Statut Stowarzyszenia Federacja Zielonych ”GAJA”
uchwalony na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nr 14/2020, w dniu 29 września 2020 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§1
Stowarzyszenie Federacja Zielonych "GAJA", zwane dalej “Federacją”, jest stowarzyszeniem i ma
osobowość prawną.
Federacja jest niezależną, apolityczną, samorządną i dobrowolną organizacją społeczną, realizującą cele na rzecz ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
§2
Federacja może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci, druków firmowych,
na ogólnych zasadach prawnych.
Dopuszcza się stosowanie skrótu nazwy Federacji – FZ ”GAJA”.
§3
Siedzibą władz Federacji jest miasto Szczecin.
Federacja prowadzi swoją działalność w kraju oraz w granicach dopuszczalnych przepisami prawa
na obszarze innych państw.
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników na zasadach ogólnych
i tworzyć biuro Federacji.
§4
Federacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji wskazanych w pkt. 1, bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne
Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Rozdział II
MISJA, CELE ORAZ SPOSOBY DZIAŁANIA

§5
Misją Federacji jest powstrzymanie spadku bioróżnorodności i wspieranie doktryny zrównoważonego
rozwoju, jako gwaranta optymalnej realizacji potrzeb społeczno-ekonomicznych, przy minimalizacji
strat w środowisku naturalnym.
§6
Celami Federacji są:
1. ochrona przyrody, rozumiana jako zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody ożywionej i nieożywionej,

2.

ochrona środowiska, oznaczająca umożliwienie zachowania lub przywrócenia równowagi ekologicznej poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie jego degradacji i zanieczyszczeniom oraz przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
3. działania na rzecz rozwoju, podnoszenia świadomości społecznej i promocji przyjaznych środowisku postaw społecznych, w tym doktryny zrównoważonego rozwoju – szczególnie w zakresie
neutralności klimatycznej, zrównoważonej konsumpcji, zdrowego stylu życia, sprawiedliwego
handlu, prosumeryzmu energetycznego, zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa oraz zrównoważonej turystyki,
4. ochrona praw zwierząt,
5. ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych,
6. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
7. inicjowanie, popieranie i uczestniczenie w badaniach naukowych zmierzających do poprawy
stanu środowiska naturalnego,
8. promocja i organizacja wolontariatu,
9. współdziałanie w realizacji tych celów z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi i edukacyjnymi,
10. współudział w kształtowaniu i realizacji polityki ochrony przyrody i ochrony środowiska Polski
i Unii Europejskiej.
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§7
Federacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej,
w szczególności poprzez:
realizacja działań biernej i czynnej ochrony przyrody,
prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej,
medialnej i organizacyjnej,
prowadzenie działalności doradczej, strażniczej i monitoringowej,
prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
prowadzenie działalności rolniczej,
organizowanie spotkań, seminariów i konferencji,
inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie
ukierunkowanych badań naukowych,
wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych,
opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących realizacji celów statutowych,
ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi,
uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych
w zakresie spraw związanych z celami statutowymi,
współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz
podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego w zakresie realizacji celów statutowych,
współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą,
aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Dopuszcza się stosowanie innych form działalności, służących realizacji celów Federacji.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
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§8
Członkowie Federacji dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych i akceptujące statutowe cele Federacji.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, lub powyżej 16 lat za
zgodą rodziców lub opiekunów, lub osoba prawna zainteresowana działalnością Federacji. Osoba
prawna działa w Federacji przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Federacji
lub jest szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Federacji.
Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji kandydata oraz pisemnej rekomendacji
udzielonej przez przynajmniej dwóch innych członków zwyczajnych.
Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, na
wniosek Zarządu lub grupy członków.
§9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
A. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Federacji,
B. korzystania z majątku i dorobku Federacji na ogólnie przyjętych zasadach lub na podstawie decyzji Zarządu,
C. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Federacji,
D. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
A. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Federacji,
B. przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji,
C. dbania o dobre imię Federacji,
D. regularnego opłacania składek członkowskich do dnia 30 kwietnia danego roku składkowego,
E. uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego, i mogą brać udział w posiedzeniach statutowych władz Federacji z głosem
doradczym.
4. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, oprócz biernego prawa wyborczego, i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Członkowie honorowi i wspierający zobowiązani są do propagowania celów, dbania o dobre imię
Federacji oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu i uchwał władz Federacji. Dodatkowo, członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych wobec Federacji zobowiązań.
§ 10
1. Członkostwo wygasa na skutek:
A. skreślenia z ewidencji członków w wyniku nie opłacenia składki członkowskiej do dnia 30 kwietnia
danego roku składkowego,
B. działania na szkodę Federacji,

C.
D.
E.
F.
2.

działalności niezgodnej z niniejszym Statutem lub uchwałami władz Federacji,
zgłoszonego przez Zarząd braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Federacji,
dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
O ustaniu członkostwa w przypadkach określonych w pkt. 1, lit. A-D orzeka Walne Zgromadzenie
Członków w drodze uchwały. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z grona członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14
dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
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Władzami Federacji są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Członkowie władz Federacji pełnią swoje funkcje społecznie.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą przewidzieć zdalny tryb posiedzeń oraz tryb głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
Uchwały władz Federacji podejmowane są, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością
głosów.
Władze Federacji wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
W razie, gdy skład władz Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, najpóźniej 3
miesiące po powstaniu wakatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia ich składu.
Kadencja członków władz Federacji, o których zostały one uzupełnione, upływa z końcem kadencji pozostałych członków.
§ 12
Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenia Członków.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Federacji.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie, nie później niż
30 dni po zgłoszeniu wniosku do Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków uprawnionych
do głosowania.
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Zarząd zobowiązany jest podać do wiadomości członków termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez ograniczeń
co do liczby obecnych członków.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
z głosem doradczym – członkowie wspierający i inne osoby, których obecność zatwierdzi Walne
Zgromadzenie Członków.
Głosowanie jest tajne jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy między innymi:
podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działań Federacji,
wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian Statutu,
podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwał o przyjęciu i ustaniu członkostwa członków zwyczajnych, wspierających
i honorowych,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Federacji.
§ 13
Zarząd Federacji składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej. Powody trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia lub
powinowactwa.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, na wniosek 2 członków
Zarządu, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej.
Prezes kieruje pracami Zarządu, w tym sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu
przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnianych przez Federację.
W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje, na
ten okres, Wiceprezes. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania, trwałej utraty zdolności do jej sprawowania lub śmierci Prezesa jego obowiązki, do czasu wyboru jego następcy,
przejmuje Wiceprezes.
Walne Zgromadzenie Członków może odwołać poszczególnych członków Zarządu, bądź cały Zarząd, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

10. Do kompetencji Zarządu należy:
A. realizacja celów statutowych Federacji i kierowanie działalnością Federacji w oparciu o Statut
i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
B. zarządzanie majątkiem Federacji,
C. reprezentowanie Federacji na zewnątrz, działanie w jej imieniu oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów,
D. sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu,
E. ustalanie wysokości składek członkowskich,
F. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Federacji,
G. proponowanie projektu zmian w Statucie przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Członków do
zatwierdzenia,
H. udzielanie pełnomocnictw,
I. tworzenie i organizowanie biura Federacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek
i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu ich działania,
J. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wynagrodzeń pracowników Federacji i pracowników jednostek i komórek.
§ 14
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres czterech lat.
2. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
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, odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
A. kontrola całokształtu działalności Federacji, nie rzadziej niż raz do roku lub doraźnie na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania,
B. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
C. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium
Zarządowi,
D. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zgromadzenia Członków, wraz
z oceną działalności Federacji i Zarządu,
E. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub
trybie ustalonym Statutem,
F. wnioskowanie o odwołanie Zarządu, lub poszczególnych członków Zarządu, w razie jego bezczynności.

Rozdział V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
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§ 15
Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Federacji są w szczególności: składki członkowskie i wpłaty członków wspierających, dotacje i subwencje, darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiarności publicznej i z praw majątkowych oraz dochody kapitałowe.
Majątek Federacji może być użyty wyłącznie na cele określone w Statucie.
Dochody i mienie Federacji 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 Federację zgodnie z ich ceną rynkową.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia odpowiednie oświadczenia wymagane prawem
składa Zarząd.
Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rokiem obrachunkowym Federacji jest rok kalendarzowy.
Federacja może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz przystępować do takich spółek.
Federacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§ 16
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagają
podpisów dwóch członków Zarządu działających razem.
W pozostałych sprawach oświadczenia woli w imieniu Federacji wymagają podpisu jednego
członka Zarządu lub osoby upoważnionej przez dwóch członków Zarządu działających razem.
§ 17

3. Zabrania się:
A. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Federacji 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”,
B. przekazywania majątku Federacji 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 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 Federacji,
D. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FEDERACJI

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 18
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Federacji mogą być przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 12 pkt. 3
należy załączyć projekt stosownych uchwał.
Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Federacji Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Federacji oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji
i powołaniu likwidatora.
W razie rozwiązania Federacji jej majątek powinien być przekazany pokrewnej instytucji, której
działalność jest zgodna z niniejszym Statutem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

___________________________________
dr inż. Jakub Skorupski, Przewodniczący

___________________________________
Agnieszka Plich, Protokolantka

