
Statut Związku Stowarzyszeń 

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku 
 
Uchwalony w dniu 25 czerwca 2004 rok przez zwyczajne Walne Zebranie członków Włocławskiego Centrum Edukacji 

Ekologicznej zgodnie z ustawą 7 kwietnia 1989 roku, - Prawo o Stowarzyszeniach (j.t. Dz.U 2001 nr 79 poz. 855: zmaz.u. z 2003 

roku nr 96 poz. 874) i Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96,poz. 

873, 874). 

 

 

Przepisy ogólne 

§1 
 

1. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku zwane dalej Centrum jest Związkiem 

Stowarzyszeń. 

2. Członkami założycielami są: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,  

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy we Włocławku, Wojewoda Włocławski, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we  Włocławku,                    . 

3.   Siedzibą Centrum jest Włocławek. 

 

§2 
 

1. Terenem działalności Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 

a w szczególności województwo kujawsko-pomorskie i miasto Włocławek. 

2. Centrum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym zakresie i charakterze działania, służących realizacji jego celów . 

 

 

§ 3 
 

1. Centrum posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji 

i zawierającym elementy edukacji ekologicznej. 

3. Emblemat zatwierdza Zarząd . 

 

 

§4 
 

1. Celem Centrum jest: 

a) popularyzowanie wiedzy o ochronie środowiska, 

b)popularyzowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza wśród dzieci 

i młodzieży, 

c) upowszechnianie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie, 

d) organizowanie bazy dla realizacji programów edukacji ekologicznej 

i przyrodniczej, 

e) tworzenie warunków dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej 

f) wspieranie edukacji ekologicznej realizowanej przez ośrodki terenowe, 

g) stymulowanie i wspieranie kampanii informacyjno-promocyjnych, 

h) współpraca z telewizją, radiem i prasą w celu upowszechniania programów 

i publikacji o charakterze ekologicznym, 

i) inspirowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną, 

j) inspirowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, 

k) organizowanie kursów mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji 

ekologicznej przez pracowników administracji państwowej i samorządowej, 

l) organizowanie konferencji i seminariów o zasięgu wojewódzkim i krajowym, 

szczególnie istotnych dla spraw ochrony środowiska, 

ł) organizowanie konkursów i innych imprez upowszechniających wiedzę 



ekologiczną oraz służących eliminacji zagrożeń środowiska. 

m) współdziałanie w realizacji celów z ośrodkami naukowymi,  

n) podejmowanie działań promujących przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska 

 

 

Członkowie ich prawa i obowiązki  
 

§5 
 

Członkowie Centrum dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych 

b. członków wspierających 

c. członków honorowych 

 

§6 
 

1. Członkiem zwyczajnym Centrum są osoby prawne reprezentowane przez uprawnionych przedstawicieli i osoby 

fizyczne.  

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Centrum decyduje Zarząd. 

 

§7 
 

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła 

pisemną deklarację, opłaciła składkę roczną i została przyjęta do Centrum. 

2.Osoba prawna jest wobec Centrum reprezentowana przez pisemnie 

upoważnionego przedstawiciela. 

 

§8 
 

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wyróżnia się wybitnymi 

zasługami dla Centrum. 

2.Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały 

Walnego  Zebrania na wniosek Zarządu. 

 

§9 
 

1.Członek zwyczajny ma prawo poprzez swoich przedstawicieli do: 

a. uczestniczenia w pracach Centrum 

b. czynnego i biernego wyboru do Władz Centrum. 

c. wypowiadania się o działalności Centrum, wpływania na jego 

program i formy działania. 

 

§10 
 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a. przestrzegania i realizacji postanowień Statutu 

b. wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Centrum. 

c. realizacji uchwał podjętych przez Centrum. 

d. wnoszenia rocznej składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Centrum. 

 

§11 
 

Członek wspierający ma prawo do: 

a. korzystania z pomocy organizacyjnej i usług Centrum według zasad 

ustalonych przez Zarząd Centrum. 

b. udziału przedstawicieli z głosem doradczym  w posiedzeniach Zarządu i Walnym Zebraniu 



§12 
 

Członek wspierający ma obowiązek : 

a. współdziałania w realizacji statutowych celów. 

b. wnoszenia zdeklarowanych wpłat na rzecz Centrum.. 

 

       

§13 
 

Przyjęcie i skreślenie członka zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały 

Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. 

       

 

  

§14 
 

1.Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z tym ,że nie opłacają 

składek. 

2. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania na wniosek Zarządu. 

 

§15 
 

1.Centrum może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe i nadawać je osobom 

fizycznym, prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez 

Centrum. 

2. Ustanawianie odznak i wyróżnień, ich nadawanie należy do kompetencji 

Walnego Zebrania. 

 

§16 
       

Przynależność do Centrum ustaje w razie : 

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. Wystąpienie z Centrum 

może nastąpić w każdym czasie przy czym członkostwo ustaje w ostatnim 

dniu miesiąca w którym złożono Zarządowi pisemne oświadczenie 

o wystąpieniu 

b. likwidacji osoby prawnej 

c/ skreślenia z listy z powodu nie opłaconych składek oraz niewykonywania 

innych obowiązków członka wynikających ze statutu 

          

 

 

Struktura organizacyjna i władze Centrum 
 

§17 
Struktura Centrum obejmuje: 

a. Walne Zebranie 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna 

d. Biuro WCEE 

   

 

 

 

 

 



§18 

1. Władzami Centrum są: 

a. Walne Zebranie 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz trwa 3 lata, ich wybór następuje w głosowaniu tajnym. 

 

 

§19 

 

 

1. Najwyższą władzą  Związku Stowarzyszeń jest Walne Zebranie wszystkich członków, może ono być zwyczajne 

bądź nadzwyczajne. 

2. Każdemu członkowi Centrum przysługuje 1 głos. 

 

§20 
 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Centrum raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając wszystkich członków o jego dacie i proponowanym porządku obrad na 14 

dni przed terminem obrad. 

 

    

§21 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Centrum 

b. uchwalanie Statutu i zmian, o zmianie Statutu Zarząd zawiadamia w ciągu 14 dni sąd rejestrowy. 

c. wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu prac na rok następny 

f. prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. 

g. wybieranie, odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, bądź poszczególnych członków. 

h. podejmowanie decyzji o przystąpieniu i wystąpieniu Centrum z innych 

organizacji 

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

j. określanie najwyższej sumy zobowiązań jakie Centrum może 

zaciągnąć 

k. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Centrum 

l. decydowanie o wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia innych 

organów Centrum. 

 

§22 
 

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.  Uchwały Walnego 

Zebrania są podejmowane większością głosów. 

 

 

§23 
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, gdy uzna to za potrzebne lub na pisemny wniosek 1/3 ogółu 

członków w terminie jednego miesiąca. 

 

 

 

 



§24 
 

1. Zarząd Związku Stowarzyszeń jest najwyższą władzą między Walnymi 

Zebraniami. 

2. Zarząd konstytuuje się  na pierwszym posiedzeniu i składa się z 7-11 osób w tym 

z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i dwóch członków zarządu. 

3. Pracami Zarządu kieruje prezes, a w czasie w jego nieobecności wiceprezes. 

4. Prezesa  powołuje  i odwołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. 

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

 

§25 
 

Do kompetencji Zarządu Centrum należy: 

a. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu  Centrum i uchwał Walnego Zebrania. 

b. kierowanie działalnością  Centrum zgodnie ze Statutem 

c. reprezentowanie Centrum na zewnątrz 

d. zwoływanie Walnych Zebrań 

e. nadzorowanie działalności gospodarczej i rachunkowej  Centrum 

f. zawieranie umów w imieniu Centrum 

g. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających 

h. skreślanie członków zwyczajnych i wspierających i powoływanie Rady Programowo-Naukowej Centrum                    

z udziałem przedstawicieli różnych środowisk społeczno-zawodowych oraz autorytetów naukowych z dziedziny 

ochrony środowiska, której celem będzie opiniowanie i formułowanie kierunków rozwoju działalności centrum 

j. powoływanie specjalistycznych zespołów problemowych z udziałem przedstawicieli instytucji i środowisk 

uczestniczących w realizacji programów dla potrzeb organów statutowych Centrum 

k.  powoływanie w razie potrzeby zespołu ekspertów do opracowywania opinii 

konkretnych problemów dla potrzeb organów statutowych Centrum 

l.  podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania 

ł. nadawanie świadczeń i certyfikatów 

m. powoływanie dyrektora biura z uprawnieniem do reprezentowania Centrum na zewnątrz i podpisywania 

dokumentów 

 

 

 

 

§26 
 

1. W przypadku zatrudnienia prezesa stosunek pracy w imieniu Centrum nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu 

uprawnionych przez Walne  Zebranie. W przypadku zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu                      

Stowarzyszenia nawiązuje z nim prezes.. 

2.  Wysokość uposażenia etatowego członka Zarządu określa Zarząd 

 

 

§27 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. 

2. Komisja  konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i składa się z 3 osób.  

3. Osoby zasiadające w komisji rewizyjnej: 

a. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia     

b. nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa z winy umyślnej 

c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia                        

w wysokości wyższej niż określone wart. 8 ustawy z dnia # marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi. 

 



 

§28 
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie całokształtu działalności Centrum co do zgodności 

z prawnymi  zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania 

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 

i żądanie wyjaśnień 

c. występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania 

d. składania Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz 

występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium 

e. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzenia Zarządu 

z głosem doradczym 

 

§28 
 

Komisja Rewizyjna ma prawo korzystać odpłatnie z opinii biegłych i specjalistów. 

 

§29 
 

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zatrudniać pracowników etatowych 

do prowadzenia działalności statutowej. 

 

 

 

§30 

Biuro WCEE prowadzi działalność administracyjno-organizacyjną związku stowarzyszeń 

1. Biur działa na podstawie zatwierdzonego regulaminu 

2. W skład biura wchodzi dyrektor biura i główny księgowy Centrum 

3. Do zatrudniania personelu biura powołany jest zarząd WCEE 

4. Działalność finansową biura nadzoruje z ramienia Zarządu skarbnik 

 

Majątek i fundusze Centrum 

 

§31 
 

Majątek Centrum stanowią: 

a. wpływy ze składek członkowskich, których wysokość ustala zarząd 

b. dochody z urządzanych przez Centrum konferencji, seminariów 

i szkoleń. 

c. darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i fizycznych zarówno rzeczowe, 

jak i finansowe, niezależnie od miejsca, siedziby lub obywatelstwa darczyńcy. 

d. dochody z działalności gospodarczej 

e. dotacje 

f. wpływy z loterii, aukcji, zbiórek, konkursów, kiermaszy, wystaw, 

g.  ruchomości i nieruchomości nabyte przez Stowarzyszenie 

h. dochody z majątku  ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych oraz odsetki bankowe od wkładów 

pieniężnych 

 

§32 
 

1.Centrum prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. 

a. działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawnego, za które 

Centrum nie pobiera wynagrodzenia. 

b. działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań publicznych, 

realizowanych przez Centrum, za które pobiera wynagrodzenie. 



2. Dochód z działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań 

należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 4. 

 

§33 

1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą wg. Zasad określonych w odrębnych przepisach.  

2.  Zasady finansowania działalności statutowej ustala Zarząd. 

3.  Wszelkie pisma i dokumenty finansowe Centrum podpisuje prezes a w razie 

jego nieobecności wiceprezes i skarbnik.  

4.  Do ważności pism i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów                   

i skarbnika. 

5.  Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest  podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów bądź 

pracownika biura w sprawach należących do jgo kompetencji określonych pisemnym zakresem czynności lub 

jednorazowym pełnomocnictwem. 

 

§34 

1. W celu zachowania przejrzystości działania Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem WCEE w stosunku do jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie klub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo 

w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

b. przekazywania majątku Centrum na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

c. Wykorzystywania majątku Centrum na rzecz członków, członków organów oraz ich bliskich na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. 

d. zakupu na potrzeby Centrum i jego działalności na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,             

w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracowników oraz ich osoby bliskie. 

 

§35 

1.Zarząd Centrum sporządza w terminie do 31marca roku następnego roczne sprawozdania merytoryczne                        

i finansowe ze swojej działalności oraz niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości – ponad wymogi ustawowe 

– poprzez co najmniej: 

a.   przekazanie ich do Prezydenta miasta Włocławek 

b. umieszczenie treści sprawozdań na wybranej stronie internetowej i powiadomienie o tym fakcie co najmniej 

dwóch mediów oraz Urzędu Miasta Włocławka 

c. przekazanie ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 

2. Do zakresu sprawozdań o których mowa w pkt. 1 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań 

składanych przez stowarzyszenia. 

 

 

 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku Stowarzyszeń 
 

§36 
 

1.Uchwałę o zmianie Statutu Centrum podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów. 

2. Statut niniejszy wchodzi  w życie z dniem wpisania go do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń 

3. Rozwiązanie Centrum może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania podjętych większością 2/3 głosów. 

4. Środki materialne, w tym finansowe pozostałe po likwidacji Centrum 

przeznacza się na cele zgodne z celami Centrum. 

5. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy 

innych likwidatorów. 


