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STATUT
MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA ORNITOLOGICZNEGO




Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par. 1

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, zwane dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną  i działa w oparciu o niniejszy Statut.

Par. 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo może prowadzić działalność  poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Siedzibą władz Towarzystwa jest Kraków.


Par. 3

Symbolem towarzystwa jest stylizowany pomurnik, przedstawiony w Dodatku I do niniejszego Statutu. 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

Par. 4

Celem działalności Towarzystwa jest rozwój zainteresowań przyrodniczych w społeczeństwie, szczególnie ptakami oraz badanie ich rozmieszczenia, biologii i aktualnych trendów liczebności, a także działania na polu ochrony ptaków i środowisk w których bytują oraz szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.
Par. 5 

Formami działania Towarzystwa są:

1. Organizowanie ruchu osób zainteresowanych prowadzeniem obserwacji ptaków m.in. poprzez tworzenie sieci klubów, oddziałów i sekcji tematycznych skupiających ludzi zainteresowanych ptakami.
2. Popularyzacja idei obserwacji ptaków, jako sposobu spędzania wolnego czasu.
3. Prowadzenie działalności badawczej mającej na celu poznanie rozmieszczenia, biologii i etologii poszczególnych gatunków ptaków.
4. Edukacja ekologiczna młodzieży i osób dorosłych.
5. Popularyzacja wiedzy o ptakach w środkach masowego przekazu.
6. Organizację krajowych i zagranicznych zebrań, zjazdów i sympozjów.
7. Publikowanie wydawnictw o ptakach i innych wydawnictw szerzących wiedze ekologiczna.
8. Wypowiadanie się w kwestiach wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego kraju.
9. Udział w postępowaniach administracyjnych, związanych z działaniami na rzecz środowiska przyrodniczego.
10. Aktywna ochrona siedlisk ptaków oraz samych ptaków.
11. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów przyrodniczo cennych oraz gatunków zwierząt i roślin.
12. Waloryzacja przyrodnicza obszaru kraju.
13. Wykup terenów w celu tworzenia obszarów chronionych przyrodniczo.
14. Finansowe i naukowe wspieranie prac badawczych i edukacyjnych
15. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się poznaniem i ochroną przyrody w kraju i za granicą, a także koordynacja działań i wymiana osiągnięć w tej dziedzinie..
16. Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań, uznanych za sprzyjające celom Towarzystwa. 

Par. 6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Społeczną aktywność członków Towarzystwa.
2. Pracę zatrudnionych przez siebie osób fizycznych.
3. Powoływanie fundacji.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej wg. zasad obowiązujących, określonych w odrębnych 
przepisach.
Rozdział III
Członkostwo

Par. 7


1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, bez względu na obywatelstwo, wykształcenie oraz przynależność do innych organizacji społeczno-politycznych, polecona Towarzystwu przez dwóch jego członków i przyjęta przez Radę MTO. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Towarzystwa jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona pisemnie w postaci deklaracji oraz uiszczenia składki członkowskiej. Członkom zalegającym przez rok z płaceniem składki zawiesza się prawa członkowskie.
3. Osoby poniżej 16 lat mogą należeć do Towarzystwa za zgoda przedstawicieli ustawowych.
4. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, deklarująca chęć pomocy w realizacji celów Towarzystwa i uiszczająca składkę będącą wielokrotnością zwyczajnej składki członkowskiej. Członek wspierający, jeśli jest to osoba prawna, bierze udział w pracach Towarzystwa poprzez swojego przedstawiciela i posiada prawa członka zwyczajnego, oprócz biernego prawa wyborczego.
5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, na wniosek Rady lub co najmniej 30 członków Towarzystwa. Członkostwo honorowe przyznaje się w uznaniu szczególnych zasług na rzecz propagowania idei obserwacji, ochrony ptaków i znacznego wkładu w poznanie tej grupy zwierząt.


Par. 8

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1. śmierci członka;
2. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Radzie Towarzystwa;
3. nie opłacenia składek członkowskich przez dwa kolejne lata;
4. skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych;
5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Towarzystwa;
6. wykluczenia na mocy decyzji Rady za nieprzestrzeganie Statutu Towarzystwa, działania na jego szkodę lub za działania stojące w sprzeczności z celami Towarzystwa.
7. utraty godności członka honorowego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej w oparciu o wniosek Rady lub 30 członków Towarzystwa.

Par. 9

Członkowie Towarzystwa posiadający opłacone składki członkowskie otrzymują:

1. zawiadomienia o każdym Zjeździe Towarzystwa;
2. zawiadomienie o każdym Walnym Zgromadzeniu Członków;
3. sprawozdania z działalności Towarzystwa;

Członkowie Towarzystwa posiadający opłacone składki członkowskie mają prawo:
1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków, zgłaszać wnioski i uchwalać rezolucje;
2. występować w imieniu Towarzystwa w zakresie do jakiego zostali upoważnieni na mocy 
    odpowiednich uchwał Rady;
3. czynne i bierne prawo wyborcze, jeśli ukończyli 18 lat;
4. do uczestniczenia w pracach Towarzystwa;
5. do wniesienia odwołania od decyzji Rady do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie 
    utraty członkostwa i innych decyzji imiennie ich dotyczących;
6. korzystać z innych przywilejów ustanowionych przez Radę w ramach określonych Statutem.


Par. 10

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
2. Terminowego opłacania składki członkowskiej.




Rozdział IV
Władze Towarzystwa, struktura organizacyjna

Par. 11

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Rada Towarzystwa
3. Komisja Rewizyjna


Par. 12

Walne Zgromadzenie Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Par. 13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Towarzystwa raz na trzy lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zwołuje w razie potrzeby Rada, działając:
    a) z inicjatywy własnej;
    b) na pisemny wniosek co najmniej 50 członków Towarzystwa posiadających prawo wyborcze;
    c) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.
3. Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały..
4. Rada zawiadamia niezwłocznie członków o terminie Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Rady Oddziałów powinny być powiadomione o terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie później niż na 8 tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Oddziałów powiadamiane są  w terminie trzech tygodni przed wyznaczoną data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów. Quorum stanowi ponad 50% osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, pół godziny później, a jego uchwały ważne są bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
6. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół. Dwóch protokolantów wyznacza przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wybierany każdorazowo na początku obrad Walnego Zgromadzenia.

Par. 14

Walne Zgromadzenie Członków posiada następujące kompetencje:

1. Uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa.
2. Uchwalanie projektów zmian w Statucie Towarzystwa.
3. Wybór Prezesa Towarzystwa.
4. Wybór Rady Towarzystwa.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Rady.
8. Rozpatrywanie absolutorium dla Rady.
9. Nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Towarzystwa.

Par. 15

Rada

1. Rada jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków, kieruje i nadzoruje bezpośrednio pracą Towarzystwa lub czyni to poprzez powołany Zarząd.
2. Rada liczy 7 osób. Rada konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu. W skład Rady wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie. Radzie przewodniczy Prezes.
3. W czasie trwania kadencji Rady, może ona dobierać do swego składu dodatkowych Członków Rady spośród członków Towarzystwa lub w celu uzupełnienia składu Rady w razie rezygnacji któregoś z Członków Rady. Dodatkowi Członkowie Rady powoływani są na okres nie dłuższy niż do końca kadencji Rady. Poszerzona Rada Towarzystwa nie może liczyć więcej niż 10 osób
4. Zarząd powoływany jest do wykonywania bieżących prac administracyjnych Towarzystwa i innych zadań wyznaczonych przez Radę. Prezes jest bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Zarządu.
5. Członkowie Rady Towarzystwa mogą być wybierani do Zarządu Towarzystwa i mogą być zatrudniani tak jaki inni Członkowie Zarządu na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
6. Na pierwszym posiedzeniu Rady powoływany jest Zarząd Towarzystwa. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi Dyrektor Towarzystwa, Wicedyrektor Towarzystwa (jeśli Rada uzna powołanie osoby pełniącej taką funkcję za konieczne), Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie. Zarząd liczy od 2 do 6 osób. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie muszą być członkami Towarzystwa. Prezes mianuje i odwołuje Dyrektora Zarządu i wraz z Radą i powołanym Dyrektorem, ustalają pozostałe funkcje w Zarządzie. 
7. Jeśli Zarząd nie zostanie powołany na pierwszym posiedzeniu Rady, to do czasu powołania Zarządu Prezes wyznacza spośród Członków Rady, osoby pełniące funkcję Sekretarza i Skarbnika Zarządu. Rada może nie podjąć decyzji o powołaniu Zarządu i wtedy sama pełni bieżące funkcje administracyjne Towarzystwa lub może powierzyć wykowanie tych prac zatrudnionym pracownikom administracyjnym..

Par. 16

1. Członkowie Rady wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Kadencja każdego członka Rady trwa 3 lata i kończy się ustąpieniem z tej funkcji na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Kandydatury do Rady zgłaszają członkowie Towarzystwa w czasie Walnego Zgromadzenia Członków.

Par. 17.

1. Rada zbiera się w czasie i miejscach ustalonych przez siebie. Warunkiem ważności uchwał Rady jest quorum liczące 5 osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Prezes przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady, w których bierze udział, względnie wyznacza osobę prowadzącą posiedzenie. To samo stosuje się odpowiednio do Wiceprezesa, jeśli Prezes jest nieobecny.
3. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

Par. 18 

1. Rada zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
2. Rada ma prawo uchwalania szczegółowych przepisów wykonawczych, dotyczących działalności Towarzystwa, nie pozostających w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Statutu i Walnego Zgromadzenia lub realizując uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Wysokość i termin płatności składki członkowskiej ustala Rada Towarzystwa na własny wniosek lub wniosek Zarządu.
4. Rada określa przywileje członków, leżące w zakresie jej kompetencji.
5. Rada decyduje o powołaniu i likwidacji regionalnego oddziału Towarzystwa. Rada lub na jej polecenie Zarząd sprawuje opiekę i nadzór nad pracą oddziałów Towarzystwa.
6. Rada lub na zlecenie Rady Zarząd, opracowuje raport z działalności Towarzystwa, obejmujący rozliczenia finansowe, przedstawiany Komisji Rewizyjnej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem i członkom Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu.
7 Rada prowadzi bezpośrednio lub przez powołany Zarząd, działalność gospodarczą i finansową Towarzystwa, a także powołuje w tym celu fundacje lub zakłady produkcyjne, handlowe, usługowe, zakłada spółki, nabywa udziały (akcje) w spółkach.
8. Rada  decyduje zwykłą większością głosów o zakupie nieruchomości na potrzeby Towarzystwa lub w celu tworzenia terenów chronionych.
9. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes lub wyznaczona przez niego osoba. Do zaciągania zobowiązań wyższych niż 1.000 zł wymagana jest zgoda pisemna (podpis) Prezesa i jeszcze jednej osoby z Rady lub Zarządu Towarzystwa.
10. Osoby dysponujące środkami na koncie Towarzystwa są wyznaczane na piśmie przez przynajmniej dwie osoby z Rady Towarzystw, w tym Prezesa.
11. Rada może upoważnić określonych członków Towarzystwa do prowadzenia wybranych spraw Towarzystwa i występowania w jego imieniu.

Par. 19

Rada przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Par. 20

1. Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawozdanie Rady  z działalności  Towarzystwa i udziela Radzie absolutorium.
2. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Rady.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odwołać Radę, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy 50 członków Towarzystwa.
Par. 21
Oddziały Towarzystwa

1. Oddziały Towarzystwa powstają na wniosek przynajmniej 20 członków Towarzystwa po uzyskaniu zgody Rady Towarzystwa. Rada może rozwiązać oddział jeśli liczba jego członków spadnie poniżej 15 osób. 
2. Oddział musi liczyć co najmniej 20 członków, a jego zasięg terytorialny musi być ustalony w porozumieniu i za zgodą Rady Towarzystwa.
3. Oddział posiada podobną strukturę organizacyjną jak Towarzystwo, a jego działalność jest regulowana przepisami odnoszącymi się do całego Towarzystwa.
4. Oddziałem Towarzystwa kieruje Rada Oddziału licząca 5 osób, w skład której wchodzi Prezes, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków. Uchwały Rady oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności prezesa i przynajmniej dwóch członków Rady Oddziału.
5. Komisja Rewizyjna Oddziału liczy 3 członków. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału na okres do następnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Warunkiem ważności uchwał Komisji rewizyjnej jest obecność przynajmniej dwóch jej członków.
6. Rada Oddziału Organizuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, nie później niż  4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału dostarcza Rada oddziału Radzie Towarzystwa, nie później niż 3 tygodnie, przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
7. Lokalne oddziały mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i posiadać osobowość prawną. 
8. Oddział odprowadza przynajmniej 1/3 kwoty swoich wpływów, w tym składek do dyspozycji Rady Towarzystwa.
9. Do 31 stycznia każdego roku, Prezes Oddziału przedstawia Radzie Towarzystwa pisemne sprawozdanie z działalności za okres 1 stycznia do 31 grudnia przedniego roku. Sprawozdanie obejmuje aktualna listę członków z adresami,  sprawozdanie merytoryczne i finansowe. 

Par. 22
Sekcje tematyczne


1. Sekcje tematyczne Towarzystwa powoływane są do realizacji celów na całym obszarze działania Towarzystwa. Powoływane są na wniosek przynajmniej 20 członków Towarzystwa, po uzyskaniu zgody Rady Towarzystwa. Sekcje liczą przynajmniej 20 członków. Sekcje posiadają strukturę organizacyjną, prawną i obowiązki  podobnie jak Oddziały Towarzystwa.
2 Rada może rozwiązać sekcję jeśli liczba jej członków spadnie poniżej 15 osób. 



Par. 23
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność władz Towarzystwa, kontroluje także pracę oddziałów Towarzystwa..
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków na okres do następnego Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Warunkiem ważności uchwał Komisji rewizyjnej jest obecność przynajmniej dwóch jej członków.

Par. 24

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej władz Towarzystwa, która winna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku.
2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z oceną działalności finansowej i gospodarczej Rady oraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia Radzie absolutorium.
3. Przedstawienie Radzie uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.


Par. 25
Rada Naukowa


1 Rada Naukowa jest organem doradczym, który może być powoływany przez Radę Towarzystwa na czas trwania kadencji Rady Towarzystwa.
2. Rada liczy 3 osoby.
3. Powołani do Rady Naukowej nie muszą być członkami Towarzystwa.
4. Rada sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciami Towarzystwa. Ocenia program naukowy i rezultaty prac Towarzystwa.

Rozdział V
Głosowanie

Par. 26

1. Głosowanie jest jawne, o ile nikt z uprawnionych do głosowania nie wnioskuje o jego tajność. Wniosek o tajności głosowania jest rozstrzygany przez jawne głosowanie.
2. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów. Wyjątkiem jest głosowanie nad uchwałą rozwiązującą Towarzystwa, kiedy to wymagana jest zgoda 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Przewodniczący zebrania informuje o warunkach ważności głosów oraz powołuje co najmniej 2 osoby liczące głosy. Nie mogą to być osoby kandydujące.
4. Przewodniczący zebrania informuje o wynikach głosowania.
5. W przypadku głosowania tajnego, kartki z głosami pozostają do końca zebrania dostępne do ewentualnej kontroli przez osoby kwestionujące prawidłowość dokonanego podliczenia.

Par. 27

1. Wynik głosowania może zostać zakwestionowany, jeśli ponad 50% uprawnionych do głosowania zgłasza zastrzeżenia co do prawidłowości jego przebiegu.
2. W przypadku zakwestionowania wyników głosowania, przewodniczący przeprowadza ponowne głosowanie.

Rozdział VI
Finanse Towarzystwa

Par. 28

Fundusze Towarzystwa stanowią:

1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Wpływy z nieruchomości i ruchomości.
3. Darowizny, spadki, zapisy.
4. Wpływy pochodzące z pomocy fundacji i innych organizacji gospodarczych i społecznych.
5. Dochody z działalności gospodarczej, naukowej, wydawniczej, organizacji konferencji krajowych i zagranicznych, działalności artystycznej, prelekcji, szkoleń, wystaw.
6. Wpływy z ofiarności publicznej.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Par. 29

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków działając na wniosek Rady lub 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Towarzystwa następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania. Nazwa Towarzystwa nie może być przejęta przez żadne inne towarzystwo powstałe po jego rozwiązaniu.
3. Likwidację prowadzi Rada lub Zarząd na jej polecenie, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.


