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STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" 

Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) 

Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu 8.12.2007 w Olsztynie 

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne. 

§1. 

Towarzystwo działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Grupa        

Badawcza Ptaków Wodnych KULING". W dalszych postanowieniach statutu zwane jest         

Towarzystwem, Stowarzyszeniem lub Grupą KULING. 

§2. 

1. Grupa KULING jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość                                                                                            

prawną. 

2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 

§3. 

1. Terenem działania Grupy KULING jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą władz Towarzystwa jest Gdańsk. 

§4. 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

§5. 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej                                     

ogółu członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

2. Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o 

takim samym lub zbliżonym profilu działania po podjęciu uchwały w tym 

przedmiocie przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie określonym w §20 punkt 2. 

§6. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na: 

1. Sprzedaży wydawnictw własnych 

2. Realizacji prac z zakresu edukacji ekologicznej 

3. Wykonywaniu ekspertyz, zleconych badań naukowych oraz prac związanych 

z ochroną przyrody 
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ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania 

§7. 

Celem stowarzyszenia jest: 

1. Monitoring populacji ptaków i stanu ich siedlisk; 

2. Popularyzacja idei ochrony ptaków i ich siedlisk oraz wiedzy o ich biologii, 

ekologii i wędrówkach; 

§8. 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez: 

1. Organizowanie własnej działalności badawczej; 

2. Organizowanie obozów edukacyjno-naukowych oraz szkoleń z zakresu ornitologii 

terenowej; 

3. Publikowanie wyników działalności Towarzystwa w czasopismach naukowych 

i popularnonaukowych oraz prowadzenie własnej działalności wydawniczej 

i wydawanie ekspertyz i opinii; 

4. Prowadzenie międzynarodowej wymiany informacji z organizacjami o zbliżonym 

charakterze; 

5. Waloryzację i aktywną ochronę siedlisk ptaków, w tym dzierżawienie i wykup 

gruntów; 

6. Organizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych i szkoleniowych; 

7. Występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i procesach 

sądowych, które mogą prowadzić do wydania lub uprawomocnienia się decyzji, 

których wykonanie, w ocenie Towarzystwa, negatywnie wpłynie na chronione 

elementy przyrody. 

 

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§9. 

Członkowie dzielą się na: 

a. zwyczajnych 

b. wspierających 

c. honorowych 

§10. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna bez względu na 

obywatelstwo, wykształcenie oraz przynależność do innych organizacji społeczno-

politycznych, która ukończyła 16 lat, aprobuje cele stowarzyszenia, 
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uczestniczyła wcześniej w jednej z form działalności Grupy KULING, złoży 

deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

 

§11. 

Członek zwyczajny ma prawo: 

 a. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

 b. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu 

 c. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności            

Towarzystwa. 

 d. Korzystać z pomocy Towarzystwa. 

§12. 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

 a. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz       

Stowarzyszenia. 

 b. Dbanie o mienie Towarzystwa 

 c. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

§13. 

1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklarowała stałą lub znaczącą pomoc w realizacji celów Towarzystwa, na 

podstawie decyzji Zarządu. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany poprzez swojego 

przedstawiciela. 

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie i w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

§14. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie    

zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd, a Walne Zgromadzenie zatwierdza. 

3.  Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zgromadzeniu. 

 

§15. 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

 a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu; 
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b. Wygaśnięcia w wyniku nie opłacenia składki członkowskiej do końca roku 

kalendarzowego (za dany rok) 

 c. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień   

    statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na    

    szkodę Grupy KULING; 

 d. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną. 

  e. Śmierci członka. 

2. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, 

do Komisji Rewizyjnej, która obliguje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, którego uchwała w sprawie wykluczenia jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia 

§16. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 a. Walne Zgromadzenie. 

 b. Zarząd. 

 c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. 

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji 

członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo 

kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2 z 5 

członków Zarządu oraz 1 z 3 członków Komisji Rewizyjnej. 

§17. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne jest zwoływane co 3 lata. 

3. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd: 

 a. z własnej inicjatywy; 

 b. na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

 c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od 

daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko nad sprawami dla których 

zostało zwołane. 



 5 

5. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

§18. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

 a. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej     

Grupy KULING. 

 b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych        

władz Towarzystwa oraz podejmowanie decyzji o absolutorium dla         

ustępującego Zarządu. 

c. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 d. Nadawanie i zatwierdzanie tytułów członka honorowego. 

 e. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się       

Stowarzyszenia. 

 f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

 g. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz       

Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że przepisy statutu stanowią 

inaczej. 

3. Jeżeli w pierwszym terminie, na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie 

uczestniczyła co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie 

uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie. 

§19. 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zgromadzeniami.  

2. Zarząd składa się z 5 członków, spośród których wybiera Prezesa, Wiceprezesa 

Skarbnika i Sekretarza.  

3. Funkcje członków Zarządu pełnione są społecznie. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. 

5. Prezes Zarządu Stowarzyszenia jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 

Kodeksu Pracy. 
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6. Kandydatury do Zarządu zgłaszać mogą: 

 a. ustępujący Zarząd;  

 b. członkowie Towarzystwa w postaci pisemnego wniosku sygnowanego przez     

10 osób. Wniosek taki powinien być dostarczony do Zarządu co najmniej trzy dni 

przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

§20. 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

 a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

 b. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia. 

 c. Uchwalanie wielkości składek. 

 d. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 e. Sporządzanie sprawozdań z działalności. 

 f. Zwoływanie walnych Zgromadzeń. 

 g. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia. 

 h. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych,       

    wspierających i honorowych. 

 i. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności     

Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

3 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub 

w przypadku jego nieobecności, głos przewodniczącego zebrania. 

§21. 

1. Komisja Rewizyjna Składa się z 3 członków, spośród których wybiera 

przewodniczącego. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 a. Kontrolowanie raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa. 

 b. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli. 

 c. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 

 d. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz     

występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

4. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym 

składzie Komisji. 



 7 

 

ROZDZIAŁ V - Majątek Stowarzyszenia 

§22. 

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

2. Na fundusze składają się: 

 a. wpływy ze składek członkowskich; 

 b. dotacje, darowizny, zapisy, spadki - tylko z dobrodziejstwem inwentarza; 

 c. zbiórki publiczne; 

 d. wpływy z działalności wydawniczej, szkoleniowej i edukacyjnej. 

 e. dochody z własnej działalności. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa dowolny członek Zarządu, 

oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych, w imieniu Towarzystwa 

składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

 

ROZDZIAŁ VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§23. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 

członków uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o 

przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na inne cele proekologiczne i powoła 

Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa. 

 


