Statucie. 

2. Dochody Stowarzyszenia pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli donatorów lub spadkodawców. 

3. Dochody i mienie Stowarzyszenia nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych osobom prywatnym lub organizacjom 

działającym dla zysku, za wyjątkiem zwrotu należnych im kosztów lub wynagrodzenia za pracę, lub jako zapłata za 

rzeczy zakupione przez Stowarzyszenie zgodnie z ich ceną rynkową. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia odpowiednie oświadczenia wymagane prawem składa Zarząd. 

5. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celu, o którym mowa w § 7. 

Paragraf 36 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagają podpisów dwóch członków 



Zarządu działających razem. 

2. W pozostałych sprawach oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wymagają podpisu jednego członka Zarządu lub 

osoby upoważnionej przez dwóch członków Zarządu działających razem. 

Paragraf 37 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków 

organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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. przekazywania majątku Stowarzyszenia 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. wykorzystywania 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. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

Paragraf 38 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji celu, o którym mowa 

w §7. 

2. Działalność w zakresie realizacji celu, o którym mowa w §7 podlega wyodrębnieniu od działalności gospodarczej w 

sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celu, o którym mowa w §7. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub za pośrednictwem wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej. 

5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz przystępować do takich spółek. 

Paragraf 39 

Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach 

zgodnie z przepisami prawa dewizowego. 

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia 

Paragraf 40 

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Paragraf 41 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków, przy obecności 2/3 

uprawnionych. 

Paragraf 42 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatora, który likwiduje 

Stowarzyszenie zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach. 



Paragraf 43                                                                                                                                            

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, następuje przekazanie jego praw własności do gruntów na rzeczinnego 

podmiotu, zdolnego do realizowania zadań związanych z ochroną przyrody. 

Postanowienia końcowe 

Paragraf 44 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


