
STATUT TOWARZYSTWA BIEBRZAŃSKIEGO 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Towarzystwo Biebrzańskie, zwane w treści statutu "Towarzystwem" jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

§2 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

§3 

Siedzibą władz Towarzystwa jest Białystok. 

§4 

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. Działalność Towarzystwa opiera 

się na pracy społecznej ogółu członków. 

 

Rozdział II 

Cele Towarzystwa i sposób ich realizacji 

§5 

Celem Towarzystwa jest: 

1. Kompleksowa ochrona przed niszczeniem i degradacją wartości przyrodniczych i kulturowych 

Doliny Biebrzy; 

2. Prowadzenie społecznej kontroli nad ochroną przyrody na terenie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego; 

3. Propagowanie wiedzy o niepowtarzalnym pięknie przyrody nadbiebrzańskiej; 

4. Koordynacja inicjatyw na rzecz Biebrzy i jej otoczenia; 

5. Skupianie w swoich szeregach ludzi zainteresowanych ochroną Doliny Biebrzy. 

§6 

I. Cele określone w § 5 Towarzystwo będzie realizowało przez: 

1) organizowanie akcji informacyjno-propagandowych (odczyty, pogadanki, wystawy itp.) 

mających na celu ochronę środowiska biebrzańskiegp, 

2) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, organizacjami społecznymi, a w 

szczególności z władzami Biebrzańskiego Parku Narodowego w zakresie społecznej kontroli, tak aby 

ograniczyć ujemny wpływ na środowisko naturalne Biebrzy, 

3) inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie systematyzowania, inwentaryzacji 

przyrody nadbiebrzańskiej oraz organizowania sympozjów i sesji naukowych, 

4) popieranie wszystkich dziedzin sztuki tematycznie związanych z Biebrzą, 

5) współpracę z organizacjami zagranicznymi o pokrewnych celach, 



6) organizowanie "Dni Biebrzy”, 

7) prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej, 

8) nabywanie lub wydzierżawianie gruntów, pokrywanie właścicielom strat - wynikających z 

użytkowania przez nich gruntów w sposób zgodny z zaleceniami Towarzystwa, 

9) podejmowanie innych niż w punkcie 8 działań prawnych mających na celu ochronę przed 

degradacją terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym.  

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§7 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

§8 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład pracy 

społecznej w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do 

Towarzystwa. 

2. Cudzoziemcy zamieszkujący poza granicami Polski mogą być członkami Towarzystwa bez 

biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą być 

członkami Towarzystwa. Nie przysługuje im jednak prawo głosowania na Walnych Zebraniach 

Członków oraz bierne i czynne prawo wyborcze. 

4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Towarzystwa. 

§9 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która dla 

poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Towarzystwa. 

§10 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów 

Towarzystwa. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 

Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§11 

I. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 



1. wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa, 

2. korzystać z uprawnień Towarzystwa, 

3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa. 

2. Członkom wspierającym przysługuj ą uprawnienia wymienione w ust. I pkt 2 i 3. 

§12 

Członkowie są obowiązani: 

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, 

2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 

3. regularnie opłacać składkę członkowską. 

§13 

Członkowstwo wygasa przez: 

1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie, 

2. skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez dwa lata, 

3. wykluczenie z Towarzystwa z powodu nie przestrzegania statutu. 

4. śmierć członka. 

Osobie skreślonej z listy członków na podstawie ust. 2 i 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.  

i 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

§14 

Władzami towarzystwa są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwa trzy lata 

§15 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2 Walne Zebranie Członków może być: 

1) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne, 

3) sprawozdawcze. 

§16 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie programów działania Towarzystwa, 



2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz 

członków, 

4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5. uchwalanie statutu Towarzystwa, 

6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, 

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

8. rozpatrywanie odwołań w przypadku wykluczenia członka lub skreślenia go z listy z powodu 

nieopłacenia składek, 

9. nadawanie godności członka honorowego, 

10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa, 

11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania. 

§17 

1. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na 3 lata w terminie do dwóch 

miesięcy po upływie kadencji. 

2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd 

zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem. 

§18 

1. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest: 

1) na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 

2. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku dla oceny działalności 

Towarzystwa i jego organów. 

3. Postanowienia paragrafu 17 ust 2 stosuje się odpowiednio. 

§19 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi, 

2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

§20 

1. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego zgodnie ze statutem podejmowane są zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, zaś w 

drugim terminie - po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania - bez względu na 

liczbę obecnych. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących: 

1) zmiany statutu Towarzystwa, 



2) nadania godności członka honorowego, 

3) rozwiązania Towarzystwa. Uchwały te wymagaj ą2/3 głosów. 

3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym o ile nikt z obecnych członków nie zgłosi 

sprzeciwu. 

§21 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 -7 osób. Liczbę tę każdorazowo ustala Walne Zebranie. 

2. Zarząd może dookoptować do swego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 

1/3 ustalonego składu Zarządu, jeśli jego skład zmniejszy się w trakcie kadencji. 

3. Uchwały Zarządu mają moc wiążącą jeśli są podjęte przy obecności połowy członków zwykłą 

większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§22 

1. Do zakresu działalności Zarządu należy: 

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Towarzystwa, 

4) ustalanie planów działania oraz budżetu Towarzystwa, 

5) wybór ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz członków, 

6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, 

7) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie zastrzeżonych do właściwości innych 

władz, 

9) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

10) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Towarzystwa, 

11) powoływanie komisji problemowych, 

12) powoływanie kół terenowych oraz określanie ich zadań. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

§23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. 

3. Postanowienia § 21 ust. 3 oraz 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§24 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa a szczególnie jego gospodarki finansowej, 

2. kontrola opłacania składek członkowskich, 



3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosku o udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa. 

5. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.  

§25 

1 W celu lepszego wykonywania zadań statutowych, członkowie Towarzystwa na określonym 

terenie mogą łączyć się w Koła. 

2 Koło jest powoływane przez Zarząd Towarzystwa. 

3 Koła terenowe składają się co najmniej z 8 członków i wybierają spośród siebie 

przewodniczącego 

4 Koła terenowe pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą dla Zarządu i do niego występują z 

wnioskami. 

5. Uchwały Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków należących do danego Koła. 

6 Przewodniczący Kół powinni być zapraszani na posiedzenie Zarządu Towarzystwa. 

7. Szczegółowy regulamin Koła opracuje Zarząd Towarzystwa. 

 

Rozdział V 

Majątek Towarzystwa 

§26 

1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Fundusze Towarzystwa składają się: 

1) ze składek członkowskich, 

2) z działalności statutowej, 

3) z dotacji, 

4) z zapisów i darowizn. 

3. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podpisują łącznie dwie osoby: 

prezes lub jego zastępca i skarbnik lub zamiast skarbnika upoważniony członek Zarządu. 

§27 

1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie 

decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 

2. W tym celu Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną i określa wytyczne dla jej działania. 


