
„Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie Polskie Tężnie zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i
działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst
jednolity: Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855), ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r.  o działalności
pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz postanowień
niniejszego Statutu.

§ 2.
Stowarzyszenie  jest  organizacją  społecznie  użyteczną,  nie  działającą  w  celu  osiągnięcia
zysku,  dobrowolną,  samorządną  i  trwałą,  niezależną  w  swej  działalności  statutowej  od
organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych,
społecznych  i  zawodowych,  zrzeszającą  osoby  użytkujące  tężnie,  zajmujące  się
projektowaniem,  konstruowaniem  i  budową  tężni  oraz  prowadzące  badania  naukowe
dotyczące tężni.

§ 3.
Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  poza  jej
granicami.

§ 4.
Stowarzyszenie  może  przystępować  do  organizacji  międzynarodowych  na  warunkach
określonych w statutach tych organizacji, wynikających z umów międzynarodowych, których
Polska jest stroną.

§ 5.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Ciechocinek.

§ 6.
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez
właściwy organ.

§ 7.
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieoznaczony.

§ 8.
1. Działalność  Stowarzyszenia  opiera  się  na  społecznej  pracy  swych  członków.

Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
2. Członkowie  zarządu  mogą  otrzymywać  wynagrodzenie  za  czynności  wykonywane

w    związku z pełnioną funkcją.

§ 9.
Stowarzyszenie może sporządzać roczne sprawozdania merytoryczne ze swej działalności,
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.



Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 10.
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i podejmowanie przedsięwzięć z zakresu
budowy, eksploatacji oraz ochrony tężni solankowych oraz gromadzenie i wypracowywanie
środków  materialnych  z  przeznaczeniem  na  organizowanie,  finansowanie  i wspomaganie
działań z zakresu budowy, eksploatacji oraz ochrony tężni solankowych. a także popularyzacji
warzelnictwa soli metodami tradycyjnymi

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) wymianę  doświadczeń  w  zakresie  eksploatacji,  remontów  i  modernizacji  tężni
solankowych,

2) opracowywanie  optymalnych  parametrów  konstrukcji  tężni  na  podstawie  badań
naukowych oraz doświadczeń użytkowników,

3) organizowanie i koordynowanie badań naukowych w zakresie oddziaływania tężni na
organizm ludzki i środowisko,

4) współpracę  z  instytucjami,  organizacjami  oraz  osobami  fizycznymi  w  kraju  i  za
granicą posiadającymi podobne cele działania,

5) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

6) Popularyzowanie tężni jako istotnego elementu technologii  produkcji soli  w Polsce
i poza granicami a także wykorzystania ich w procesie uzdrowiskowym.

§ 12.
W przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają lub wymagać będą
dla  określonego  rodzaju  działalności  uzyskania  koncesji  lub  zezwolenia,  Stowarzyszenie
rozpocznie  wykonywanie  danej  działalności  po  uzyskaniu  stosownej  decyzji  właściwego
organu.

§ 13.
1. Dla  realizacji  celów  Stowarzyszenia,  określonych  w  §  10  statutu,  prowadzi  ono

działalność pożytku publicznego odpłatną lub nieodpłatną.
2. Statutowa działalność Stowarzyszenia nie jest  działalnością gospodarczą w rozumieniu

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku

prawnego usług, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.
5. Działalnością odpłatną pożytku publicznego, jest  działalność w zakresie  wykonywania

zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Stowarzyszenie
celów  statutowych,  za  którą  pobiera  wynagrodzenie.  Działalnością  odpłatną  pożytku
publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych
przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego.



6. Dochód z działalności  odpłatnej  pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji  zadań
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

          - członków zwyczajnych;
          - członków wspierających;
          - członków honorowych.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 15.
1. Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  fizyczne  posiadające

obywatelstwo polskie  i  cudzoziemcy,  niezależnie  od  miejsca  ich  zamieszkania,  którzy
ukończyli  18  lat  oraz  akceptują  i  pragną  wspierać  cele  Stowarzyszenia  oraz  aktywnie
uczestniczyć w jego działalności.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,  która
zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub  intelektualną. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

3. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje w poczet członków w drodze
uchwały Zarząd na podstawie  pisemnej  deklaracji.

§ 16.
1. Członkiem honorowym  może  zostać  osoba  fizyczna,  która  wniosła  wybitny  wkład  w

rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Nadanie  godności  Członka Honorowego następuje na mocy uchwały walnego zebrania

Członków, na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy może wypełniać określone funkcje w organach Stowarzyszenia i  na

mocy  uchwały  Walnego  Zebrania   Członków  mogą  mu  być  przyznane  przywileje
statutowe tak jak dla członków zwyczajnych.

4. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
4) Członkowie  honorowi  i  wspierający  nie  mają  obowiązku  uiszczania  składek

członkowskich;
5) Członkom  honorowym  nie  przysługuje  prawo   czynnego  i  biernego  prawa

wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i jego organów;
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;



3) reprezentowania  Stowarzyszenia  dla  realizacji  celów  Stowarzyszenia  w   organach
samorządu terytorialnego i społeczno – gospodarczego na mocy  uchwały Walnego
Zebrania Członków;

4) podejmowania  inicjatyw,  zgłaszania  wniosków  i  projektów,  zmierzających  do
realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;

5) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i ponoszenia innych opłat, których wysokość  określa

Walne Zebranie Członków;
4) brania czynnego udziału w zebraniach Stowarzyszenia.

§ 18.
1. Członek  wspierający  posiada  prawa  członków  zwyczajnych,  z  wyjątkiem  czynnego  i

biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający nie ma obowiązku uiszczania składek członkowskich.
3. Obowiązkiem członka wspierającego jest w szczególności;

1) wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;
3) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Członkostwo ustaje wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2) śmierci członka;
3) likwidacji Stowarzyszenia;
4) wykluczenia  przez  Walne  Zebranie  Członków  większością  2/3  głosów

uczestniczących  w  głosowaniu  na  wniosek  co  najmniej   pięciu  członków
Stowarzyszenia;

5) pisemnej decyzji Zarządu wobec członka, który zalega z opłacaniem składek za co
najmniej 3 miesiące – ze skutkiem od daty podjęcia decyzji.

2. Wykluczenie  na  podstawie  §  19  ust.  1  pkt  4  może  nastąpić  w  wyniku  zaistnienia
następujących przyczyn:
1) nieprzestrzegania obowiązków określonych w niniejszym statucie;
2) postępowania niezgodnego z prawem, w wyniku którego zaistniała szkoda na rzecz

Stowarzyszenia;
3) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

Wykluczonemu przez  Zarząd  członkowi  Stowarzyszenia  przysługuje  prawo odwołania  do
najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20.
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.



2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa przez czas nieokreślony, a

wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Wybór  władz  następuje  spośród  zgłoszonej  liczby  kandydatów.  Na  członka  władz

wybiera  się  kandydata  spośród  obecnych  i  nieobecnych  członków.  W  przypadku
nieobecności  członka,  przed  dokonaniem  wyboru  winna  zostać  przedstawiona  jego
pisemna zgoda na kandydowanie.  

3. W  przypadku  ustąpienia,  wykluczenia  lub  śmierci  członka  władz  Stowarzyszenia  w
trakcie kadencji skład organu uzupełniany jest w drodze wyborów dokonywanych przez
Walne Zebranie Członków na zasadach określonych w Rozdziale IV statutu.

§ 22.
1. Uchwały  władz  Stowarzyszenia,  jeżeli  statut  nie  stanowi  inaczej,  podejmowane  są  w

głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  bez  względu  na  liczbę  członków
uprawnionych do głosowania biorących w nim udział.

2. Głosowanie  w  sprawie  podjęcia  uchwały  o  wyborze  członków  Zarządu  lub  Komisji
Rewizyjnej jest tajne.

3. Na wniosek chociażby jednego członka Stowarzyszenia, głosowanie w poszczególnych
sprawach przeprowadza się w sposób tajny.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia.
3) O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

Zarząd  zawiadamia  członków  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  (e-mail),
telefonicznie lub listem poleconym co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad.

4) Porządek obrad musi być zamieszony w piśmie zwołującym zebraniem. Propozycje
uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać pisemnie najpóźniej na 3 dni przed
wyznaczoną datą zebrania.

§ 24.
Walne Zebranie Członków może być:

1) zwyczajne;
2) nadzwyczajne.

§ 25.
Do kompetencji  Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) ustalenie kierunków działalności  Stowarzyszenia;  wybór i  odwołanie  Zarządu lub
jego poszczególnych członków;

2) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków;



3) uzupełnienie składu organów, o których mowa w pkt 2) i 3) w okresie ich kadencji;
4) zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  z  działalności  organów  Stowarzyszenia  i

udzielanie im absolutorium;
5) uchwalanie statutu i jego zmian;
6) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia;
8) ustalanie wysokości składek członkowskich;
9) ustalanie kwoty wpisowego;
10) wykluczanie członków Stowarzyszenia w sytuacji określonej w § 19 ust. 1 pkt 4);
11) zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  Stowarzyszenia  oraz  sprawozdań

finansowych.
12) tworzenie  fakultatywnych  organów  Stowarzyszenia  wraz  z  opracowywaniem

regulaminów  ich  funkcjonowania,  zakresu  kompetencji  i  sposobu  wyboru  ich
członków.

§ 26.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:

1) z własnej inicjatywy, gdy uzna to za uzasadnione;
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty

zgłoszenia żądania;
3) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków, w terminie nie dłuższym niż 30

dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 27.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia w  którym
upłynął  rok  od  poprzedniego  Walnego  Zebrania  Członków,  lub  gdy  upłynie   30  dni  od
złożenia  wniosków określonych  w §  26  pkt  2)  i  3)  do  jego  zwołania   zobowiązana  jest
Komisja Rewizyjna.

§ 28.
1. Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany, a uchwały zapadają zwykłą

większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
2. Głosowanie  tajne  odbywa  się  w  przypadku  powoływania  i  odwoływania  członków

organów Stowarzyszenia, jak również w razie zgłoszenia przez któregokolwiek członka
Stowarzyszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego.

ZARZĄD

§ 29.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu.
2. Mandat  członka  Zarządu  nie  wygasa  z  dniem  odbycia  Walnego  Zebrania  Członków

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ostatni pełny rok pełnienia
funkcji członka Zarządu.

3. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przez Walne Zebranie Członków
może  nastąpić  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  bądź  5  członków  Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

§ 30.
Do właściwości Zarządu należy:



1) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4) nadzór nad sposobem wykorzystywania pozyskanych funduszy;
5) egzekwowanie składek członkowskich;
6) sporządzanie planu finansowego i merytorycznego wspierania celów Stowarzyszenia;
7) sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia. 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, powoływanych w trybie właściwym dla

wyboru członków Zarządu, z uwzględnieniem zapisów § 21 Statutu.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie  Komisji  mają  prawo  brać  udział  z  głosem  doradczym  w  posiedzeniach

Zarządu.
4. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 32.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Zarządu;
2) składanie  wniosków  na  Walnym  Zebraniu  Członków  w  sprawie  absolutorium dla

Zarządu;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
4) kontrola finansów Stowarzyszenia;
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

2.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane
przez Przewodniczącego Komisji.

3.  Obrady  Komisji  rewizyjnej  prowadzi  Przewodniczący,  a  pod  jego  nieobecność     
upoważniona przez niego osoba.

§ 33.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w  stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  umyślnej;
3) mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  Członka  Komisji  Rewizyjnej   zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż  określona w
art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób  kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:



1. składek członkowskich;
2. darowizn;
3. spadków;
4. zapisów;
5. dochodów z własnej działalności;
6. dochodów z majątku stowarzyszenia;
7. ofiarności publicznej;
8. dotacji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 35.
1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem.
2. Członkowie  Stowarzyszenia  nie  odpowiadają  wobec  osób  trzecich  za  zobowiązania

Stowarzyszenia.

§ 36.
Do  zaciągania  zobowiązań  majątkowych  oraz  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu
Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający jednoosobowo. W
przypadku zobowiązań o wartości przekraczającej 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) do
reprezentacji  Stowarzyszenia  uprawnionych  jest  co  najmniej  dwóch  członków  Zarządu
działających łącznie.

§ 37.
1. Gospodarka  majątkiem   Stowarzyszenia   prowadzona   jest   na   podstawie   budżetu

uchwalonego  przez  Walne  Zebranie  Członków,  obejmującego  dochody  i  wydatki
Stowarzyszenia.  

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 38.
Zabrania  się:

1) udzielania pożyczek  lub zabezpieczenia  zobowiązań majątkiem  Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub  pracowników oraz osób z którymi
pracownicy pozostają w związku  małżeńskim 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”

2) przekazywania majątku na rzecz ich  członków Stowarzyszenia, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuję  bezpłatnie  lub  na
preferencyjnych warunkach;”

3) wykorzystywania 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 Stowarzyszenia;

4) zakupu na szczególnych zasadach   towarów lub usług od podmiotów, w  których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,  członkowie organów  Stowarzyszenia  lub
pracownicy  oraz  ich osób bliskich.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA



§39.
Zmiana  Statutu  i  rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymagają  podjęcia  uchwały  przez  Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 40.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.

§ 41.
Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje
czynności określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 42.
Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany na wskazany przez
Walne Zebranie Członków cel.


