STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET LASU

Postanowienia Ogólne









1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o
Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79. poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i
jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną
politycznie i wyznaniowo.
2. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Kobiet Lasu.
3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
4. Stowarzyszenie działa na obszarze Polski oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
Adres do korespondencji : Katowice, 40-499, ul. Granica Wesołej 7
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

Cele Stowarzyszenia
§1
1. Celem Stowarzyszenia jest:












1.1. integrowanie środowiska kobiet pracujących w Lasach Państwowych (LP) lub innych instytucjach,
związanych z leśnictwem;
1.2. zwiększanie aktywności zawodowej kobiet pracujących w LP i na rzecz LP;
1.3. wyłanianie i promocja kobiet liderów;
1.4. pomoc w rozwoju i wszechstronnej edukacji kobiet;
1.5. wspieranie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: prawnie, merytorycznie, finansowo;
1.6. promowanie wśród kobiet dobrych obyczajów i zasad etyki, zarówno w życiu zawodowym jak i
społecznym;
1.7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet poprzez prowadzenie działalności informacyjno –
edukacyjnej w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego i innych;
1.8. promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, rodzinnym i prywatnym;
1.9. współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z
obszaru Unii Europejskiej;
1.10. tworzenia środowiska opiniotwórczego i opiniodawczego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:







2.1. organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, których celem jest wymiana
doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członkiń stowarzyszenia oraz
osób z nim współpracujących;
2.2. nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z kobiecymi organizacjami rządowymi i
pozarządowymi;
2.3. informowanie kierownictwa Lasów Państwowych i innych instytucji zatrudniających członkinie o
problemach środowisk kobiecych w leśnictwie;
2.4. organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z kierownictwem Lasów Państwowych i innych instytucji
zatrudniających członkinie;
2.5. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych.

Członkowie Stowarzyszenia.
Kategorie członkostwa.
§2
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na





1.1. członków zwyczajnych;
1.2. członków wspierających;
1.3. członków honorowych.
§3

1. Członkiem zwyczajnym może zostać kobieta pracująca w PGL Lasy Państwowe, firmach i instytucjach
współpracujących lub działających na rzecz lasów i obszarów chronionych (uczelnie przyrodnicze, instytuty
badawcze, parki narodowe, krajobrazowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej - pracujące na
rzecz polskich lasów etc.) lub w inny sposób związanych z leśnictwem.
2. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w
oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia, poparty przez dwóch członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§4
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczy gotowość wspierania Stowarzyszenia w
formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego celów.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członek wspierający opłaca dobrowolnie i regularnie raz do roku składkę członkowską w kwocie nie mniejszej
niż określona przez Zarząd Stowarzyszenia.
§5
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi w dziedzinie działań na rzecz
równouprawnienia i promocji kobiet lub pracy dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na umotywowany wniosek Zarządu.
Prawa i Obowiązki Członków
§6
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:





1.1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich organów Stowarzyszenia;
1.2. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia związanych z jego celami;
1.3. wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.
§7

1. Członkowie zwyczajni powinni:








1.1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
1.2. współdziałać w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
1.3. przestrzegać postanowień Statutu; regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia;
1.4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie;
1.5. postępować etycznie w sferze zawodowej i społecznej;
1.6. świadczyć na rzecz Stowarzyszenia prace społeczne w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia;



1.7. propagować cele Stowarzyszenia, pozyskiwać nowych członków Stowarzyszenia oraz osoby
wspierające działalność Stowarzyszenia.
§8

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia:






1.1. nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
1.2. uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym;
1.3. mają prawo brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd
Stowarzyszenia;
1.4. propagują cele Stowarzyszenia oraz uczestniczą w pozyskiwaniu nowych członków i osób
wspierających jego działalność.
§9

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:





1.1. śmierci członka;
1.2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres roku (mimo pisemnego upomnienia).

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:





2.1. rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia;
2.2. działania na szkodę Stowarzyszenia;
2.3. popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

3. Organem właściwym do rozstrzygania o sprawach, o których mowa w pkt.2 jest Zarząd. 4. Od decyzji Zarządu
członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej podjęcia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna
§ 10
1. Władzami Stowarzyszenia są:





1.1. Walne Zebranie Członków;
1.2. Zarząd;
1.3. Komisja Rewizyjna.
§ 11

1. Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów przy obecności:




1.1. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia;
1.2. w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później) – bez względu na liczbę
obecnych członków.

2. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów na
okres trzech lat. 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub członka Komisji
Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy danego organu uzupełniany jest spośród nie wybranych
kandydatów w kolejności według ilości uzyskanych głosów. Liczba włączonych w ten sposób członków nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna działają w oparciu o

regulaminy pracy, uchwalane przez nie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
obecnych członków.
Walne Zebranie Członków
§ 12
1. W Walnym Zebraniu biorą udział:




1.1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
1.2. członkowie wspierający, zaproszeni goście – z głosem doradczym.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej
czternaście dni przed terminem Zebrania. 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowana są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów lub w głosowaniu tajnym na wniosek 10% osób biorących udział w Zebraniu
przy obecności:




3.1. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia;
3.2. w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później) – bez względu na liczbę
obecnych członków.

4. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 13
1. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:










1.1. uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
1.2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
1.3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
1.4. przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
1.5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
1.6. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;
1.7. podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia;
1.8. podejmowanie uchwał o tworzeniu lub rozwiązywaniu oddziałów Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na jeden rok.
§ 14
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:





1.1. z własnej inicjatywy;
1.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
1.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 21 dni od otrzymania
żądania lub wniosku, o których mowa powyżej. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§ 15
1. Zarząd składa się z pięciu członków: prezesa zarządu, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. 2. Do
składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań oraz dokonywania rozporządzeń majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu. 3. Zarząd kieruje całokształtem
działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków. 4.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 5. Do kompetencji
Zarządu należy w szczególności:












5.1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
5.2. ustalanie szczegółowych kierunków działań Stowarzyszenia;
5.3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad;
5.4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia;
5.5. uchwalanie i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;
5.6. koordynowanie działalności jednostek terenowych Stowarzyszenia;
5.7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz ustania członkostwa;
5.8. określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
5.9. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników etatowych;
5.10. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji społecznych
oraz określenie ich form i zasad.

6. Do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest uchwała Walnego
Zebrania Członków. 7. Zarząd podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej trzech członków stanowiących w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5
członków, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą i
Sekretarza. 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:







3.1. przeprowadzanie przynajmniej raz na 1 rok kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
3.2. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom zarządu;
3.3. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków;
3.4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia;
3.5. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać warunki określone w art. 20 pkt.6 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późniejszymi
zmianami).
§ 17

1. Terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Oddział. Oddział może posiadać osobowość prawną. 2.
Oddział Stowarzyszenia musi posiadać przynajmniej 15 członków. 3. Uchwała o powołaniu Oddziału jest
podejmowana w przez Walne Zebranie Członków. W uchwale określa się siedzibę Oddziału Stowarzyszenia oraz
dokonuje się wyboru jego władz. 4. Władzami Oddziału Stowarzyszenia jest Zarząd i Komisja Rewizyjna. 5.
Oddział Stowarzyszenia działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia. W szczególności do sposobu powoływania
Władz Oddziału Stowarzyszenia, warunków jakie muszą spełniać członkowie Władz Oddziału Stowarzyszenia,
składu Władz Oddziału Stowarzyszenia, kompetencji Władz Oddziału Stowarzyszenia oraz ważności uchwał Władz
Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio § 11 oraz § 15 i § 16 niniejszego Statutu, dotyczące
powoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 6. Rozwiązania oddziału dokonuje Walne Zebranie
Członków w drodze uchwały.

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§ 18
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do celów statutowych. 2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:





2.1. nieruchomości i ruchomości będące jego własnością;
2.2. inne prawa majątkowe;
2.3. środki pieniężne.

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:







3.1. wpłaty wpisowego i opłaty członkowskiej;
3.2. darowizn, spadków i zapisów;
3.3. dochodów z ofiarności publicznej pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca
1933 r. o zbiórkach publicznych;
3.4. środków przekazywanych przez organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem
działalności pożytku publicznego;
3.5. środków pozyskiwanych z funduszy i instytucji międzynarodowych.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 19
1. Inicjatorem zmiany Statutu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być Zarząd lub co
najmniej 1 członków Stowarzyszenia. 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 członków przy obecności:




2.1. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
2.2. w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później) – bez względu na liczbę
obecnych członków.

3. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora i
ustala cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 5. W sprawach dotyczących rozwiązania
lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79. poz. 855 z późniejszymi zmianami).

