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STATUT

STOWARZYSZENIA „ECEAT – POLAND”
EUROPEJSKIE CENTRUM DLA ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I TURYSTYKI ODDZIAŁ W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W BUKÓWCE

TEKST JEDNOLITY
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§1
Stowarzyszenie o nazwie „ECEAT – POLAND” Europejskie Centrum Dla Rolnictwa Ekologicznego i
Turystyki oddział w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu urzeczywistnienie celów dobroczynnych, naukowych i edukacyjnych
zawiązanych z ochroną środowiska naturalnego i kulturowego.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Bukówka.
§3
Stowarzyszenie działa ma podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r.
Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§5

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie ma prawo powoływać jednostki terenowe-oddziały, które mogą posiadać
osobowość prawną.
Terenowe jednostki organizacyjne-oddziały mogą być powoływane na wniosek co najmniej 15
członków zwyczajnych stowarzyszenia, uchwałą Walnego Zebrania Członków:
- o przynależności członków stowarzyszenia do poszczególnych oddziałów decydują ich pisemne
deklaracje,
- każdy członek może należeć tylko do jednego oddziału,
- najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału,
- najważniejszymi organami oddziałów regionalnych są: Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna
Oddziału,
- oddziały mają obowiązek na bieżąco informować pisemnie o zmianach w funkcjonowaniu i stanie
ilościowym członków.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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§7
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) upowszechnianie rolnictwa ekologicznego w szczególności poprzez promocję turystyki
w gospodarstwach działających zgodnie z wymogami ustawy o rolnictwie
ekologicznym,
b) ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi,
c) działania na rzecz wielokierunkowego rozwoju wsi, a w szczególności poprawy
warunków życia na wsi, wyrównywania szans rozwoju młodzieży wiejskiej i miejskiej,
d) edukacja proekologiczna na terenach wiejskich, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i
dorosłej części wiejskiej społeczności,
e) poprawa walorów polskiej wsi, jako miejsca przyjaznego do życia dla jej mieszkańców i
do wypoczynku dla turystów z kraju i zza granicy,
f) walka z bezrobociem wśród mieszkańców wsi,
g) integracja osób, społeczności i organizacji krajowych oraz międzynarodowych,
realizujących podobne cele.
2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez promowanie, wspieranie i realizację stosownych do celu
form aktywności, a w tym także gospodarczej. W szczególności cele te realizowane są poprzez
następujące zadania w sferze zadań publicznych:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b)działalności charytatywnej,
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d)ochrony i promocji zdrowia,
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
g)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
h)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
j) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
k)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
m)
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
3. Stowarzyszenie nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów
publicznych ani nie prowadzi innej działalności politycznej.

§8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który
przedstawi opinie (rekomendację) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację
członkowską.
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§9
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów w drodze uchwały, która jest ostateczną.
§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
5) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w
szczególności:
1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
2) przysługuje mu jeden głos.
§ 11
1. Osoby fizyczne i prawne, identyfikujące się z celami Stowarzyszenia, które zobowiążą się
do honorowego świadczenia usług na rzecz Stowarzyszenia oraz materialnego wspierana
Stowarzyszenia mogą zostać członkami wspierającymi przez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 12

1)
2)

Skreślenie z listy Stowarzyszenia następuje przez:
rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia
c) trwające co najmniej 1 rok zaleganie z opłatą członkowską, chyba że na wniosek członka
Zarząd postanowi inaczej.
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z przyczyn
określonych w a) i b),
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3) śmierć członka.
§ 13
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
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WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 15
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
§ 16
1. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu nie rzadziej niż raz na trzy lata lub na
pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej; w przypadku stwierdzenia przez nią
rażących nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia lub na wniosek, co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia.
2. O terminie i miejscu Zebrania wszyscy członkowie muszą być poinformowani
przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem listami poleconymi lub w każdy inny
skuteczny sposób. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu musi zawierać planowany porządek
obrad. Sprawy nie zasygnalizowane w zawiadomieniu mogą być rozpatrywane na Walnym
Zebraniu o ile obecnych jest co najmniej ¾ członków Stowarzyszenia i większość
zainteresowanych wyrazi zgodę.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 45
minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały
bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z
głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszania,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian Statutu,
f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
7. Zmiana statutu, odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązywanie
Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków
Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy
członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
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§ 17
1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zabranie; Zarząd składa się z
Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków
Zarządu na 3-letnią kadencję.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz
Stowarzyszenia.
6. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających
w Komisji Rewizyjnej.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli niezależnym od organu zarządzającego
stowarzyszeniem.
5. Osoba pełniąca funkcję w organie nadzoru i kontroli nie może pełnić jednocześnie funkcji w
Zarządzie.
§ 19
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §14 pkt „b” i „c” w
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
2. W Zarządzie i Komisji Rewizyjnej stanowiska winny pełnić osoby niekarne za przestępstwa
popełnione z winy umyślnej.
3. Organizacja wypłaca diety i zwraca koszty podróży na rzecz osób zasiadających w organie kontroli,
nie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 20
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochody z działalności Stowarzyszenia nie mogą stanowić przysporzeń
majątkowych osobom uczestniczącym w jego władzach lub związanych ze Stowarzyszeniem
stosunkiem pracy za wyjątkiem należnych zwracanych im kosztów, czy wynagrodzeń za pracę.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w szczególności mogą nimi być członkowie
Stowarzyszenia.
3. Majątek i dochody Stowarzyszenia nie mogą być użyte dla realizacji korzyści osób prywatnych lub
organizacji nie mających charakteru dobroczynnego, za wyjątkiem nabywania własności lub
pokrywania wynagrodzeń za usługi świadczone na rzecz Stowarzyszenia w przypadku gdy
działania te służą realizacji celów statutowych a ponoszone koszty są adekwatne do wartości
rynkowej nabywanej własności, zaś wynagrodzenie za usługi są racjonalne.
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4. Cały dochód stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, grantów, subsydiów, dochodów z działalności gospodarczej oraz ofiarności
publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd. Do zaciągania zobowiązań majątkowych
jest upoważniony Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu bądź
członkiem Zarządu.
§ 22
Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 23
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
4. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na realizację celów
określonych w § 7.
Niniejszy statut został uchwalony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło
się w dniu 4 kwietnia 2004 roku w Bukówce.

