STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą:
„Stowarzyszenie for Baltic”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwą: "Stowarzyszenie for Baltic" i zwane jest w dalszej części statutu
Stowarzyszeniem.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., - Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami i posiada osobowość
prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie spełnia warunki Organizacji Pożytku Publicznego.
§3
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i świata zaś siedziba mieści się w Sarbsku.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§6
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§7
Cele Stowarzyszenia:
1. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie bogactwa
odrębności kulturowych pomiędzy różnymi regionami Polski i świata, utrzymanie
i odnowa typowego obrazu wsi z zachowaniem cech regionalnego budownictwa
i struktury wsi, przywrócenie albo zachowanie jednolitości wsi i miasteczek
z krajobrazem.
2. Propagowanie oszczędnego wykorzystania zasobów środowiska oraz lokalnych
i odnawialnych źródeł energii.
3. Aktywizacja zdegradowanych obiektów i obszarów miejskich i wiejskich.
4. Tworzenie warunków i propagowanie zdrowego i pro-ekologicznego stylu życia,
w tym zwłaszcza profilaktyki.
5. Umożliwienie przede wszystkim dzieciom i młodzieży, studentom, nauczycielom
i kadrze naukowej uczelni, nieodpłatnego dostępu do ilustrowanego i muzycznego,
polskiego i światowego, dziedzictwa przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
informatycznych, przede wszystkim dla celów badawczych lub poznawczych.
6. Propagowanie użycia nowoczesnych technologii informatycznych w procesie edukacji
dzieci, młodzieży i studentów.
7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
9. Integracja środowisk.

10. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii Morza Bałtyckiego.
11. Humanitarna ochrona zwierząt.
12. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ i ex situ.
13. Dbanie o należyty rozwój rybołówstwa i turystyki morskiej.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie kolekcji polskiej sztuki, otwieranie i prowadzenie placówek muzealnych,
galerii promocyjnych, organizowanie plenerów, aukcji, wystaw, festiwali
i koncertów.
2. Przygotowywanie i propagowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia, nagrywanie i wydawanie muzyki i filmów oraz prowadzenie
stacji radiowych i telewizyjnych.
3. Rehabilitację i terapię zajęciową poprzez sztukę, jeździectwo, sport i rekreację.
4. Badanie, publikowanie i popularyzowanie ochrony środowiska, tradycyjnych technik
rzemieślniczych i twórczych, tradycyjnych i naturalnych sposobów wytwarzania żywności,
energii, ziół i lekarstw oraz propagowanie profilaktyki rodzinnej, medycyny ludowej,
tradycyjnej i ziołolecznictwa.
5. Rewitalizację obiektów i obszarów zabytkowych, ukształtowanie przestrzeni dla
duchowego i fizycznego wypoczynku.
6. Organizowanie turystyki kulturalnej i agroturystyki oraz wymiany kulturalnej
i oświatowej.
7. Doradztwo i konsulting oraz w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
8. Współdziałanie z zainteresowanymi organami władzy lokalnej i państwowej,
instytucjami i organizacjami w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia oraz
reprezentowanie przed nimi interesów zrzeszonych członków.
9. Utworzenie Elektronicznej Biblioteki Ilustracji i Muzyki oraz tworzenie w szkołach
i uczelniach jej filii, w tym:
a) nieodpłatne udostępnianie, w zakresie zadań i celów Biblioteki, egzemplarzy
utworów
rozpowszechnionych;
b) sporządzanie lub zlecanie sporządzania egzemplarzy rozpowszechnionych
utworów
w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;
c) udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za
pośrednictwem
końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie
Elektronicznej Biblioteki Ilustracji i Muzyki e-fotoplastikon lub jej filii.
10. Prowadzenie innych działań, niezbędnych do realizacji celów statutowych.
11. Planowanie działań ochronnych, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych
i wodnych, w tym morskich.
12. Ochrona in situ i reintrodukcja gatunków chronionych.
13. Wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja.
14. Budowa lub rozbudowa obiektów niezbędnych do realizacji celów statutowych.
15. Budowa centrum/ centrów przetrzymywania gatunków CITES.
16. Organizowanie imprez na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
17. Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących
do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt.
§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
Cały dochód z działalności stowarzyszenia służy wyłącznie działalności pożytku publicznego.
§ 10
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną
deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§ 14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa
określone w $13 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
§ 16
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. Inne obowiązki członka zwyczajnego
dotyczą również członków honorowych.
§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres
3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia,
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
5. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków na okres Walnego Zgromadzenia spośród
członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej
Komisji Rewizyjnej.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków.
§ 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, raz w roku, jako sprawozdawcze,
w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku kalendarzowego i co pięć lat w ciągu 4-ch miesięcy po
upływie roku kalendarzowego jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Drugi termin zebrania może być wyznaczony po 30 minutach od bezskutecznego upływu pierwszego
terminu.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się

Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
§ 21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z 3 lub 5 osób czyli z prezesa, wiceprezesa i 1 do 3 członków.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz w miesiącu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i są ważne przy obecności co
najmniej połowy członków. W wypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne Zgromadzenie oraz podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia
majątku nieruchomego i ruchomego.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
9. Powoływanie ciał opiniotwórczych i pomocniczych.
10. Powołanie biura i dyrektora w celu realizacji części bieżących zadań statutowych
stowarzyszenia oraz zadań gospodarczych.
11. Opracowanie regulaminu prac Zarządu.
12. Powoływanie samodzielnych przedsięwzięć gospodarczych.
Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Na pierwszym posiedzeniu, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie

przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji są prowadzone przy obecności co najmniej dwóch członków,
a w wypadku równowagi głosów, decyduje głos przewodniczącego.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia zarządu.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium Zarządowi.
5. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

§ 26
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
wpływy ze składek członkowskich,
granty, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, sponsoring,
wpływy z działalności statutowej, dochody z majątku Stowarzyszenia,
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
e) wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórki publiczne i kampanie,
3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
7. Niniejszy statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają

1.
2.
a)
b)
c)
d)

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 jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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 lub
pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 28
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby:
prezes oraz jeden z członków Zarządu.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wystarczy podpis jednego z członków
Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin zebrania może być
wyznaczony po 30 minutach od bezskutecznego upływu pierwszego terminu.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Niniejszy statut uchwalono i przyjęto
na Walnym Zebraniu Członków
w dniu 11 lutego 2013

(Za Zarząd)

