
STATUT 

STOWARZYSZENIA PROGRAM CZYSTA POLSKA  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Program Czysta Polska. 

   

§ 2. 

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią okrągłą, własnym logo i  logotypem. Pieczęć 

zawiera nazwę w otoku i logo pośrodku, które Stowarzyszenie zgłosi w celu 

zapewnienia im ochrony prawnej.  

 

§ 3. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma 

na celu propagowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań służących realizacji 

celów Stowarzyszenia. 

 

§ 4. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

 

§ 5. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 6. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

 

§ 8. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Walne Zebranie Członków może ustalić zasady wynagradzania członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub współpracowników na 

podstawie Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego. Pracownikami lub 

współpracownikami Stowarzyszenia mogą być jego członkowie. 

 



 

Rozdział II  

Cele i sposoby działania 

 

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

(i) ochrona powietrza, wody i ziemi przed zanieczyszczeniami, oraz 

(ii) transformacja energetyczna Polski. 

 

§ 10. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

(i) inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej i promocyjnej w sprawach 

dotyczących celów Stowarzyszenia; 

(ii) organizowanie zjazdów, szkoleń, kursów, odczytów, wykładów i  

konkursów; 

(iii) prowadzenie działalności wydawniczej w obszarach dotyczących celów 

Stowarzyszenia; 

(iv) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe, badawcze, 

gospodarcze i popularyzatorskie w obszarach pokrywających się z celami 

Stowarzyszenia; 

(v) finansowanie kształcenia osób w zakresie wiedzy dotyczącej celów 

Stowarzyszenia; 

(vi) współpracę z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi 

oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi działalnością 

Stowarzyszenia i realizacją jego celów; 

(vii) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe naukowców i 

przedsiębiorców, prowadzących działalność w obszarach pokrywających 

się z celami Stowarzyszenia; 

(viii) przygotowywanie ekspertyz w sprawach dotyczących celów 

Stowarzyszenia 

(ix) występowanie z propozycjami zmian prawnych w sprawach dotyczących 

celów Stowarzyszenia.  

2. Działalność statutowa będzie realizowana przez Stowarzyszenie z jego 

środków. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 

 



§ 12. 

1. Członkostwo Stowarzyszenia może być: 

(i) zwyczajne, 

(ii) wspierające, 

(iii) honorowe. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 13. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, wyrażająca 

gotowość zaangażowania w działalność Stowarzyszenia i wykazująca 

zainteresowanie zagadnieniami związanymi z celami Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, deklarująca wolę wsparcia 

działalności Stowarzyszenia w prawnie dozwolonej i służącej tej działalności 

formie, w tym, między innymi, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, 

wiedzy, kompetencji lub umiejętności, jak również osoba prawna 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego 

rzecz pomoc finansową lub rzeczową.  

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

4. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.  

 

§ 14. 

1. Przyjęcia członków zwyczajnych oraz wspierających dokonuje Zarząd w drodze 

uchwały na podstawie deklaracji złożonej przez kandydata. 

2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania. 

3. Tytuł członka honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie. 

 

§ 15. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

(i) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

(ii) uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz w podejmowaniu przez Walne 

Zebranie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zebrania, a także wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich 

sprawach Stowarzyszenia; 

(iii) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji 

celów Stowarzyszenia; 

(iv) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia; 

(v) składania Walnemu Zebraniu skarg na działalność Stowarzyszenia. 



2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

(i) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

(ii) czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 

(iii) propagowania celów Stowarzyszenia, 

(iv) regularnego opłacania składek członkowskich. 

3. Członek wspierający ma prawo do: 

(i) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji 

celów Stowarzyszenia; 

(ii) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia; 

(iii) uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz doradzania w sprawach 

objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania, z wyłączeniem czynnego 

i biernego prawa wyborczego; 

(iv) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich sprawach 

Stowarzyszenia; 

(v) składania Walnemu Zebraniu skarg na działalność Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w pracach 

władz Stowarzyszenia. 

5. Członek wspierający ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny,  

jednakże zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.  

6. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z 

wyjątkiem obowiązku  płacenia składek członkowskich. 

 

§ 16. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

(i) rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

(ii) wykreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub nieponoszenia innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia przez okres przekraczający rok i ich nieuregulowania na 

uprzednie pisemne upomnienie Zarządu, 

(iii) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub uchwał władz 

lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia, 

(iv) śmierci członka,  

(v) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. O wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze  

uchwały, podając przyczyny jej podjęcia. 

3. Osoba wykreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania od 

uchwały Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia 

jej uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. 

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członkostwo ulega 

zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

 



Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 17. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

(i) Walne Zebranie Członków, 

(ii) Zarząd,  

(iii) Komisja Rewizyjna, oraz 

(iv) Rada Programowa. 

 

§ 18. 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

(i) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi, 

(ii) z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 

3. Walne Zebranie może powołać Radę Programową. 

 

§ 19. 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.  

3. Zarząd informuje wszystkich członków uprawnionych do udziału w Walnym 

Zebraniu o jego terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad co 

najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:  

(i) z własnej inicjatywy,  

(ii) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,  

(iii) na pisemny wniosek, co najmniej połowy wszystkich członków. 

5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 1 

miesiąca od dnia otrzymania żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku 

członków, z terminem odbycia nie późniejszym niż 1 miesiąc od terminu 

zwołania. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

7. O ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Walne Zebranie 

podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w pierwszym terminie 

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, a w 

drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

8. W przypadku braku kworum Zarząd wyznacza drugi  termin odbycia Walnego 

Zebrania.   

9. Wyznaczenie daty drugiego terminu Walnego Zebrania może nastąpić jeszcze 

przed odbyciem Walnego Zebrania w pierwszym terminie, z tym, że pomiędzy 

pierwszym i drugim terminem musi upłynąć co najmniej 7 dni.   



 

§ 20. 

Walne Zebranie w szczególności:  

(i) określa główne kierunki działalności Stowarzyszenia  i jego politykę 

finansową, 

(ii) powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu  oraz  

Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, 

(iii) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania  Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

(iv) udziela absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

(v) nadaje godność członka honorowego, 

(vi) powołuje i odwołuje członków Rady Programowej, 

(vii) dokonuje zmian Statutu,  

(viii) podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

(ix) rozpatruje odwołania członków od uchwał Zarządu, 

(x) rozpatruje skargi członków na działalność Stowarzyszenia,  

(xi) uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania, 

(xii) rozpatruje inne sprawy nie należące do kompetencji pozostałych władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 21. 

1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd.  

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 

 

§ 22. 

1. Zarząd składa się z maksymalnie 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, 

Sekretarza i Skarbnika. 

2. Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu powołuje Walne Zebranie w 

drodze uchwały, w głosowaniu tajnym. 

3. Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

 

§ 23. 

Zarząd: 

(i) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu; 

(ii) dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień 

przyznanych przez Walne Zebranie; 

(iii) realizuje uchwały Walnego Zebrania; 

(iv) sporządza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i przedstawia 

je Walnemu Zebraniu; 

(v) zwołuje Walne Zebrania; 

(vi) przyjmuje, skreśla i wyklucza członków zwyczajnych oraz  

wspierających; 

(vii) ustala wysokość składek członkowskich  dla członków zwyczajnych; 



(viii) zarządza funduszami i majątkiem Stowarzyszenia; 

(ix) tworzy Biuro Stowarzyszenia i zatrudnia jego pracowników oraz 

zawiera umowy cywilnoprawne w przypadku potrzeby wykonania prac 

na rzecz Stowarzyszenia.  

 

§ 24. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, a w szczególności do zaciągania zobowiązań 

majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem 

albo z jednym z członków Zarządu. 

 

§ 25. 

1. Do prowadzenia bieżących spraw organizacyjno - prawnych Stowarzyszenia 

Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. 

2. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany uchwałą 

Zarządu. 

3. Na wniosek Dyrektora Biura, Zarząd może zatrudniać pracowników. 

 

§ 26. 

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale 

Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania. 

§ 27. 

1. Kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z maksymalnie 3 członków, w tym 

Przewodniczącego. 

3. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie w 

drodze uchwały, w głosowaniu tajnym. 

 

§ 28. 

Komisja Rewizyjna: 

(i) kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, 

(ii) występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

(iii) może żądać od Prezesa zwołania posiedzenia Zarządu,  

(iv) może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,  

(v) zwołuje Walne Zebranie w razie nie zwołania go przez Zarząd w sposób 

określony w Statucie, 

(vi) składa Walnemu Zebraniu wnioski o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium Zarządowi, 

(vii) składa Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności. 

 



§ 29. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

(i) nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa, 

(ii) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 30. 

1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby 

członków. 

 

§ 31. 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.  

2. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej pokrywają się. 

3. Kadencje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wspólne. 

4. Walne Zebranie może odwołać Zarząd i Komisję Rewizyjną lub 

poszczególnych ich członków przed upływem kadencji w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

5. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w 

trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest 

uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie 

organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie kooptacji nie można 

powołać więcej niż połowy składu organu.  

 

§ 32. 

1. Rada Programowa zajmuje się uszczegółowieniem głównych kierunków 

działalności Stowarzyszenia określonych przez Walne Zebranie i przedstawia 

Zarządowi propozycje sposobów ich realizacji, wspiera Zarząd w budowaniu 

wizerunku Stowarzyszenia i propagowaniu jego celów. 

2. Rada Programowa składa się z 3 lub większej liczby członków. Kadencja 

Rady Programowej trwa 4 lata i jest wspólna dla wszystkich członków. 

3. Członków Rady Programowej powołuje Walne Zebranie w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich członków, w głosowaniu 

tajnym. 

4. Członków Rady Programowej odwołuje Walne Zebranie bezwzględną 

większością głosów, w głosowaniu tajnym na uzasadniony wniosek Zarządu. 

Wniosek Zarządu o odwołanie członka Rady Programowej wymaga uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich członków Zarządu w 

głosowaniu tajnym.   

        



 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 34. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 35. 

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

(i) składek członkowskich,  

(ii) darowizn, zapisów i spadków,  

(iii) dochodów z majątku własnego,  

(iv) dotacji i subwencji. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 36. 

1. Uchwalenie zmian Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga bezwzględnej większości 

głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia.  

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§ 37. 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. 

 


