Statut
Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych
PTA.com i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław (51-629), ul. Wiwulskiego 35/2.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015, poz. 1393 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2015,
poz. 1339 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może
podejmować również działania poza granicami kraju w celu nawiązania współpracy z
innymi organizacjami, szkolenia kadr, zdobywania funduszy oraz realizacji innych
celów statutowych.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Znakiem graficznym Stowarzyszenia jest znak przedstawiony w Dodatku do Statutu.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Ograniczanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z obiektami oraz elementami
architektury i infrastruktury
2. Działalność wspierająca naukę i edukację.
Stowarzyszenie będzie realizować swe cele poprzez:
1. Badania naukowe, monitoring, inwentaryzacje populacji ptaków i ich siedlisk.
2. Czynną ochronę dążącą do zabezpieczania elementów infrastruktury przed kolizjami z
ptakami.
3. Propagowanie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ze strony obiektów i innych
elementów infrastruktury oraz metod minimalizacji ryzyka kolizji z nimi.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, zajęć
i prelekcji w ramach edukacji.
5. Opracowywanie, wydawanie, sprzedaż i dystrybucja materiałów naukowych,
popularnonaukowych i promocyjnych związanych z ochroną przyrody i działalnością
Stowarzyszenia.
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6. Współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, uczelniami
wyższymi, kołami naukowymi, ruchami ekologicznymi i społecznymi i podmiotami
gospodarczymi, polskimi i zagranicznymi.
7. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego
oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla ptaków.
8. Wspieranie i uzupełnianie działania instytucji państwowych w realizacji celów
zbieżnych z celami statutowymi oraz przystępowanie do postępowań
administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych pozostających w zakresie
zainteresowania Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznawanych za sprzyjające
powyższym celom.
Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających
c) Honorowych
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która jest
pełnoletnia, także obcego obywatelstwa, pragnąca uczestniczyć w działaniach
Stowarzyszenia, i:
a) złoży pisemną lub elektroniczną deklarację na członka Stowarzyszenia;
b) przedstawi pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
c) której deklaracja na członka zostanie rozpatrzona przez Zarząd;
d) w przypadku której Zarząd większością głosów podejmuje decyzję rozstrzygającą o
przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia lub odrzuceniu kandydatury
3. Członkiem Zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członek Wspierający zostaje przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnej lub
elektronicznej deklaracji.
6. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
lub wnioskiem powyżej 50% członków za szczególne zasługi dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
8. Dopuszcza się złożenie wniosku w formie elektronicznej.
10. Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek rocznych.
11. Członkowie Zwyczajni i Honorowi mają prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
b) korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach
określonych w uchwałach Zarządu i innych dokumentach wewnętrznych
Stowarzyszenia
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
12. Członkowie Wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.
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13. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) czynnego popierania działalności Stowarzyszenia,
b) opłacania w określonym terminie składek członkowskich (z wyjątkiem Członków
Honorowych i Wspierających).
14. Utrata członkostwa następuje przez:
a) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu
wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,
b) Skreślenie z listy Członków na wniosek Zarządu za nieprzestrzeganie statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia, zaleganie ze spłatą
zobowiązań wobec Stowarzyszenia lub nie opłacaniem składek członkowskich przez
okres co najmniej 2 lat,
c) Śmierci członka lub utratę osobowości prawnej (w przypadku Członka
Wspierającego),
d) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich Władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
3. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu
samodzielnie, za wyjątkiem reprezentacji przy czynnościach prawnych, w których
wartość zaciągniętego zobowiązania lub zdobywanego prawa przekracza kwotę 5.000
zł, kiedy to wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni oraz Honorowi
b) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający oraz zaproszeni goście.
6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na 3 lata.
Termin i miejsce Walnego Zebrania Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 2 miesięcy od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
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11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
12. Głosowanie jest jawne.
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) Uchwalania zmian statutu,
c) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) Uchwalanie budżetu,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania lub pozbawiania godności Członka
Honorowego,
h) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
j) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
k) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
l) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
14. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
Z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
15. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów, którzy konstytuują się
na pierwszym posiedzeniu Zarządu w ciągu tygodnia po Walnym Zebraniu.
16. Zebrania Zarządu odbywają się w miejscach i terminach ustalonych przez Zarząd, nie
rzadziej niż raz na pół roku. O miejscu i terminie zebrania Prezes lub Wiceprezes
Stowarzyszenia winien poinformować wszystkich członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
17. Zebrania Zarządu mogą się odbywać drogą telekonferencyjną. O ich terminie Prezes
lub Wiceprezes winien poinformować wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia i
Komisji Rewizyjnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
18. Zarząd ma prawo głosować nad uchwałami w udokumentowanej formie obiegowej.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
19. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym.
20. Do kompetencji Zarządu należą:
a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Koordynacja działań sympatyków Stowarzyszenia wraz z określeniem odrębną
uchwałą zasad ich współpracy.
d) Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania oraz regulaminu i porządku jego
obrad.
e) Dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia.
f) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
g) Sporządzanie sprawozdań z działalności.
h) Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
i) Rozpatrywanie spraw, które nie leżą w kompetencji innych organów.
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j) Rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania
Statutu, regulaminów, uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia
społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
k) Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności.
l) Przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych i Wspierających.
21. Członkowie Zarządu za pełnienie funkcji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, a
jedynie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 Ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. 2018 poz.1252).
22. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
23. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
24. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich
członków Komisji.
25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu,
b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
26. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) Wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia, w
szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w
art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001 r., Nr 85, poz.
924 i Nr 154, poz. 1799 z 2002 r., Nr 113, poz. 984 oraz Nr 45, poz. 931 i nr 60,
poz. 535 z 2003 r.)
27. Komisja Rewizyjna - na drodze uchwały - wybiera spośród jej członków
pełnomocnika. Pełnomocnik reprezentuje Stowarzyszenie w umowach między
Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim. Kadencja pełnomocnika
trwa 3 lata. W przypadku rezygnacji pełnomocnika, Komisja Rewizyjna drogą
uchwały wybiera nowego pełnomocnika spośród dotychczasowego lub nowo
powołanego składu Komisji Rewizyjnej.
28. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.
29. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu na zasadzie
głosowania, jednakże liczba osób dodanych nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru w przypadku Zarządu i 1/3 w przypadku Komisji
Rewizyjnej.
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Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) Składki członkowskie
b) Dochody z działalności statutowej
c) Dotacje, darowizny, zapisy, zbiórki publiczne itp.
2. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów oraz osób, z którymi członkowie
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
6. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd.
7. Zarząd w formie uchwały może upoważnić członka Stowarzyszenia do
reprezentowania
Stowarzyszenia
przed
wszystkimi
sądami,
organami
administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami.
Pełnomocnictwo Zarządu może być odwołane w każdym czasie przez Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu w formie pisemnej.
ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Decyzje o realnym podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej
podejmuje Zarząd.
3. Wszystkie rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowadzone
odpłatnie lub nieodpłatnie.
4. Dopuszczone rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej (wg PKD)
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72.19Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
74.90Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie
indziej niesklasyfikowana
85.60Z – działalność wspomagająca edukację
58.11Z – wydawanie książek
58.19Z – pozostała działalność wydawnicza
85.59Z – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia
podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu, uprawnionych
do głosowania członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia
podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
KONIEC
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