STOWARZYSZENIE
ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

STATUT
UCHWALONY 30 WRZEŚNIA 2003 r.
ZE ZMIANAMI Z DNIA 1 KWIETNIA 2010 r.

PREAMBUŁA
Uważając za najwyższą wartość życie człowieka i wszystkich istot, co stanowi o ich
egzystencji Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ stawia sobie za cel
obronę prawa do życia w środowisku wolnym od zagrożeń. Działając zgodnie z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, umowami i konwencjami międzynarodowymi opieramy swój
program na poszanowaniu jedności człowieka z otaczającą go przyrodą i środowiskiem
naturalnym. Uznajemy nadrzędność zasad ekologicznych przy formułowaniu zasad ładu
społecznego, politycznego i gospodarczego.
§1
Terenem działania Stowarzyszenia ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ może tworzyć oddziały
regionalne.
§3
Siedzibą władz krajowych jest miasto Łódź.
§4
Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ posiada osobowość prawną z
chwilą wpisu do KRS-u. Osobowość prawną posiadają również oddziały regionalne.
§5
Cele Stowarzyszenia ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
- wprowadzanie w życie szeroko rozumianego ekorozwoju dla zachowania środowiska
przyrodniczego dla przyszłych pokoleń,
- działanie na rzecz tworzenia kultury prawnej sprzyjającej ochronie środowiska naturalnego
i ochrony zabytków,
- ochrona zdrowia i życia ludzi oraz innych istot,
- wspieranie wdrażania i stosowania technologii przyjaznych środowisku,
- wspieranie działań zmierzających do oszczędzania energii i wykorzystywania jej źródeł
odnawialnych,
- wspieranie ochrony zasobów leśnych i wodnych,
- wspieranie produkcji zdrowej żywności,
- kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- ocenianie i opiniowanie programów i zamierzeń inwestycyjnych mogących negatywnie
oddziaływać na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi,
- ochrona tworów przyrody żywej i nieożywionej, otaczanie ich opieką w celu zachowania
piękna, różnorodności, zasobów i swoistości rodzimego krajobrazu.

§6
DLA ZREALIZOWANIA SWOICH CELÓW STOWARZYSZENIE:
- podejmuje działania o charakterze interwencyjnym, wykorzystując możliwości przewidziane
przez prawo,
- uczestniczy w tworzeniu, opiniowaniu i popularyzowaniu aktów prawnych dotyczących
ochrony środowiska przyrodniczego i jego elementów, zasobów naturalnych, planowania
przestrzennego,
- współdziała z administracją państwową i samorządową oraz ich agendami, jednostkami
gospodarczymi, naukowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony
środowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych, planowania przestrzennego,
- uczestniczy na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych
związanych z lokalizacją i realizacją inwestycji mogących oddziaływać na środowisko
i obiekty przyrodnicze oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych o wycinkę
drzew i krzewów,
- uczestniczy w akcjach zalesiania i zadrzewiania kraju, urządzania terenów zielonych,
- prowadzi działania związane z ochroną i opieką nad zwierzętami,
- inicjuje oraz współdziała przy organizowaniu manifestacji, akcji i imprez na rzecz ochrony
środowiska przyrodniczego,
- organizuje opiekę nad obiektami przyrody objętymi ochroną,
- prowadzi działalność propagandową, informacyjną i wydawniczą,
- organizuje spotkania, dyskusje i odczyty oraz imprezy o charakterze edukacyjnoekologicznym i naukowym.
§7
Członkostwo w Stowarzyszeniu ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
- członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który ukończył 17 rok życia,
- członkowie, którzy ukończyli 18 rok życia mają pełne prawa członkowskie,
- członkowie mający wiek 18 lat mogą być wybierani do wszystkich szczebli władz
Stowarzyszenia,
- członkiem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji w odpowiednim Zarządzie Oddziału
Regionalnego Stowarzyszenia i podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków.
- w przypadku braku Oddziału Regionalnego na danym terenie deklaracje składa się do
Zarządu Głównego.
-od decyzji Oddziału Regionalnego przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, który
rozpatruje sprawy w ciągu 14 dni od daty wpływu,
- członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby niepełnosprawne psychicznie, pozbawione
praw publicznych i wyborczych.
§8
Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:
-zwykłe,
-wspierające,
-honorowe.
§9
Członkiem wspierającym może być osoba prawna działająca przez swojego pełnomocnika.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10
Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ może nadawać członkostwo
honorowe za:
-wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska,
-działalność naukową, związaną z ochroną środowiska, przyrody i praw człowieka.
§ 11
Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych obowiązują wszystkie postanowienia
statutu.
§ 12
Członkostwo ustaje na skutek:
- wystąpienia,
- wykluczenia,
- śmierci.
§ 13
Wystąpienie następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji do Zarządu Oddziału
Regionalnego.
§ 14
Rezygnacja musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni w głosowaniu jawnym.
§ 15
Wykluczenie następuje na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym.
§ 16
Podstawą do wykluczenia jest:
- wielokrotne naruszenie statutu,
- działalność na szkodę Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności sprzecznej z prawem,
- pozbawienie praw publicznych i wyborczych.
§ 17
Prawa członkowskie:
- czynne i bierne prawo wyborcze,
- prawo do tworzenia programów i uchwał,
- prawo do korzystania z pomocy władz stowarzyszenia w sprawach zawodowych,
naukowych i osobistych,
- posiadanie legitymacji i oznak stowarzyszenia.
- prawa wyborcze nie przysługują członkom wspierającym

§ 18
Obowiązkiem członka jest:
- przestrzeganie postanowień statutu,
- branie czynnego udziału w realizacji programu Stowarzyszenia,
- przestrzeganie wszystkich uchwał Stowarzyszenia,
- dbanie o autorytet Stowarzyszenia,
- aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Stowarzyszenia,
- systematyczne opłacanie składek członkowskich.

§ 19
Władzami Stowarzyszenia ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ są:
- walne zgromadzenie delegatów,
- Zarząd Główny,
- Główna Komisja Kontrolno Rewizyjna,
- zebranie ogólne oddziału regionalnego,
- zarząd oddziału regionalnego,
- komisja kontrolno-rewizyjna oddziału regionalnego.
§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jest Walne
Zgromadzenie Delegatów, które obraduje co 4 lata i uchwały zapadają większością 2/3
głosów przy obecności minimum połowy delegatów.
§ 21
Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera ze swojego grona:
- komisję regulaminowo-statutową, 2-3 osób
- komisję uchwał i wniosków, 2 osoby
- komisję skrutacyjną, 2 osoby
- przewodniczącego WZD
- dwóch członków prezydium obrad
- dwóch protokolantów obrad
- dopuszcza się jawne głosowanie nad wyborem.
§ 21 A
Uchwały władz (Zarządu Głównego i Głównej Komisji Kontrolno rewizyjnej) zapadają
większością 1/2 głosów przy obecności połowy uprawnionych.
§ 22
Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego może rozwiązać
Stowarzyszenie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 delegatów.

§ 22 A
Uchwały w przedmiocie zmiany statutu podejmuje WZD większością 2/3 głosów przy
obecności połowy delegatów.
§ 23
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona:
- prezesa Zarządu Głównego
- członków Zarządu Głównego w ilości 4-7 osób

§ 23 A
W razie zmniejszenia składu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Kontrolno Rewizyjnej w
czasie trwania kadencji uzupełnienia składu dokonuje organ, którego skład uległ
zmniejszeniu.
§ 24
Zarząd Główny po ukonstytuowaniu przedstawi WZD swój skład personalny.
§ 25
Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w zakresie:
- udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu
- wprowadzanie zmian statutowo-programowych
- spraw finansowych, gospodarczych i organizacyjnych
- spraw dyscyplinarnych i decyzji ekologicznych
- opiniowanie programów ekologicznych i działań w sprawach ochrony środowiska oraz akcji
propagandowo-inwestycyjnej,
- pozostałych spraw niezastrzeżonych dla innego organu.
§ 26
Wykonanie uchwał i wniosków powierza się Zarządowi Głównemu.
§ 27
Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera ze swojego grona główną komisję kontrolnorewizyjną 3-osobową. Członkiem GKKR nie może być członek Zarządu Głównego.
§ 28
Do zadań głównej komisji kontrolno-rewizyjnej należy:
- wysuwanie wniosków pokontrolnych do WZD,
- składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,

- występowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów o udzielenie lub nie udzielanie
absolutorium Zarządowi Głównemu,
- przeprowadzanie okresowych kontroli,
- występowanie do Zarządu Głównego o uchylenie uchwał Zarządów Oddziałów
Regionalnych,
- dokonywania analizy merytorycznej władz Stowarzyszenia
- zwoływanie nadzwyczajnego zgromadzenia delegatów w przypadkach rażących
przestępstw, zaniedbań finansowo-gospodarczych, występowaniu przeciw prawu i zagrożenia
interesów Stowarzyszenia.
§ 29
Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z 6-cio tygodniowym
wyprzedzeniem.
§ 30
Mandat delegata trwa 4 lata. Delegaci wybierani są według klucza 1 delegat na 10 członków.
§ 31
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się na wniosek Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Kontrolno Rewizyjnej lub 5 oddziałów regionalnych.
§ 32
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się w przypadku:
- zagrożenia podstawowych interesów Stowarzyszenia,
- naruszenia działalności finansowo-gospodarczej,
- rażącego naruszenia dyscypliny wewnątrz Stowarzyszenia.
§ 33
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów może:
- rozwiązać Stowarzyszenie w głosowaniu tajnym 2/3 głosów,
- rozwiązać Zarząd Główny i dokonać wyboru nowego,
- odwołać GKKR i dokonać wyboru nowej,
- podjąć nadzwyczajne uchwały dla uzdrowienia sytuacji w Stowarzyszeniu,
- zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów następuje z wyprzedzeniem 14 dni.
§ 34
Zarząd Główny składa się z 5-8 członków, w tym z:
- Prezesa,
- 2 Wiceprezesów,
- Sekretarza,
- Skarbnika,
jako prezydium Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Uchwały zapadają większością
głosów przy połowie obecnych w głosowaniu jawnym.

§ 35
Zarząd Główny jest najwyższą władzą między WZD i wykonuje uchwały WZD.
§ 36
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
- podejmowanie uchwał programowych,
- wnioskowanie do WZD o zmiany statutowe,
- realizowanie określonego programu i regulaminu,
- wyznaczanie kierunków bieżącej działalności i wykonywanie uchwał WZD,
- zwoływanie WZD,
- ustalenie i zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych,
- prowadzenie ewidencji członków i struktur terenowych,
- powoływanie ekspertów i doradców oraz tworzenie komisji problemowych,
- pozyskiwanie osób prawnych na członków wspierających,
- ustalanie wysokości składek.
§ 37
Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje:
- Prezes lub jednoosobowo inny członek zarządu głównego na pisemne upoważnienie
prezesa.
§ 38
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na 6 tygodni.
§ 39
Władzami Oddziału Regionalnego są:
- zebranie ogólne członków,
- zarząd oddziału regionalnego,
- komisja kontrolno rewizyjna oddziału regionalnego,
- zebranie ogólne ze swego grona powołuje komisję kontrolno rewizyjną oddziału
regionalnego w dwuosobowym składzie.
Oddział Regionalny tworzy minimum 10 członków. Oddział Regionalny powołuje Zarząd
Główny mocą uchwały.
§ 39 A
Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego należy w szczególności:
- reprezentowanie Oddziału Regionalnego na zewnątrz,
- kierowanie bieżącą praca Oddziału Regionalnego,
- wykonywanie uchwał zebrania ogólnego.
§ 39 B
Do kompetencji komisji kontrolno rewizyjnej oddziału regionalnego należy w szczególności:
- kontrola pracy oddziału regionalnego,
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą członków zarządu oddziału regionalnego.

§ 39 C
Oddział Regionalny na zewnątrz reprezentuje:
-prezes Zarządu Oddziału Regionalnego jednoosobowo,
-w sprawach majątkowych w imieniu Oddziału Regionalnego działają prezes lub inna osoba
przez niego upoważniona.
§ 40
Zebranie ogólne członków powołuje Zarząd Oddziału Regionalnego z wyprzedzeniem 14 dni.

§ 41
Zebranie ogólne członków oddziału regionalnego podejmuje uchwały i wnioski w zakresie:
- wyboru zarządu regionalnego, 4-6 osób,
- wyboru komisji kontrolno rewizyjnej oddziału regionalnego,
- udzielenia absolutorium,
- przyjęcia sprawozdania finansowego i kierunków działania,
- określenia zasad współpracy z samorządami,
- organizacji imprez ekologicznych,
- rozwiązania oddziału regionalnego w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Uchwały
zatwierdza zarząd Główny,
- kadencja władz trwa 4 lata,
- zebranie ogólne członków Oddziału Regionalnego podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy
obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 41 A
Uchwały władz oddziału regionalnego (zarządu i komisji kontrolno rewizyjnej) zapadają
większością 1/2 głosów w obecności co najmniej połowy składu danego organu.
§ 41 B
Uzupełnienia składu władz oddziału regionalnego w czasie trwania kadencji dokonuje organ,
którego skład uległ zmniejszeniu.
§ 42
Kompetencje Oddziału Regionalnego dotyczą wyłącznie terenu działania.
§ 43
Rozwiązanie lub odwołanie Zarządu Oddziału Regionalnego może nastąpić poprzez:
- samorozwiązanie na mocy uchwały w głosowaniu tajnym,
- przez nieudzielanie absolutorium przez Zebranie Ogólne,
- na wniosek KKR,
- obrady nie rzadziej niż co 6 tygodni.

§ 44
Majątek Stowarzyszenia ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ stanowią:
- nieruchomości, ruchomości i fundusze,
- na fundusze składają się: składki członkowskie, środki z działalności gospodarczej, środki z
darowizn i spadków od osób prawnych, fizycznych, dotacje od osób prawnych i fizycznych.
§ 45
W sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia działa Prezes Zarządu Głównego.
Podział środków pieniężnych następuje na mocy uchwały odnośnie rozdysponowania i
przeznaczenia środków finansowych.
§ 46
Zarządy Oddziałów Regionalnych obowiązane są do składania okresowej sprawozdawczości
z działalności finansowo-gospodarczej prowadzonej we własnym zakresie, jak i zatwierdzanie
bilansów i składanie przed WZD.
§ 47
Prowadzenie kont bankowych przez Oddziały Regionalne wymaga upoważnienia Zarządu
Głównego.
§ 48
Postanowienia końcowe:
- wobec banków Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ reprezentują–
Prezes lub inna osoba Zarządu z upoważnienia,
- Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ współpracuje z władzami
państwa, Samorządami Terytorialnymi i administracją rządową w opracowaniu odpowiedniej
polityki ekologicznej państwa,
- nazwa Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, logo stanowiące
słonecznik na zielonym tle z flagą narodową po środku są prawnie chronione,
- nazwa skrócona brzmi: Stowarzyszenie ZIELONI RP
- Stowarzyszenie ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ może zatrudniać
pracowników do prowadzenia spraw
- wobec organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i najwyższych organów Państwa
(urzędów centralnych) STOWARZYSZENIE ZIELONI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
reprezentuje wyłącznie Prezes Zarządu Głównego mogący wyznaczać inne osoby do
reprezentowania lub wyznaczony prawnik.

