STATUT
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
&1
1. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów Ustawy o
stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1988 r. (Dz. U. Nr 20) i niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
&2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo lubelskie, a siedzibą wieś Bratnik w gminie
Kamionka.
2. Dla właściwej realizacji celów społecznych i gospodarczych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami województwa i Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie „Dla Ziemi”.
&3
Działalność statutowa Stowarzyszenia jest prowadzona na podstawie rocznych i wieloletnich planów oraz
programów ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków w porozumieniu z Zarządem
Stowarzyszenia.
&4
Stowarzyszenie będzie prowadzić swoja działalność statutową współdziałając z organizacjami
społecznymi, politycznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami twórczymi, organizacjami ruchu
spółdzielczego, a także osobami prawnymi i fizycznymi, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
&5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
&6
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla ludzi czujących i myślących.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

&7
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) stworzenie warunków pełnej realizacji, gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wolności
zrzeszania się, umożliwienie członkom Stowarzyszenia równego, bez względu na przekonania prawa
czynnego uczestniczenia w życiu publiczno- gospodarczym, wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz
realizacji indywidualnych zainteresowań
b) popularyzacja technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi
c) podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i świadomości ekologicznej społeczności regionu
d) działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców
e) edukacja globalna i edukacja rozwojowa
f) wymiany międzynarodowe i kontakty z zagranicą
g) prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa
h) organizowanie ruchu społecznego i kulturalnego wokół Stowarzyszenia
i) rozwój lokalny
j) działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej
k) propagowanie postaw antydyskryminacyjnych i działań na rzecz praw człowieka
l) propagowanie szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej
ł) inicjowanie i wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza z grup szczególnego
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ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym min. bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, kobiet,
młodzieży i dzieci
m) inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, kultury i sportu, szczególnie osób
zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych
n) promowanie i organizowanie wolontariatu
o) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym wśród osób w każdej kategorii wiekowej
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i rzeczowych w postaci składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku
Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz z zysków z działalności gospodarczej odprowadzanych na
realizację celów statutowych i zadań nakreślonych przez Zarząd
b) organizowanie i finansowanie ze środków Stowarzyszenia szkoleń, kursów, prelekcji, wykładów,
seminariów, zajęć praktycznej nauki zawodu, zagadnień ochrony środowiska i zasad prowadzenia
działalności gospodarczej
c) organizowanie ekoturystyki, warsztatów, koncertów, innych wydarzeń kulturotwórczych i imprez
publicznych, z których dochód ma być przeznaczony na cele Stowarzyszenia
d) rozwijanie infrastruktury służącej do działalności statutowej Stowarzyszenia
e) prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej, w tym również eksportu i importu
towarów, płodów rolnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
f) nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami terenowymi, organizacjami ekologicznymi,
producentami narzędzi i maszyn, fundacjami, placówkami doświadczalno- naukowymi, dystrybutorami
żywności naturalnej
g) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w kraju i za granicą, a także organizowanie w
regionie imprez połączonych z promocją i reklamą własnych osiągnięć
h) gromadzenie dokumentacji i fotografii oraz innych zbiorów dokumentujących działalność
Stowarzyszenia
i) rozwijanie działalności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ekologia, rozwój
lokalny i regionalny, działalność wydawnicza oraz edukacyjno- szkoleniowa, prawa człowieka, prawa
uchodźców i innych grup dyskryminowanych
j) promowanie, udostępnianie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWSTWA, CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

&8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych i pełnie praw publicznych, który zobowiązuje się do realizowania celów
Stowarzyszenia i przestrzegania jego statutu oraz postanowień Zarządu.
2. Statut Stowarzyszenia przewiduje możliwość wstępowania doń cudzoziemców, mających lub tez nie
mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami
obowiązującymi obywateli polskich.
3. Stowarzyszenie może posiadać w swoim gronie Członka Wspierającego. Może nim być osoba fizyczna
lub prawna, np. instytucja, która nie biorąc czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, obejmuje nad
owym Stowarzyszeniem patronat.

&9
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w jego działalności
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
c) odwoływać się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia, jego dotyczących, do władz, wymienionych w
statucie, tj. Komisji Rewizyjnej
&10
O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek zainteresowanego.
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&11
Członkostwo ustaje na skutek:
a) oświadczenia członka, złożonego na piśmie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia
b) wykluczenia w następstwie działania sprzecznego z celami Stowarzyszenia i jego statutem, albo
spowodowanego postępowaniem nie licującym z godnością członka Stowarzyszenia
c) śmierci członka

&12
O skreśleniu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia, a o wykluczeniu Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV. ORGANY I ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA.
&13
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna

&14
1. Wybory do organów Stowarzyszenia, o których mowa w & 1pkt. ppkt b,c, dokonywane są w jawnym
głosowaniu.
2. Odwoływanie członków organów Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym.
3. Uzupełnienie składu organów Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu, przez wybór nowych
członków na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
&15
Do organów Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejną największą liczbę oddanych
głosów.
&16
Tryb zwoływania organów Stowarzyszenia oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy,
określa statut.
&17
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia
b) członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia tylko osobiście
c) w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
innych organizacji, a także zaproszeni goście
&18
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie kierunków rozwoju i programów działalności Stowarzyszenia
b) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej
c) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości, ziemi oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych
d) uchwalanie zmian statutu
e) wybór osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
g) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków
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&19
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd dwa razy do roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane przez Zarząd w każdym
czasie.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na żądanie
przynajmniej ¼ ogólnej liczby członków.
&20
1. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinien być złożony na piśmie z
podaniem celu jego zwołania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od dnia
wpłynięcia wniosku.
&21
Porządek zebrania powinien być podany do wiadomości członkom na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
&22
1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że Ustawa lub Statut wymagają
kwalifikowanej większości głosów.
2. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia odbywa się jawnie.
3. Na żądanie ¼ ogólnej liczby obecnych członków Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne w
innych sprawach objętych porządkiem obrad.
&23
Uchwały o wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zmianie statutu i wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia, Zebranie podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej ¾ członków
Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.
&24
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
&25
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego do prowadzenia obrad.
2. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania.
3. Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia przez 5 lat.
&26
Zarząd Stowarzyszenia:
a) składa się z 3 członków: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
b) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odwołać zarząd lub jego poszczególnych członków
c) kadencja Zarządu trwa 3 lata
&27
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz.
&28
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem innym
organom Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) przyjmowanie nowych członków i ich skreślanie
b) zabezpieczenia majątku Stowarzyszenia
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
d) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań majątkowych
e) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień
f) tworzenie i likwidacja różnych form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz określenie zakresu
ich działalności
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g) powoływanie kierowników bieżącej działalności gospodarczej
h) tworzenia spółek oraz nabywanie i zbywanie udziału w spółkach
i) egzekucja wpisowego i składek członkowskich
j) uchwalanie regulaminów działalności organów Stowarzyszenia.
&29
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2. Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
&30
1. W sprawach dotyczących zwykłego zarządu, oświadczenia składa za Stowarzyszenie prezes Zarządu
lub osoba przez niego upoważniona.
2. W spawach przekraczających zwykły zarząd, oświadczenia za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie
Zarządu.
&31
Komisja Rewizyjna:
a) członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród członków na okres 3 lat
b) Komisja Rewizyjna liczy trzech członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego i
Zastępcę
&32
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) dokonywanie co najmniej raz do roku kontroli finansowej Stowarzyszenia
b) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Zarządowi uwag i wniosków
dotyczących działalności Stowarzyszenia
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz
stawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
RODZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 33
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
b) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
c) 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
d) 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
e) 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
f) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania
g) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
h) 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
i) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
j) 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach
k) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
l) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
ł) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
m) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
n) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
o) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
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ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
&34
1. Skład pierwszych władz Stowarzyszenia zatwierdza Zebranie Założycielskie Członków Stowarzyszenia.
2. Uczestnicy Zebrania założycielskiego są Członkami Założycielami Stowarzyszenia.
3. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przy obecności ¾
członków, większością ¾ głosów.
4. W razie likwidacji lub rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały- postępowanie
likwidacyjne toczy się na podstawie przepisów Rozdziału V Ustawy o stowarzyszeniach
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