REGULAMIN - STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STORCZYKOWEGO ”ORCHIS”

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Storczykowe „ORCHIS”. W celach reprezentowania
Stowarzyszenia poza granicami kraju uŜywać się będzie nazwy Polish Orchid Society ”ORCHIS”.
§2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz
naczelnych mieści się we Wrocławiu.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
Rozdział II.
Cele i sposoby działania
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działania wspierające ochronę rodzimych gatunków storczyków i ich siedlisk.
2. Popularyzacja wiedzy o gruntowych gatunkach storczyków.
3. Inicjowanie prawotwórczych działań na rzecz tworzenia dobrego prawa i dobrej praktyki
ochrony, zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy storczyków oraz upowszechnianie tego
prawa.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie w swoim gronie miłośników storczyków gruntowych.
2. Tworzenie mapy występowania gatunków storczyków gruntowych (inwentaryzacja zasobów
Polski) oraz współpraca w tym zakresie z wybranymi ośrodkami naukowymi.
3. Tworzenie i uczestniczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie ochrony,
zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy storczyków gruntowych
4. Współpraca z organami zarządzającymi obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo,
w celu prowadzenia działań aktywnej ochrony, w tym wskazywanie potencjalnych zagroŜeń
i przeciwdziałanie im.
5. Krzewienie wiedzy o biologii, uprawie, hodowli i ochronie storczyków gruntowych.
6. Prowadzenie biblioteki wydawnictw kierunkowych i udostępnianie członkom Towarzystwa
wykazu literatury.
7. Prowadzenie strony internetowej Towarzystwa.
8. Organizowanie i prowadzenie badań terenowych i wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.
9. Rozprowadzanie materiałów promujących działalność Towarzystwa, prowadzenie działalności
wydawniczej.
10. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi zajmującymi się
ochroną, uprawą i hodowlą storczyków gruntowych, takŜe za granicą.
11. Organizowanie okresowych spotkań, ekspozycji osiągnięć uprawowych, konferencji i udział
w konferencjach oraz wystawach.
12. Wykup gruntów i organizowanie na nich prywatnych obszarów chronionych.

13. Przenoszenie na wtórne stanowiska roślin zagroŜonych przez gospodarczą działalność
człowieka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
14. Prowadzenie banku nasion i bulw roślin przeznaczonych do uprawy i reintrodukcji. Bank
prowadzony będzie w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym i w zgodzie ze
standardami międzynarodowymi.
15. Podejmowanie innych prac i działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy o biologii,
ochronie, hodowli i uprawie storczyków gruntowych.
16. Inicjatywy prawotwórcze w kwestiach związanych z ochroną, uprawą, hodowlą i handlem
storczykami gruntowymi.
Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa moŜe być kaŜda osoba fizyczna bez względu na wiek,
płeć, narodowość, obywatelstwo, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz przynaleŜność
do innych organizacji. Osoby niepełnoletnie są przyjmowane za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych.
2. Członkiem wspierającym moŜe być kaŜda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba fizyczna, zasłuŜona w dziedzinie krzewienia
wiedzy o storczykach lub mająca zasługi w realizowaniu celów Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji
i po opłaceniu składki.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji określającej pomoc w celu realizacji celów statutowych.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a.
czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, pod warunkiem
ukończenia 16 roku Ŝycia,
b.
biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat,
c.
zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
d.
noszenia odznaki organizacyjnej,
e.
działania w sekcjach i komisjach problemowych Stowarzyszenia,
f.
zaskarŜania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a.
aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b.
przestrzegania Statutu, regulaminów, kodeksów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c.
regularnego opłacania składek,
d.
przestrzegania zasad etyki i norm współŜycia społecznego.

§ 13
1. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach organizowanych przez
Stowarzyszenie, a z głosem doradczym takŜe w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest
z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
a.
dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
b.
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c.
skazania członka stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem sądowym na środek karny
pozbawienia praw publicznych.
2. Wygaśnięcie członkostwa w razie wątpliwości potwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze
uchwały. Od uchwały stwierdzającej wygaśnięcie członkostwa odwołanie nie przysługuje.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.
skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok,
a w przypadku członka wspierającego Stowarzyszenia, gdy nie wywiąŜe się on
z zadeklarowanej pomocy w terminach określonych w pisemnej deklaracji,
b.
wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Sądu KoleŜeńskiego,
c.
pozbawienia godności członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków
na wniosek Zarządu.
3. W przypadkach określonych w ust. 3 odpowiednie władze Stowarzyszenia podają przyczyny
skreślenia lub wykluczenia osobie zainteresowanej.
4. Osoba, której członkostwo ustało z przyczyn określonych w pkt. 3 ma prawo wnieść odwołanie
do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała
Komisji Rewizyjnej zapada większością głosów i jest ostateczna.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w ustępie 5.
Rozdział IV.
Organy Stowarzyszenia
§ 16
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja
Rewizyjna, Sąd KoleŜeński.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie moŜe być
zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków przysługuje
a.
członkom zwyczajnym i honorowym–z głosem stanowiącym,
b.
członkom wspierającym – z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powinien uzyskać 50 % + jeden
głos (większość bezwzględną) członków tych władz.
5. Wniosek z Ŝądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być
złoŜony Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie, zawierać szczegółowe uzasadnienie
i proponowany porządek obrad.
6. Zarząd ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 45 dni od daty
otrzymania wniosku, spełniającego wymogi formalne wymienione w pkt. 4 i 5.

7. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca
sierpnia.
8. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
9. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,
sekretarz, członkowie Prezydium.
10. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest na czas trwania walnego zebrania w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków, spośród członków
Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Członek ustępujących władz nie moŜe wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie w sprawach
personalnych odbywa się w trybie tajnym. Do przeprowadzenia głosowania tajnego
organizowana jest komisja skrutacyjna składająca się z trzech osób.
13. Na wniosek Prezydium lub członków Walnego Zebrania Członków, głosowanie w kaŜdej
sprawie moŜna utajnić podejmując stosowną uchwałę Walnego Zebrania Członków.
§ 18
14. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności naleŜy:
a.
uchwalenie statutu i jego zmian,
b.
uchwalanie regulaminów i kodeksów Stowarzyszenia,
c.
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
d.
uchwalanie budŜetu,
e.
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f.
udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,
g.
ustalanie wysokości i zasad wpłacania składek członkowskich,
h.
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
15. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane. Porządek obrad podawany jest co najmniej z siedmiodniowym
wyprzedzeniem na stronie internetowej Towarzystwa.
§ 19
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko.
2. Do czasu przeprowadzenia wyborów na wakujące stanowisko przez Walne Zebranie, Komisja
Rewizyjna wyznacza osobę do tymczasowego pełnienia tych obowiązków. W przypadku
konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej decyzję taką podejmuje Sąd KoleŜeński.
Decyzje Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego są podejmowane w drodze pisemnej
uchwały.
§ 20
1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem
działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje
je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Do
przeprowadzenia głosowania organizowana jest komisja skrutacyjna składająca się z trzech
osób. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków Zarządu.
3. Zarząd składa się z: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
4. Oświadczenia woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach dotyczących zobowiązań
majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (quorum),.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ dwa razy w roku.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu naleŜy:
a.
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b.
opracowanie projektu budŜetu Stowarzyszenia,
c.
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d.
e.
f.
g.
h.
i.

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego, w kwocie nie wyŜszej, niŜ ustalona przez Walne Zebranie na dany rok.
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie przewidzianym
w budŜecie,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
realizacja uchwał pozostałych władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
uchwalanie regulaminów, z wyłączeniem regulaminów uchwalonych przez Walne
Zebranie.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, a ich kadencja
trwa 3 lata.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są przy pełnym składzie, bezwzględną większością
głosów.
§ 23
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a.
przeprowadzenie (przynajmniej raz w roku) kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Stowarzyszenia,
b.
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c.
prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a takŜe prawo Ŝądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d.
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
e.
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
f.
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g.
członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w obradach Zarządu z głosem
doradczym.
h.
zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków w przypadku, gdyby zarząd
zobowiązany do tego zgodnie z § 17 pkt. 6 nie zwołał takiego zebrania.
i.
rozpatrywanie odwołań od uchwał Sądu KoleŜeńskiego.
j.
dokonywanie wykładni statutu.
2. Komisja Rewizyjna działa w ustalonym przez siebie trybie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 24
1. Sąd KoleŜeński składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Sądu KoleŜeńskiego nie mogą wchodzić członkowie zarządu w liczbie większej niŜ 2.
3. Do zakresu działania Sądu KoleŜeńskiego naleŜy:
a.
rozstrzyganie sporów między członkami w sprawach związanych z działalnością
Stowarzyszenia;
b.
rozpatrywanie sytuacji, w których członkowie nie stosują się do postanowień statutu,
regulaminów, kodeksów i uchwał władz.
c.
rozpatrywanie innych spraw spornych przekazanych do rozstrzygnięcia przez Zarząd,
Komisję Rewizyjną lub Walne Zebranie Członków.
4. Sąd koleŜeński ma prawo udzielania upomnień i podejmowania uchwał o ustaniu członkostwa
w Stowarzyszeniu.
5. Od orzeczeń Sądu KoleŜeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej,
której decyzja jest ostateczna.

Rozdział V.
Majątek i fundusze
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne
oraz środki finansowe.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.
składki członkowskie
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 26
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
4. Nazwa Stowarzyszenia nie moŜe zostać przejęta przez Ŝadną inną organizację powstałą
po jego rozwiązaniu.
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