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STATUT 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba 

 

PREAMBUŁA 

 

My, członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba, a zarazem mieszkańcy 
Sadyby, uwaŜamy, Ŝe: 

Naszym nadrzędnym celem jest zachowanie i odtworzenie dziedzictwa kulturowego miasta ogrodu, 
zaprojektowanego w latach 1920. na terenie obecnego osiedla Sadyba w Warszawie i objętego 
ochroną konserwatorską w 1993 r. oraz rozwijanie tej osady zgodnie z jej korzeniami tak, by powstała 
w niej aktywna i obywatelska społeczność lokalna.   

U korzeni Miasta Ogrodu Sadyba leŜy społeczna, przyrodnicza i ekonomiczna koncepcja miasta 
ogrodu, wymyślona pod koniec XIX w. przez Anglika Ebenezera Howarda.   Jej istotą jest stworzenie 
małej społeczności lokalnej na obrzeŜach miasta, w której mieszkańcy korzystaliby z udogodnień, 
jakie daje Ŝycie w mieście (praca, „urządzenia uŜyteczności publicznej”, instytucje kulturalne, 
infrastruktura), a jednocześnie Ŝyliby blisko natury (ogrody przydomowe, parki).  Społeczność ta 
miała być wspólnotą ludzi aktywnych, działających dla dobra ogółu.  Stąd duŜą rolę we wspólnocie 
miasta ogrodu odgrywała przestrzeń społeczna (taka jak plac zabaw, amfiteatr, czy park) oraz lokalne 
instytucje publiczne (takie jak kościół, dom ludowy, szkoła, przedszkole, ośrodek kulturalny, klub 
sportowy, kawiarnia). Tego rodzaju obiekty społeczne miały pomagać mieszkańcom w realizacji ich 
osobistych pasji, tworzeniu więzi sąsiedzkich i prowadzeniu aktywnego Ŝycia społecznego.   

Dla realizacji powyŜszych celów społecznych, historyczna koncepcja miasta ogrodu przewidywała 
optymalne zasady zagospodarowania przestrzeni. Zgodnie z nimi, arch. Oskar Sosnowski i arch. 
Antoni Jawornicki zaprojektowali wokół carskiego Fortu IX w Warszawie kolonię ogrodowo-willową 
zwaną Miasto Ogród Czerniaków. Jej oś konstrukcyjną stanowiło ścisłe „powiązanie willi i domów 
jednorodzinnych z zielonym otoczeniem”, oraz wpasowanie całej kolonii w teren, z  wykorzystaniem 
naturalnego ukształtowania terenu i jego elementów, takich jak fosa, pagórki, czy zbiornik wodny.   

Jak dowodzi prof. Jadwiga Roguska (w materiałach z sesji naukowej Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, opublikowanych w ksiąŜce „Miasto z widokiem na wieś”), a za nią Stołeczny 
Konserwator Zabytków  - powiązanie domów z zielonym otoczeniem polegało konkretnie na 
„realizacji powtarzalnych 2-3 typów małych budynków jednorodzinnych”, „nawiązujących do 
architektury polskiej końca XVIII i początku XIX wieku”, wznoszonych „w tradycyjnych materiałach 
i technikach”, oraz przylegających do tych domów ogrodów, zajmujących dominującą część kaŜdej 
działki.   

Cechą charakterystyczną Miasta Ogrodu Czerniaków miało być usytuowanie przydomowych ogrodów 
- ich główna część znajdowała się w tylnej części działki, przylegała do sąsiednich ogrodów i tworzyła 
z nimi wewnętrzne pasy zieleni. Ogrodom przydomowym miały towarzyszyć osobne, ogólnodostępne 
zieleńce.   

Domy w dominującej strefie willowej – tak jak i cała dzielnica - miały mieć „jednolity charakter 
zabudowania”.  Zgodnie z ograniczeniami, wprowadzonymi w księdze wieczystej Miasta Ogrodu 
Czerniaków z 1923 r., domy miały mieć jedną linię zabudowy od frontu, maksymalnie dwie 
kondygnacje z ewentualnym poddaszem, wysokość do 10 metrów, podobne gabaryty.   

Ta sama księga wieczysta nakładała równieŜ ograniczenia dla rozwoju działalności gospodarczej – 
samowolne prowadzenie działalności gospodarczej („przedsiębiorstw dochodowych”) na działkach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną było zabronione, a placówki usługowe mogły istnieć tylko 
w ściśle określonych miejscach, tj. „wzdłuŜ niektórych waŜnych arterii komunikacyjnych”.  Zgodnie z 
historyczną zasadą miasta ogrodu, usługi te miały dodatkowo słuŜyć wyłącznie lokalnym mieszańcom 
tak, by nie przyciągać dodatkowego ruchu spoza osady i nie zakłócać jej autonomii i spokoju.   
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PowyŜsze zasady stały się fundamentem intensywnego rozwoju przedwojennego Miasta Ogrodu 
Czerniaków (dziś znanego jako Miasto Ogród Sadyba).  My, członkowie Towarzystwa, uwaŜamy, Ŝe 
nawiązując do tych zasad i tego dziedzictwa moŜemy stworzyć aktywną i obywatelską społeczność 
lokalną równieŜ dziś. My, członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba, a 
zarazem mieszkańcy Sadyby jesteśmy przekonani, Ŝe niniejszy Statut pomoŜe nam zrealizować ten 
nadrzędny cel.    

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego Statutu, nosi nazwę: Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Miasto Ogród Sadyba – i jest dalej zwane Towarzystwem. 

§ 2 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem mieszkańców i osób czynnie wspierających idee Miasta Ogrodu 
Sadyba, zawiązanym dla ochrony układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i ładu społecznego 
tej szczególnej części Warszawy. Towarzystwo działa na rzecz takiego rozwoju Miasta Ogrodu 
Sadyba, który będzie zgodny z ideą miasta ogrodu, jaka przyświecała jego twórcom w latach 20. XX 
wieku, będzie zachowywał dziedzictwo kulturowe i wartości środowiska naturalnego oraz będzie 
sprzyjał budowaniu społeczności obywatelskiej na tym obszarze. 

§ 3 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Towarzystwo przywiązuje szczególną wagę do działania na terenie obejmującym: 

a. obszar zwany dalej Miastem Ogrodem Sadyba, wpisany do rejestru zabytków jako „Miasto-
Ogród Czerniaków” pod nr 1559-A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2 
grudnia 1993 r., w granicach wyznaczonych ulicami: Sobieskiego, Św. Bonifacego, 
CzyŜewską, Woziwody, Gołkowską, zachodnim brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, 
potokiem łączącym Jeziorko Czerniakowskie z Jeziorkiem Sielanka, ulicą Augustówka i ulicą 
Nałęczowską, 

b. obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, które stanowią element 
krajobrazu Miasta Ogrodu Sadyba, geograficznie i funkcjonalnie z nim połączony, 

c. sąsiedztwo obszarów wskazanych powyŜej pod lit. a i b, w szczególności w tych wypadkach, 
w których rozwaŜane, planowane i podejmowane inicjatywy, projekty, plany, decyzje, 
działania i prace, w tym dotyczące zagospodarowania terenu oraz inwestycji 
infrastrukturalnych i architektoniczno-budowlanych, mogą wpływać w jakimkolwiek stopniu i 
w jakikolwiek sposób na chronione wartości Miasta Ogrodu Sadyba i rezerwatu przyrody 
Jeziorko Czerniakowskie. 

3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 4 

1. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.  

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną oraz uŜywa pieczęci i logo, których wzór zatwierdza 
Zarząd Towarzystwa. 

3. Towarzystwo działa na podstawie ustaw: o stowarzyszeniach oraz o działalności poŜytku 
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publicznego i wolontariacie. 

§ 5 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem apolitycznym, moŜe współdziałać z innymi lokalnymi, krajowymi, 
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbieŜnych celach. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 6 

Towarzystwo stawia przed sobą następujące zadania: 

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

3. rozwój kultury i sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

4. zachowanie zasad ekologii, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; 

5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy 
społeczeństwami; 

6. działanie na rzecz organizacji pozarządowych o zbieŜnych zadaniach i celach.  

 

§ 7 

Towarzystwo dla realizacji tych zadań ogólnych stawia przed sobą następujące cele: 

1. utrzymanie i ochrona układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i obiektów zabytkowych 
na terenie objętym działaniem Towarzystwa, zgodnie z ideą miasta ogrodu z początku XX wieku; 

2. rozwój Miasta Ogrodu Sadyba, zgodnie z ideą miasta ogrodu, z poszanowaniem zasad 
zrównowaŜonego rozwoju, tak by potrzeby obecnych mieszkańców nie były zaspokajane kosztem 
przyszłych pokoleń;  

3. zachowanie i rewitalizacja środowiska naturalnego na terenie objętym działaniem Towarzystwa, w 
tym rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną; 

4. budowanie sadybiańskiej toŜsamości i społeczności obywatelskiej na terenie objętym działaniem 
Towarzystwa; 

 

§ 8 

1. Towarzystwo realizuje swoje statutowe zadania i cele przez działalność  nieodpłatną i odpłatną 
poŜytku publicznego. 

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą następujące działania: 

a. inspirowanie społecznej aktywności mieszkańców Miasta Ogrodu Sadyba, wspieranie ich 
inicjatyw obywatelskich oraz przyznawanie nagród w tym zakresie;  

b. animowanie społecznej aktywności kulturalnej i edukacyjnej w Mieście Ogrodzie Sadyba i 
jego najbliŜszej okolicy; 
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c. wspieranie i promowanie twórców i twórczości lokalnej w Mieście Ogrodzie Sadyba i jego 
najbliŜszej okolicy; 

d. zbieranie i katalogowanie materiałów dotyczących historii, kultury, toŜsamości i rozwoju 
Miasta Ogrodu Sadyba, rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskiego i okolic; 

e. zbieranie dokumentów, opracowań i ekspertyz dotyczących rozwiązań urbanistycznych, 
inwestycji, budownictwa, środowiska naturalnego i jego ochrony, istotnych dla Miasta 
Ogrodu Sadyba, rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie i jego otuliny; 

f. opracowywanie, zamawianie, koordynowanie i wdraŜanie projektów, programów, ekspertyz, 
badań, prognoz, wspomagających realizację zadań i celów statutowych Towarzystwa; 

g. podejmowanie inicjatyw mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów wartościowych 
historycznie, kulturowo i przyrodniczo na terenie Miasta Ogrodu Sadyba, rezerwatu przyrody 
Jeziorko Czerniakowskie i jego otuliny; 

h. zajmowanie stanowiska i składanie wniosków w sprawach studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planu ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną oraz wszelkich 
innych prac i dokumentów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na 
terenie opisanym w § 3, p. 2 Statutu;  

i. zajmowanie stanowiska i składanie wniosków do wszystkich innych prac, decyzji i 
dokumentów, które mają znaczenie dla terenu działania Towarzystwa, wskazanego w § 3, p. 2 
Statutu; 

j. zajmowanie stanowiska i składanie wniosków do planowanych i realizowanych inwestycji 
oraz zmian przeznaczenia obiektów na terenie wskazanym w § 3, p. 2 Statutu; 

k. uczestniczenie na prawach strony lub w inny sposób w postępowaniach administracyjnych i 
sądowych w sprawach mających znaczenie dla utrzymania spójności, ładu przestrzennego i 
walorów środowiska naturalnego całego obszaru działania Towarzystwa, wskazanego w§ 3, p. 
2 Statutu;  

l. inicjowanie i realizacja własnych projektów inwestycyjnych w Mieście Ogrodzie Sadyba i 
okolicach, słuŜących realizacji zadań i celów statutowych Towarzystwa, w tym tworzenie 
specyfikacji i projektów, a takŜe pozyskiwanie partnerów do wspólnych prac w tym zakresie, 
monitorowanie i koordynacja prac oraz współpraca w ich realizacji; 

m. współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi 
organizacjami o zbieŜnych celach działania, w tym animowanie kontaktów i wymiany 
kulturalnej z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z krajów Unii 
Europejskiej; 

n. inicjowanie i wspieranie aktywności medialnej, związanej z Miastem Ogrodem Sadyba, 
rezerwatem przyrody Jeziorko Czerniakowskie oraz z działalnością Towarzystwa i realizacją 
jego zadań i celów,  

 
3. W zakres działalności odpłatnej poŜytku publicznego, w przypadku posiadania niewystarczającej 

ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność 
wyszczególniona powyŜej w punkcie 2, pp. a, b, c, d, e, f, l, m.  
 

4. Towarzystwo moŜe prowadzić działalność  gospodarczą w zakresie: 
a. prowadzenia i wspierania działalności wydawniczej: ksiąŜek, broszur, periodyków i innych 

wydawnictw, takŜe w formie cyfrowej (z wyłączeniem oprogramowania) o charakterze 
kulturalnym, literackim, naukowym i informacyjnym, a dotyczącej Miasta Ogrodu Sadyby, 
jego historii i mieszkańców, urbanistyki oraz rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie z 
otuliną, środowiska naturalnego i ekologii; 



 5 

b. prowadzenia i wspierania produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych w zakresie tematycznym jak w pp. a; 

c. reprodukcji filmów i nagrań wideo w zakresie tematycznym jak w pp. a; 
d. sprzedaŜy detalicznej (w tym sprzedaŜy wysyłkowej i internetowej)  własnych oraz cudzych 

publikacji, filmów i nagrań muzycznych, związanych z zadaniami i celami statutowymi oraz 
terenem działania Towarzystwa, prowadzonej poza siecią sklepową straganami i 
targowiskami; 

e. organizowania i wspierania działań i imprez o charakterze społeczno-kulturalnym, 
edukacyjnym i promocyjnym w Mieście Ogrodzie Sadyba, rezerwacie Jeziorko 
Czerniakowskie, ich bliskim sąsiedztwie oraz w miejscach z nimi związanych, w tym:  
1) festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, happeningów, 
2) projekcji filmów, 
3) kiermaszów, sprzedaŜy wytworów sztuki miejscowych artystów, własnych wyrobów i 

wypieków mieszkańców;  
f. tworzenia i prowadzenia instytucji i placówek o charakterze społeczno-kulturalnym i 

edukacyjnym, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizujących systematyczne 
spotkania edukacyjne, szkolenia, wystawy, oprowadzanie wycieczek po Sadybie i rezerwacie 
przyrody Jeziorko Czerniakowskie; 

g. stworzenia i prowadzenia placówki edukacji ekologicznej; 
h. organizowania związanych tematycznie z zadaniami i celami Towarzystwa  oraz obszarem 

jego działania: konferencji, seminariów, warsztatów, paneli, konkursów i wycieczek 
edukacyjnych w kraju i zagranicą  

i. prowadzenia okazjonalnie „małego bufetu” w czasie organizowanych przez Towarzystwo 
działań, opisanych w punktach  e, f, g, h;  

j. reklamowania sponsorów Towarzystwa i jego działań we własnych wydawnictwach, na 
własnych stronach internetowych oraz  w czasie i w miejscu organizowanych przez 
Towarzystwo imprez. 
 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 9 

1.  Towarzystwo ustanawia cztery rodzaje członkostwa: 

a. członek kandydat, 

b. członek zwyczajny, 

c. członek wspierający, 

d. członek honorowy. 

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

 

§ 10 

1. Członkiem kandydatem, a następnie członkiem zwyczajnym moŜe zostać osoba fizyczna, obecny 
lub były mieszkaniec Miasta Ogrodu Sadyba, a takŜe inna, jeśli ma czynne związki z Miastem 
Ogrodem Sadyba lub ma wobec niego szczególne zasługi, a która: 

a.  złoŜy do Zarządu Towarzystwa deklarację członkowską na piśmie, w której zobowiąŜe się do 
przestrzegania Statutu Towarzystwa, w tym jego zadań, celów i sposobów ich realizacji,  
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b.   wypełni kwestionariusz osobowy według wzoru ustalonego przez Zarząd,  

c.  opłaci składkę członkowską za dany rok kalendarzowy, 

d.   w wypadku osoby, nie będącej obecnym lub byłym mieszkańcem Miasta Ogrodu Sadyba, 
załączy pisemną opinię polecającą dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa 

2.  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków 
kandydatów po uznaniu, Ŝe: 

a.   wobec wnioskodawcy nie miało miejsca i nie toczy się postępowanie o naruszenie: prawa 
budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ogrodu 
Sadyba i Jeziorka Czerniakowskiego, ustawy o ochronie zabytków, decyzji Konserwatora 
Zabytków, planu ochrony rezerwatu przyrody, decyzji Konserwatora Przyrody; 

b.   nie było łamania przez wnioskodawcę zasad idei Miasta Ogrodu Sadyba, wskazanych w 
Preambule Statutu, działań na szkodę Miasta Ogrodu Sadyba i samego Towarzystwa; 

c.   dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy zgodne jest ze statutem Towarzystwa, jego 
zadaniami i celami; 

d.  dane i oświadczenia w deklaracji członkowskiej zgodne są z prawdą. 

W wypadku złamania choćby jednego z powyŜszych warunków, Zarząd ma prawo odmówienia 
przyjęcia w poczet członków kandydatów. Uchwałę o przyjęciu lub nieprzyjęciu Zarząd 
podejmuje w ciągu miesiąca od dnia złoŜenia pisemnej deklaracji członkowskiej. 

3.  Członek kandydat moŜe zostać członkiem zwyczajnym po upływie roku członkostwa w 
Towarzystwie, po stwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa dotrzymania warunków wskazanych w 
p. 2 a, b, c, d.  Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź, w wypadku niedotrzymania 
warunków, o skreśleniu z listy kandydatów  w ciągu miesiąca po upływie roku od przyjęcia w 
poczet członków kandydatów. Osoba skreślona z pocztu kandydatów traci wszelkie prawa 
członkowskie, z wyjątkiem prawa odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia 
Członków. Odwołanie musi być złoŜone na ręce Zarządu w ciągu miesiąca od dnia skutecznego 
powiadomienia o skreśleniu z listy kandydatów. 

 

§ 11 

Członkiem wspierającym Towarzystwo moŜe zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji zadań i celów Towarzystwa, a której 
działalność nie jest sprzeczna z zadaniami, celami i statutem Towarzystwa. Członkiem wspierającym 
zostaje się, po złoŜeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd podejmuje 
uchwałę w ciągu miesiąca od złoŜenia deklaracji. 

§ 12 

Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna, która wniosła znamienity wkład w działalność i 
rozwój Towarzystwa, w realizację jego celów i/lub przyczyniła się w sposób wybitny do ochrony i 
rozwoju Miasta Ogrodu Sadyba i/lub rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie z otuliną. 

Tytuły Członków Honorowych są nadawane przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 
własny Zarządu lub złoŜony na jego ręce pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych 
Towarzystwa, zawierający uzasadnienie. Zarząd ma obowiązek wprowadzenia tego wniosku pod 
obrady najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Członków i przedstawienia swojej opinii.  

 

§ 13 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo: 

1. głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków, w tym biernego i czynnego udziału w 
wyborach do władz Towarzystwa. 
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2. brania udziału w działalności Towarzystwa, 

3. wglądu w dokumenty Towarzystwa. 

 

§ 14 

Członkowie kandydaci i członkowie zwyczajni Towarzystwa poniŜej 18. roku Ŝycia, członkowie 
wspierający i honorowi mają prawo udziału w działalności Towarzystwa, ale na Walnym 
Zgromadzeniu Członków nie mają prawa głosu stanowiącego, a takŜe czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

 

§ 15 

1. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania Statutu, stosowania się do 
uchwał Walnych Zgromadzeń i Zarządu Towarzystwa oraz przestrzegania regulaminów 
Towarzystwa. 

2. Członkowie zwyczajni i kandydaci mają obowiązek płacenia rocznej składki członkowskiej do 30 
kwietnia za rok bieŜący, chyba Ŝe są z tego obowiązku zwolnieni uchwałą Zarządu. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, 
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.  

4. Członkowie kandydaci i członkowie zwyczajni zobowiązani są do poinformowania Zarządu o 
kaŜdej zmianie danych, zawartych w deklaracji członkowskiej. 

 

 

§ 16 

1. W razie szczególnie raŜącego albo powtarzającego się naruszania jednego lub więcej warunków 
wskazanych w § 10 p. 2 a, b, c, d Statutu, Zarząd moŜe zawiesić lub wykluczyć członka kandydata 
i członka zwyczajnego z Towarzystwa, czego skutkiem jest odpowiednio zawieszenie albo 
pozbawienie wszelkich praw członkowskich. W obu przypadkach osoby te muszą być 
powiadomione o terminie zebrania Zarządu, na którym będzie rozpatrywana ich sprawa, tak by 
mogły przedstawić swoje stanowisko, a następnie muszą być powiadomione o treści dotyczącej 
ich uchwały Zarządu. 

2. Zarząd po ustaniu przyczyn zawieszenia, na wniosek zawieszonego członka, moŜe cofnąć 
zawieszenie. Osoba zawieszona lub wykluczona z Towarzystwa ma prawo odwołania się od 
uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o odwieszenie bądź 
przywrócenie członkostwa lub statusu członka kandydata. Odwołanie musi być złoŜone na ręce 
Zarządu w ciągu miesiąca od dnia skutecznego powiadomienia o uchwale zawieszenia lub 
wykluczenia z Towarzystwa. 

3. W odniesieniu do członka wspierającego, w wypadku działania z jego strony sprzecznego z 
zasadami Statutu, jego zadaniami i celami lub nie wywiązywania się z zobowiązań wobec 
Towarzystwa, Zarząd w drodze uchwały pozbawia go jego statusu. Członek wspierający ma 
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o przywrócenie statusu. 
Odwołanie musi być złoŜone na ręce Zarządu w ciągu miesiąca od dnia skutecznego 
powiadomienia o podjętej uchwale. 

 

§ 17 

1.   PrzynaleŜność do Towarzystwa oraz prawa i obowiązki członka kandydata i członka zwyczajnego 
ustają z chwilą: 
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a. śmierci, 

b. pisemnej rezygnacji, złoŜonej na ręce Zarządu, 

c. zalegania na dzień 1 maja z opłaceniem składek członkowskich za poprzednie dwa lata 
kalendarzowe i rok bieŜący, 

d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego, 

e. wykluczenia członka z Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 16 p.1, 

f. nieprzyjęcia członka kandydata na członka zwyczajnego. 

2.   Członek wspierający traci swój status: 

a.   w przypadku odebrania go przez Zarząd, o którym mowa w § 16, p. 3 Statutu; 

b.   w odniesieniu do osoby fizycznej utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku 
sądowego, a w odniesieniu do osoby prawnej utraty osobowości prawnej;. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE TOWARZYSTWA 

§ 18 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a.  Walne Zgromadzenie Członków, 

b.  Zarząd, 

c.  Komisja Rewizyjna. 

2.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
przez Walne Zgromadzenie Członków. 

3. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, ale jedynie do 1/3 
pierwotnego składu osobowego. Kooptacji członka Zarządu dokonuje Zarząd w drodze uchwały. 
Kooptacji członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja Rewizyjna w drodze uchwały, z 
powiadomieniem Zarządu. 
 

4. Uchwały i decyzje Zwyczajnego  i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  podejmuje                       
większość zwykła członków zwyczajnych  przy obecności co najmniej 1/5 członków zwyczajnych 
– z wyjątkiem § 32 p. 1 Statutu. 

 
5. Uchwały i decyzje Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmuje ponad połowa ich członków i w 

obecności ponad połowy ich członków – w obu wypadkach liczonych według pierwotnej ich 
liczby, ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków na daną kadencję. 

 

§ 19 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji naleŜy: 

1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa, 

2. uchwalanie zmian Statutu, 

3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,  

4. odwołanie Zarządu, członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej, 

5. akceptacja bądź odrzucenie sprawozdań Zarządu, w tym finansowych oraz dodatkowych 
informacji, udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi bądź członkowi Zarządu; odmowa 
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akceptacji sprawozdania lub nie udzielenie absolutorium pozbawia członków lub członka Zarządu 
biernego prawa wyborczego na następną kadencję, 

6. rozpatrzenie odwołań w przypadkach, o których mowa w § 10 p. 3 i § 16 pp. 2 i 4 Statutu i 
akceptacja bądź odrzucenie decyzji Zarządu,  

7. rozpatrzenie odwołań w przypadkach, o których mowa w  § 22 pp. 5 i 7 Statutu oraz akceptacja 
bądź odrzucenie uchwały Zarządu o zawieszeniu jego członka, a takŜe odwołanie tego członka ze 
składu Zarządu i wybranie nowego. 

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

9. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów obowiązujących wszystkich członków Towarzystwa, 

10. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego, 

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

12.  podejmowanie uchwał w sprawach załoŜenia fundacji, wspomagającej realizację celów 
statutowych oraz udzielenia zgody na nabycie, zbycie lub obciąŜenie nieruchomości wchodzącej 
w skład majątku Towarzystwa,  

13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku. 

 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz w 
roku  – do końca jego pierwszej połowy.  

3. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 
na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Za dopełnienie tego wskazania 
uwaŜa się wysłanie powiadomienia listem poleconym – w tym przypadku na 3 tygodnie przed 
terminem zgromadzenia, a takŜe na własny adres mailowy za potwierdzeniem odbioru, w kaŜdej 
innej formie za potwierdzeniem odbioru własnym podpisem lub podpisem członka rodziny. 

4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  jest: 

a. przyjęcie bądź odrzucenie corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, w     
tym finansowego oraz dodatkowych informacji, 

b. przyjęcie bądź odrzucenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, 

c. co dwa lata wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d. podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach, wynikających z kompetencji Walnego 
Zgromadzenia Członków, o których mowa w § 19 statutu. 

5.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest zwoływane 
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co 
najmniej 1/5 członków zwyczajnych Towarzystwa - w terminie maksymalnie 30 dni od 
otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku członków Towarzystwa przez Zarząd 
Towarzystwa. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winien 
być uzasadniony i zawierać propozycję porządku obrad. Postanowienia ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

6.   Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od złoŜenia 
wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna nie później niŜ 60 dni 
od terminu złoŜenia wniosku.  

7.   Na Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków wnioski o zmianę w 
składzie władz Towarzystwa (z wyjątkiem wskazań § 19 p. 7) oraz nadanie członkostwa 
honorowego, zmianę Statutu i rozwiązanie Towarzystwa mogą być rozpatrywane jedynie w 
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przypadku umieszczenia tych spraw w porządku obrad, rozesłanym członkom we właściwym 
terminie. 

8.   W Walnym Zgromadzeniu Członków i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 
uczestniczą członkowie kandydaci, członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi oraz goście na 
imienne zaproszenie władz Towarzystwa.  

§ 21 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Towarzystwa.  

2. Zarząd kieruje całą działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego 
Zgromadzenia Członków.  

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu naleŜy: 

a. Realizacja zadań i celów Towarzystwa, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach Towarzystwa i kierowanie jego pracą, 

d. sporządzanie planów pracy, 

e. przygotowywanie i modyfikowanie regulaminów Towarzystwa i przedkładanie ich do 
uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,  

f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, podejmowanie uchwał o nabywaniu, 
zbywaniu lub obciąŜaniu majątku Towarzystwa - z wyjątkiem wskazań § 19 p. 12 statutu, 

g. sprawowanie zarządu nad środkami pozyskanymi lub przyrzeczonymi od podmiotów 
zewnętrznych na konkretne zadanie lub projekt,  

h. reprezentowanie Towarzystwa wobec władz, instytucji i osób zewnętrznych, 

i. zwoływanie Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 

j. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Towarzystwa postanowień: Statutu, uchwał 
Walnego Zgromadzenia Członków i  Zarządu oraz regulaminów Towarzystwa,  

k. przyjmowanie członków kandydatów, członków zwyczajnych i nadawanie statusu członków 
wspierających Towarzystwa, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie 
tytułu członka honorowego w nawiązaniu do § 12 Statutu, 

l. zawieszanie, wykluczanie członków kandydatów i członków zwyczajnych, pozbawienie 
statusu członków wspierających w oparciu o §16 statutu, 

m. kooptacja w drodze uchwały nowego członka Zarządu, w zgodzie z § 18 p. 3 statutu, a takŜe  
zawieszenie członka Zarządu w zgodzie z § 22 p. 6 statutu, 

n. zwolnienie w szczególnych wypadkach członka Towarzystwa z płacenia składek, 

o. przygotowywanie i składanie do oceny i zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną, a 
następnie przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdania z działalności oraz 
sprawozdania finansowego, 

p. informowanie członków o  pracy Towarzystwa, 

q. powoływanie komisji tematycznych oraz zespołów zadaniowych i określanie dla nich celów 
i/lub zadań.   

 

§ 22 

1. Zarząd liczy od 5 do 7 członków zwyczajnych, powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie Członków, z zastrzeŜeniem § 18 p. 3. 
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2.  Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera w drodze uchwały spośród swoich członków Prezesa, 
dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. W ciągu 30 dni od powołania Zarząd określa w 
drodze decyzji podział kompetencji i odpowiedzialności między wszystkich członków Zarządu. 

3. W wypadku gdy jakakolwiek z wyŜej wymienionych funkcji, określonych w § 22 p. 2,  nie jest 
obsadzona w trakcie kadencji, Zarząd ma obowiązek niezwłocznego wybrania na to miejsce 
innego członka Zarządu w drodze uchwały. 

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego ani ukarane w postępowaniu karno-
skarbowym. 

5. Członek Zarządu wykluczony na podstawie § 16 p. 1 Statutu z Towarzystwa przestaje być 
członkiem Zarządu, a zawieszony na tej samej podstawie ma status zawieszonego członka 
Zarządu. 

6. Członek Zarządu moŜe takŜe zostać zawieszony w swych prawach uchwałą Zarządu,  jeśli: 

a. sprzeniewierzył majątek Towarzystwa lub nie rozliczył się z powierzonego majątku w 
terminie określonym w momencie powierzenia. 

b. zaciągnął i/lub podpisał zobowiązanie nabycia, zbycia  lub obciąŜenia majątku Towarzystwa, 
wykonał to zobowiązanie w imieniu Zarządu, sprzecznie z prawem, Statutem, regulaminami 
Towarzystwa, innymi wewnętrznymi regulacjami Towarzystwa, wcześniejszymi uchwałami, 
decyzjami i ustaleniami Zarządu lub w kaŜdy inny sposób, jeŜeli odbywa się to z 
przekroczeniem swych uprawnień, 

c.  działa niezgodnie z powierzonymi mu kompetencjami lub naduŜywa swoich kompetencji, 

d. dnie uczestniczy w pracach Zarządu przez co najmniej 6 miesięcy. 

7. Zawieszony członek Zarządu traci prawo głosu przy podejmowaniu uchwał i decyzji Zarządu oraz              
reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.  

8. Zawieszony członek Zarządu, w wypadku ustania przyczyn zawieszenia, moŜe zwrócić się do 
Zarządu o jego anulowanie. Ma takŜe prawo  odwołania się do Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Członków celem zajęcia przez nie stanowiska. W wypadku złoŜenia 
odwołania, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Członków w terminie 3 miesięcy. 

9. Członkowie Zarządu  nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w 
stosunku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości słuŜbowej. 

10. Tryb prac Zarządu określa jego regulamin, przyjęty w drodze własnej decyzji. 

11. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkody, które wyrządzili Towarzystwu 
działaniem społecznym lub jego zaniechaniem, niezgodnie z prawem lub zapisami statutu, chyba, 
Ŝe nie ponoszą za to win. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków 
dołoŜyć naleŜytej staranności. W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku członków Zarządu 
wspólnie, członkowie ci odpowiadają solidarnie. 

 

§ 23 

1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składane są przez Prezesa Zarządu, działającego 
łącznie z członkiem Zarządu lub  przez dwóch Wiceprezesów. 

2. Zarząd  zajmuje stanowisko w waŜnych sprawach w drodze uchwał i decyzji. 

3. Uchwały są podejmowane w sprawach duŜej wagi, określają kierunek działania Towarzystwa i 
rodzą długotrwałe skutki.  Uchwały obowiązują wszystkich członków Towarzystwa. Przyjmują 
formę oddzielnego dokumentu.  
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4 Decyzje są sposobem regulowania bieŜących prac Zarządu, w tym organizacji pracy, podziału 
kompetencji, ustalenia odpowiedzialności jego członków, zajmowania stanowiska. Decyzje 
obowiązują głównie członków Zarządu i wskazane w nich osoby. Decyzje są udokumentowane w  
protokole z zebrania Zarządu.  

 

§ 24 

1.   Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.   

2.   Zarząd, w wypadku gdy realizacja zadań i celów statutowych drogą działalności odpłatnej poŜytku 
publicznego i/lub działalności gospodarczej wymaga specjalnych kwalifikacji i/lub jest 
szczególnie pracochłonna, ma prawo zawierania z osobą fizyczną lub z osobą prawną umowy o 
pracę lub umowy cywilno-prawnej regulującej wynagrodzenie. 

3.   Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna regulująca wynagrodzenie, o których mowa w p. 2, 
zawierana jest na podstawie uchwały Zarządu. 

 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna licząca od 3 do 5 członków zwyczajnych, jest niezaleŜnym od Zarządu 
organem kontrolującym działalność Towarzystwa, powoływanym i odwoływanym przez Walne 
Zgromadzenie Członków. 

2. Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Komisji Rewizyjnej członkowie tej Komisji 
wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępcę i Sekretarza.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego ani ukarane w postępowaniu 
karno-skarbowym;  

4. Członek Komisji Rewizyjnej wykluczony na podstawie § 16 p. 1 Statutu z Towarzystwa przestaje 
być członkiem Komisji Rewizyjnej, a zawieszony na tej samej podstawie ma status zawieszonego 
członka Komisji Rewizyjnej. 

5. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej traci prawo głosu przy podejmowaniu uchwał i decyzji 
Komisji Rewizyjnej oraz reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a. kontrola i ocena działalności Zarządu i jego członków pod kątem przestrzegania statutu, 
regulaminów Towarzystwa, uchwał i decyzji, 

b. kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa, 
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadkach określonych w § 20 pp. 5 
i 6 Statutu, 

d.  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
e. składanie wniosków o przyjęcie lub odmowę przyjęcia sprawozdań Zarządu i udzielenie lub 

odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzeniu Członków, a w 
szczególnych przypadkach wnioskowanie o poddanie dodatkowej, indywidualnej ocenie 
członka lub wyszczególnionych  członków Zarządu przez Walne Zgromadzanie w  celu 
udzielenia  absolutorium lub odmowy udzielenia absolutorium w związku z § 19 p. 5.   

f.   kooptacja w drodze uchwały nowego członka Komisji Rewizyjnej w zgodzie z § 18 p. 3 
Statutu 

5.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 
stosunku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości słuŜbowej. 
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6.   Tryb prac Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej przyjęty w drodze własnej 
decyzji i przekazany do wiadomości Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 

§ 26 

Towarzystwo uzyskuje środki na swoją działalność i realizację celów statutowych: 

1. ze składek członkowskich, 

2. z darowizn, zapisów, spadków, 

3. z odsetek bankowych, 

4. z dotacji i ofiarności publicznej, 

5. z nawiązek sądowych 

6. z dochodów z majątku Towarzystwa, 

7. z wpływów z odpłatnej działalności poŜytku publicznego, 

8. z dochodów z działalności gospodarczej. 

 

§ 27 

Towarzystwo moŜe zakładać fundacje. Powoływanie tych fundacji przez Towarzystwo i ich 
działalność  moŜe słuŜyć wyłącznie  realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

 

§ 28 

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, a zatem nie moŜe ona  
dominować nad realizacją statutowych zadań i celów Towarzystwa przez działalność nieodpłatną i 
odpłatną poŜytku publicznego. 

 

§ 29 

NadwyŜka przychodów nad kosztami, osiągana w toku działalności Towarzystwa, moŜe słuŜyć 
wyłącznie realizacji jego celów statutowych,  związanych z działalnością poŜytku publicznego. 
 

 

§ 30 

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa jest rok kalendarzowy. 

 

§ 31 

Zabrania się: 

a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa  w stosunku do 
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małŜeńskim, we 
wspólnym poŜyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
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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 Towarzystwa  na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, 
chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.  

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

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 32 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje 
Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 członków zwyczajnych w obecności 
ponad połowy członków zwyczajnych. 

2. Walne Zgromadzenie Członków, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku i posiadanych środków Towarzystwa. 

3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach i inne przepisy prawa polskiego. 

 
 


