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                                                STATUT 
 

                            Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów 

 
                 Rozdział  I 

        Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów – w dalszych 

postanowieniach statutu  zwane Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym osoby 

identyfikujące się z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie. 
 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest 

Celestynów. 
 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 
 

§ 5 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i godła zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednakże do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 

§ 6 

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i  międzynarodowych organizacji. 

2. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować współpracę  

z różnymi organizacjami w kraju i za granicą. 

 
    Rozdział  II 

   Cele i sposób ich realizacji 
 

                                                                    § 7 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

1. reprezentowanie oraz integrowanie środowisk leśników i właścicieli lasów; 

2. działalność w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony 

środowiska naturalnego; 

3. reprezentowanie interesów leśników i właścicieli lasów (a w szczególności członków 

Stowarzyszenia), wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych     

i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 

4. zwiększanie kultury technicznej, kwalifikacji i wiedzy społeczeństwa na temat szeroko 

rozumianego leśnictwa i ochrony środowiska, w tym także prowadzenie kursów 

podnoszących kwalifikacje i działalność naukowa w tym zakresie; 
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5. działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii        

w dziedzinie leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania lasów   

i wszelkiego typu nieruchomości; 

6. rozwijanie i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury 

fizycznej i sportu; 

7. inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich 

działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej w zakresie 

leśnictwa i zagospodarowania lasów; 

8. prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w środowisku leśników                

i właścicieli lasów; 

9. współpracowanie z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz 

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci telekomunikacyjnych, 

regulacji stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich               

z uwzględnieniem zrównoważonego zagospodarowania terenów leśnych; 

10. działalność naukowa i naukowo techniczna w obszarze przygotowywania opinii, uwag 

i postulatów do propozycji aktów prawnych, lub innych działań władzy 

ustawodawczej, sądowniczej oraz wykonawczej, odnoszących się do leśnictwa                  

i drzewnictwa jak też ochrony środowiska. 
 

            § 8 

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez: 
 

1. podejmowanie działań mających na celu integrowanie środowiska właścicieli lasów  

oraz leśników, a w szczególności takich jak: organizowanie spotkań, konferencji, 

debat, szkoleń, wydawanie publikacji i tworzenie stron internetowych 

umożliwiających rzeczową dyskusję i wymianę poglądów; 

2. prowadzenie doradztwa i konsultacji w zakresie leśnictwa, drzewnictwa i ochrony 

środowiska; 

3. działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie kursów, seminariów, 

szkoleń, konferencji, wykładów; 

4. wymianę doświadczeń oraz współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami         

w zakresie zgodnym z celami statutowymi Stowarzyszenia; 

5. zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii wobec władz państwowych oraz organizacji 

politycznych i społecznych; 

6. popieranie i organizacja inicjatyw społecznych dotyczących lasów i ochrony 

środowiska, a także rozwoju regionalnego; 

7. nadawanie członkom Stowarzyszenia szczególnych uprawnień zawodowych; 

8. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami naukowymi oraz uczelniami i szkolnictwem zawodowym; 

9. prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej; 

10. prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego; 

11. promocję i pomoc właścicielom lasów i innym członkom lokalnych społeczności; 

12. aktywne działanie w zakresie wspomagania gospodarki leśnej, turystyki i ochrony 

środowiska, a w szczególności poprzez wydawanie opinii, publikacji, stanowisk, jak 

też organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów naukowych i dydaktycznych; 

13. wyszukiwanie jak również wspieranie osób szczególnie aktywnych oraz twórczych,   

w działalności prospołecznej i zawodowej; 

14. sporządzanie raportów, ekspertyz, prognoz i opinii; 

15. prowadzenie badań i analiz naukowych; 

16. dokumentowanie i popularyzowanie dorobku społecznego, naukowego i technicznego 

Stowarzyszenia oraz jego członków; 
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17. wydawanie publikacji i broszur, oraz organizowanie konferencji, wyjazdów, szkoleń, 

spotkań, turniejów i rozgrywek sportowych mających na względzie rozwijanie             

i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej    

i sportu; 

18. podejmowanie czynności w zakresie szeroko pojętej działalności kulturalnej, poprzez 

organizowanie szkoleń, wydawanie publikacji, organizowanie spotkań i klubów 

dyskusyjnych, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów przedstawiający 

dokonania i rozwój środowisk leśników i właścicieli lasów w Polsce. 

 

       Rozdział  III 

                Prawa i obowiązki członków 
 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 
 

a) zwyczajnych; 

b) wspierających; 

c) honorowych. 
 

§ 10 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania 

założycielskiego Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna o pełnej 

zdolności do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację członkowską. 

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła wybitny wkład  

w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub pomogła w realizacji jego celów, albo w inny 

sposób zasłużyła się dla środowiska leśników i właścicieli lasów. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 
 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
 

1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2. korzystania z infrastruktury i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia na warunkach 

preferencyjnych; 

3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 

5. otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym; 

6. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy Stowarzyszenia; 

7. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 
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§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2. przestrzegania etyki zawodowej i koleżeńskiej; 

3. przestrzegania przepisów prawa, statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

4. regularnego opłacania składek; 

5. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 

6. dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 
 

§ 15 

Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, za 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
 

§ 16 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 17 

1.  Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich. 

2.  Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

     Stowarzyszenia. 
 

§ 18 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi; 

b) śmierci członka; 

c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną, lub wstrzymania  

zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia; 

d) wykluczenia członka przez Zarząd. 
 

2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

a) działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia; 

b) nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia; 

c) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres trzech miesięcy. 
 

§ 19 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.  

 

 

       Rozdział  IV 

       Władze Stowarzyszenia 
 

§ 20 

Władzami Stowarzyszenia są: 
 

 Walne Zebrania Członków; 

 Zarząd; 

 Komisja Rewizyjna. 
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§ 21 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na członka władz wybiera się kandydata 

spośród osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 22 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia 

Statutu stanowią inaczej. 
 

§ 23 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków  biorą udział: członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, 

członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd podaje do 

wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
  

§ 25 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
 

§ 26 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie, podanym                   

w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania, zapadają zwykłą większością głosów bez 

względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile inne 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
 

§ 27 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy: 
 

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia; 

2. uchwalanie statutu i jego zmian; 

3. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej; 

4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń  

na rzecz Stowarzyszenia; 

6. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 

7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 

§ 28 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 5 osób (w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka 

Zarządu) wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
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             § 29 

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  

niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu. 

3. Posiedzeniami i pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

4. W przypadku równej liczby głosów podczas głosowania uchwał przez Zarząd, rozstrzyga 

głos Prezesa. 
 

 § 30 

Do właściwości Zarządu należy: 
 

1. realizacja celów Stowarzyszenia; 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

8. powoływanie jednostek organizacyjnych pomocnych do realizacji zadań statutowych; 

9. przyjmowanie i skreślanie członków. 
 

  § 31 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz 

członka) wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród zwyczajnych członków 

Stowarzyszenia. 
 

§  32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 

1. kontrola całokształtu  działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia; 

2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli; 

3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu; 

4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 

  § 33 

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  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 dwie 

piąte składu organu. 

 
       Rozdział  V 

                                                          Majątek i fundusze 
 

§ 34 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
 

1. ze składek członkowskich; 

2. z darowizn, spadków, zapisów; 

3. dochodów z własnej działalności; 

4. dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

5. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej. 
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    § 35 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych                   

w  przepisach powszechnie obowiązujących. Dochód z tej działalności jest przeznaczany na cele 

statutowe. 

§ 36 

1. W zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu 

lub łącznie działający dwaj członkowie Zarządu upoważnieni uchwałą Zarządu. 

2. W pozostałych sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub 

dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

 

 

   Rozdział VI 

Zasady dokonywania zmian w Statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia 
 

§ 37 

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, lub uchwałą Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie podanym 

w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów bez względu na 

liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 38 

1. Uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 

2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, o ile Walne Zebranie Członków  

nie wyznaczy innej Komisji Likwidacyjnej. 

 


