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PRZYJACIÓŁ RZEKI ŁEBY

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby, w skrócie TPRŁ, zwane dalej Towarzystwem, jest
stowarzyszeniem mającym osobowość prawną działającym w oparciu o obowiązujące w RP przepisy
prawne i niniejszy Statut.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Lębork. Towarzystwo
może na podstawie uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania wstępować do organizacji
międzynarodowych, jeżeli sprzyja to realizacji celów statutowych i nie narusza zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.
§3
Towarzystwo używa własnego godła, odznak, pieczęci i barw. Ich wzór ustala Zarząd z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§4
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
prowadzącym społecznie użyteczną działalność, w szczególności w sferze ekologii i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, opierającym swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§5
Celem Towarzystwa jest:
1. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska
naturalnego pradoliny rzeki Łeby ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu
poprawę stanu czystości wód Łeby i jej dorzecza.
2. Przywracanie ekologicznej drożności rzeki Łeby i jej dopływów.
3.Utrzymanie i podniesienie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych
obszaru, którego oś stanowi bieg rzeki Łeby.
4. Oddziaływanie w kierunku wdrożenia na lokalnych szczeblach gmin nadłebskich nowoczesnych
programów ekorozwoju zgodnych z wytycznymi i zaleceniami dokumentu Agenda 21 przyjętego na
Posiedzeniu Plenarnym Konferencji Narodów Zjednoczonych ”Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro
- 14 czerwca 1992 r.

7. Stworzenie systemu monitoringu umożliwiającego sygnalizację zagrożeń mogących spowodować
zanieczyszczenie wód i destrukcyjnie oddziaływać na obszar zlewni rzeki Łeby.
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6. Popieranie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o naturalne unikatowe
warunki terenowe.
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5. Zachowanie i restytucja ginących gatunków flory i fauny w ramach ochrony różnorodności
biologicznej pradoliny.

§6
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Popularyzowanie idei Towarzystwa oraz ich reprezentowanie wobec władz i instytucji.
2. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami, związkami, organizacjami
wędkarskimi, rybackimi, łowieckimi, ekologicznymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
3. Inwentaryzowanie i monitoring głównych zagrożeń w zakresie zanieczyszczeń rolniczych i
przemysłowych degradujących środowisko pradoliny rzeki Łeby.
4. Tworzenie lobby lokalnego na rzecz ekorozwoju gmin nadłebskich, integrującego działania
społeczne, gospodarcze i polityczne.
5. Ochronę wód rzeki Łeby i jej dopływów przed kłusownictwem we współpracy z policją, Strażą
Graniczną, Państwową Strażą Rybacką, Społeczną Strażą Rybacką i innymi odpowiednimi służbami.
6. Zwalczanie źródeł zanieczyszczeń.
7. Przeprowadzanie prac renaturyzacyjnych oraz inicjowanie budowy przepławek umożliwiających
migrację ryb i innych organizmów wodnych.
8. Zarybianie dorzecza Łeby gatunkami ryb cennymi dla jego ekosystemu.
9. Pozyskiwanie środków z krajowych i międzynarodowych funduszów, fundacji i programów
pomocowych.
10. Popieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o Łebie i jej dorzeczu, a także
wiedzę o tematyce ekologicznej, wędkarskiej i turystycznej.
11. Organizowanie odczytów, szkoleń, turystyki wodnej i zawodów wędkarskich dla członków
Towarzystwa i ich rodzin.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa
§7
1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto uznaje jego Statut i złożył pisemną deklarację
przystąpienia do Towarzystwa.Prawo to przysługuje również cudzoziemcom zarówno zamieszkałym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie
materialne dla Towarzystwa.
3. Osoba mająca wyjątkowe zasługi w realizacji statutowych celów Towarzystwa może otrzymać
członkostwo honorowe nadane przez Walne Zebranie Członków. 4. Członek honorowy posiada
wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od ustanowionych świadczeń
członkowskich.
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O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd.
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§8

§9
Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
3. Korzystać z ulg i udogodnień stwarzanych przez Towarzystwo.
4. Korzystać ze wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa.
5. Zwracać się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi działalności do władz Towarzystwa.
6. Nosić odznaki Towarzystwa.
7. Odwoływać się do najbliższego Walnego Zebrania w przypadku wykluczenia z Towarzystwa.
8. Pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa
§ 10
1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą
należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z zachowaniem
warunku, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Towarzystwa bez
prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do jego władz.
§ 11
Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają tylko członkowie zwyczajni.
§ 12
Obowiązkiem członka Towarzystwa jest:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu.
2. Aktywne uczestnictwo w działalności Towarzystwa.
3. Godne reprezentowanie Towarzystwa poprzez przestrzeganie zasad i norm etycznych.
4. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, ustawy o
rybactwie śródlądowym i innych uregulowań prawnych związanych z zakresem działania
Towarzystwa.
5. Sumienne wykonywanie statutowych zadań powierzonych przez władze Towarzystwa.
6. Pogłębienie wiedzy na temat rzeki Łeby i jej pradoliny. 7. Opłacanie składek członkowskich i innych
opłat, o ile wprowadzone zostały uchwałą Walnego Zebrania Członków.

1. Wskutek dobrowolnego wystąpienia lub śmierci.
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Utrata członkostwa następuje:
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§ 13

2. Wskutek wykluczenia z Towarzystwa z ważnych powodów, takich jak: prawomocny wyrok za czyny
prawnie zabronione działanie na szkodę Towarzystwa łamanie uchwał Zarządu i regulaminów
Towarzystwa
3. Wskutek skreślenia z listy członków w związku z nieuczestniczeniem w działalności Towarzystwa
lub niewnoszeniem obowiązkowych opłat, jeżeli wprowadzone zostały uchwałą Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV
Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa
§ 14
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna Kadencje władz Towarzystwa trwają 3 lata.
§ 15
Walne Zebranie Członków:
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje prezes Zarządu lub w jego zastępstwie jeden z wiceprezesów w
pierwszym półroczu po upływie roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje prezes lub w jego zastępstwie jeden z wiceprezesów na
podstawie uchwały Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez 2/3 ogółu
członków Towarzystwa najpóźniej w terminie do 28 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.
4. Wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu
tajnym. Głosowanie nad pozostałymi sprawami porządku dziennego odbywa się w głosowaniu jawnym
chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
5. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie
zmian Statutu lub rozwiązania Towarzystwa, które zapadają większością 2/3 głosów członków
obecnych na Walnym Zebraniu.
6. Do ważności uchwał Walnego Zebrania niezbędna jest obecność co najmniej ½ ogółu członków
Towarzystwa. W razie braku tej ilości Walne Zebranie rozpoczyna się w II terminie w 30 minut później.
7. Walne zebranie rozpoczęte w II terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych
członków.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie ewentualnych opłat takich jak wpisowe, składki członkowskie i inne,
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3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał
w przedmiocie udzielenia lub nieudzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
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2) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Towarzystwa,
6) podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz we wszystkich sprawach dotyczących
realizacji celów statutowych Towarzystwa,
7) w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa zasady
rozporządzania majątkiem Towarzystwa oraz wybiera Komisję Likwidacyjną składającą się z trzech
członków obecnych na Walnym Zebraniu.
§ 16
Zarząd
Zarząd liczący od 5 do 9 osób (prezes, nie więcej niż 2 wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz
członkowie) jest władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.Do
kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz (upoważnieni do tego są prezes oraz obaj
wiceprezesi), natomiast do ważności oświadczeń woli, związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych, konieczne są dwa podpisy członków Zarządu: prezesa lub jednego z wiceprezesów
oraz skarbnika.
2. Rozwijanie wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, przedstawianie mu wniosków i planów.
4. Składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.
5. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków.
7. Załatwianie spraw bieżących.
8. Przyznawanie ulg i zwolnień z opłat członkowskich. Do podejmowania uchwał przez Zarząd
konieczna jest obecność zwykłej większości członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością
głosów, a w razie ich równości rozstrzyga głos prezesa. W przypadku nieobecności prezesa jego
funkcję przejmuje jeden z wiceprezesów. W trakcie trwania kadencji Zarząd może w drodze uchwały
uzupełnić swój skład maksymalnie do określonej Statutem liczby 9 członków dokooptowując nowych
członków spośród członków Towarzystwa. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez najbliższe
Walne Zebranie.
9. Członkami Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17
Komisja Rewizyjna
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2. Komisja podlega tylko Walnemu Zebraniu Członków, któremu przedstawia sprawozdanie ze swej
działalności, a w stosunku do ustępującego Zarządu wypowiada się w kwestii udzielenia lub
nieudzielania mu absolutorium.
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1. Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie trzyosobowym do kontroli organizacyjnej,
merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna może kontrolować działalność Towarzystwa według swojego uznania, nie
rzadziej jednak niż raz do roku.
4. Gdy w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej liczba jej członków zmniejszy się poniżej
minimalnego stanu trzech członków Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 28
dni od chwili wystąpienia tych okoliczności.
5. Zebranie dokonuje uzupełnienia składu Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 18

Na majątek i fundusze Towarzystwa składają się:
1. Składki i opłaty członkowskie.
2. Dotacje.
3. Darowizny.
4. Środki pochodzące z funduszów ekologicznych, fundacji i programów pomocowych oraz instytucji
zajmujących się ochroną środowiska.
5. Środki pochodzące z ofiarności publicznej.
6. Inne dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą służące wyłącznie realizacji celów
statutowych.
§ 19
1. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Gospodarka majątkiem i funduszami Towarzystwa prowadzona jest zgodnie z przepisami
obowiązującymi organizacje pożytku publicznego.
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1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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,
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3. Towarzystwo nie może podejmować działań polegających na:

2) przekazywaniu jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystaniu 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 organizacji,
4) zakupie 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,

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu
§ 20
Zmian statutu może dokonać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie drogą uchwał
podejmowanych zgodnie z zasadami ujętymi w § 15 pkt. 5, 6 i 7. Wniosek o zmianę Statutu nie może
być wnioskiem nagłym, musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania i powinien być umieszczony jako oddzielny punkt porządku obrad.

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 21
1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje uchwałą Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zebrania
Członków podjętego zgodnie z § 15 pkt.5, 6 i 7. Wniosek w tej sprawie musi wpłynąć do Zarządu
Towarzystwa najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania i powinien być umieszczony
jako oddzielny punkt porządku obrad.
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2. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa jego majątek zostanie przekazany na cele określone
uchwałą Walnego Zebrania Członków z zachowaniem zasad głosowania określonych w pkt 1. Majątek
Towarzystwa może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pożytku publicznego o
podobnym zakresie działania.

