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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

ŻYWA PRZYSZŁOŚĆ 

 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę ŻYWA PRZYSZŁOŚĆ. W dalszych postanowieniach 

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. Dla realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pruszków 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 

regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków oraz pracy 

członków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych do 

wsparcia realizowanych projektów 

6. Cele Stowarzyszenia to: 

1. edukacja w zakresie  ekologicznej i tradycyjnej uprawy roślin jadalnych; 

2. edukacja w zakresie użyteczności roślin dzikorosnących; 

3. promowanie i wdrażanie ekologicznych metod upraw; 

4. wspieranie wszelkich działań w zakresie poprawy świadomości społecznej w 

dziedzinie ekologicznej uprawy roślin jadalnych; 

5. ochrona środowiska i ochrona naturalnych habitatów roślinnych; 

6. ochrona i promocji zdrowia, działanie w zakresie nauki, oświaty, edukacji i 

wychowania, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu; 

7. udzielanie wsparcia organizacjom i osobom fizycznym wspierającym ochronę                           

i ekologiczną uprawę roślin; 

8. promocja produktów  upraw  małych polskich producentów i promocja upraw 

ekologicznych. 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prywatnymi , których celem jest ochrona środowiska                   

i promocja zdrowia’ 

2. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wykładów mających na celu 

rozpowszechnianie wiedzy na temat  świadomej uprawy roślin jadalnych; 

3. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wykładów mających na celu 

rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologicznej uprawy roślin; 

4. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wykładów w zakresie świadomego 

pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania roślin uprawnych                                                    i 

dzikorosnących; 

5. tworzenie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych obejmujących wiedzę o 

roślinach w otoczeniu człowieka oraz metodach uprawy                                                                  i 

wykorzystania;  
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6. działania zmierzające do ograniczenia świadomej i nieświadomej degradacji roślin 

dziko żyjących; 

7. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby stowarzyszenia: 

pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych                                     i 

niematerialnych;  

8. organizowanie, finansowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do 

kształtowania postaw przyjaznych   roślinom uprawnym,  występujących na terenach 

zurbanizowanych i dziko rosnących; 

9. organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń 

artystycznych i handlowych.  

10. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez 

inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych                                    i 

charytatywnych w zakresie działalności stowarzyszenia; 

11. pozyskiwanie dotacji z UM i UE oraz pozostałych instytucji finansujących działania w 

zakresie ochrony środowiska oraz rozwoju rolnictwa; 

12. prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych  i prozdrowotnych dla dzieci                        

i dorosłych poprzez pracę z materiałem żywym; 

13. organizowanie akcji promocyjnych i sprzedażowych mających na celu 

rozpowszechnienie produktów małych polskich producentów ziół oraz produktów 

ekologicznych. 
14. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  
15. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
16. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  
17. ochrony i promocji zdrowia;  
18. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  
19. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
20. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
21. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
22. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  
23. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
24. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  
25. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  
26. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji;  
27. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  
28. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami;  
29. promocji i organizacji wolontariatu;  
30. pomocy Polonii i Polakom za granicą;  
31. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  
32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka;  
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33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w punktach 
powyższych. 

 

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem. 

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni 

od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 

 

11. Członek ma prawo: 

a) 1.   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

     12. Członek obowiązany jest: 

a)  propagować cele Stowarzyszenia, brać udział w działalności Stowarzyszenia i 

aktywnie realizować jego cele, 

b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd 

     

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

● z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

● z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 

● z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, 

● na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków 

w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje 

odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

15. Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Zebranie Członków, 
2. Przedstawiciel, bądź Zarząd 

 

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
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17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że 

regulamin stanowi inaczej.  

 2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich 

członków stowarzyszenia.   

 

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 

stanowi inaczej. 

 

19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju  
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela 
3. przyjmowanie i odwoływanie członków   
4. uchwalanie zmian regulaminu  
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia 
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego 
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, 

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość bez 

ograniczeń  

 

 

20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem 

Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

 

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie 

Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie 

Członków.  

 

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 

 

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz 

2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia 

3. zwoływanie zebrania członków 

    4. zaciąganie innych zobowiązań do wartości 1 000 000 zł bez ograniczeń 

 

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu 

wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności: 
1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 
2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki 
4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu 
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umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 

 

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 

1. składek członkowskich 

2. dotacji 

3. darowizn 

4. zbiórek publicznych 

5. spadków, zapisów, 

6. dochodów z majątku stowarzyszenia 

 

 

26. Rozdział wpływów z darowizn jest następujący:  
1. 2% koszty obsługi prawnej 
2. 3%  koszty obsługi IT w tym promocja reklama w przestrzeni internetowej  
3. 5 % koszty obsługi księgowej 
4. 10 % inne koszty administracyjne: wynagrodzenie koordynatora, koszty biurowe itp.  
5. 80 % koszty bezpośrednie związane z projektami 
 

27. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje 

Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 

uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie 

Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 


