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Węgorzewo, 26 kwietnia 2018 roku 

 
Statut 

 

Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, 
mającym na celu zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,  
a w szczególności: 
 
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich; 
2) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary wiejskie i rybackie; 
3) Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej dla obszaru: gmin miejsko-

wiejskich: Węgorzewo i Ryn, gmin wiejskich: Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, 
Srokowo, Budry, Pozezdrze;  

4) łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim i na obszarach 
wiejskich, 

5) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR; 
6) promocję obszarów wiejskich i rybackich;  
7) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich i rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3; 
8) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich i rybackich; 
9) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich i rybackich; 
10) wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze objętym 

działaniem LSR; 
11) wspieranie oraz propagowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury wędkarskiej i 

rybackiej oraz ogólnodostępnej infrastruktury społecznej na obszarze objętym 
LSR. 
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12) świadczenie pomocy prawnej, w tym udzielanie porad prawnych oraz 
podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie, w tym udzielanie 
informacji prawnej. 

 
§ 2 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” działając na 
rzecz rozwoju obszaru stowarzyszenia, uwzględnia ochronę oraz promocję 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój 
turystyki, tworzenie nowych miejsc pracy oraz popularyzację i rozwój produkcji 
wyrobów regionalnych. 
 
  

§ 3 
 

1. Nazwa i skrót nazwy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” - LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, korzystają z ochrony prawnej. 

2. Stowarzyszenie może używać logo według wzoru ustanowionego przez Walne 
Zebranie Członków na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

3. Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne  
i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 4 

 
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Węgorzewo. 

  
§ 5 

 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie: 
 

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 2001r. Nr 
79, poz. 855 z późn. zm.), 

 
2) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 
Nr 72 poz. 619), 

 
3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 
L 223 z dnia 15 sierpnia 2006 r., str. 1), 

 
4) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 
1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 
120 z 10.05.2007, str. 1), 

 
5) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich           

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 349), 

 
6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 

maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenia 2 Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, 
(WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 
1). 

 
7) ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), 

 
8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 48 z późn. zm.), 

 
9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
 

10) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U z 2015 r., poz. 378), 

 
 

11) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., 
str. 320) 

 

12) niniejszego statutu. 

 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
  

§ 6  
 

Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa właściwy ze 
względu na siedzibę stowarzyszenia. 
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§ 7 
 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym celu działania. 

2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

Rozdział II 

Zasady działania 
 

§ 8 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR); 

b) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i naukowo 
badawczym;  

c) działań i przedsięwzięć w obszarze kultury, służących zwłaszcza promocji 
regionu i jego tożsamości kulturowej; 

d) działalności promocyjnej. 

2. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 
inwestycyjnych związanych z realizacją LSR. 

3. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. 

4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy  
na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, w ramach 
realizowanej LSR.  

5. Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych  
w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, Programie Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze 2014 – 2020” i innych programach sektora rybackiego. 

6. Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013, str. 48 z późn. zm.), 

7. Wybór projektów do dofinansowania ze środków przewidzianych  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013  
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego. 
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8. Inicjowania współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego  
i ekonomicznego obszarów objętych LSR. 

9. Wspierania inicjatyw podejmowanych przez lokalne społeczności na rzecz ich 
rozwoju. 

10. Organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp. 
11. Współdziałania z organami samorządowymi, państwowymi oraz innymi 

organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymi 
i dydaktycznymi. 

12. Prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji 
specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii instytucji i organizacji 
współpracujących. 

13. Wyrażania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na 
obszarach objętych LSR. 

14. Występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji  
i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców objętych LSR. 

15. Udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów objętych LSR, 
wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy. 

16. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla stowarzyszenia zgodnych  
z prawodawstwem polskim i unijnym. 

§ 9 
  
1. Realizując cele statutowe stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy 

członków. W celu lepszej realizacji zadań statutowych, Zarząd stowarzyszenia 
może zatrudniać pracowników. 

2. Członkowie Organów stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę  
na zasadach określonych przez WZC. 

3. Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki 
organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych 

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 
publicznego w formie nieodpłatnej i odpłatnej. Dochód z odpłatnej działalności 
może służyć wyłącznie do realizacji zadań należących do celów statutowych 
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 
a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa; 
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
f) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych  
w praktyce gospodarczej; 

g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
h) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
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k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
l) turystyki i krajoznawstwa; 
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
n) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
o) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami; 
p) promocji i organizacji wolontariatu; 
q)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 
r) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. a-r. 

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 
a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa; 
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
f) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych  
w praktyce gospodarczej; 

g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
h) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
l) turystyki i krajoznawstwa; 
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
n) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
o) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami; 
p) promocji i organizacji wolontariatu; 
q) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 
r) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. a-r. 
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Rozdział III 

CZŁONKOWIE 
 

§ 10 
 

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

2. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne 
korzystające  z pełni praw publicznych, nie skazane prawomocnym wyrokiem 
sądu, które złożą deklarację członkowską, w tym: 

a) Osoby fizyczne aktywnie działające na rzecz rozwoju obszaru 
stowarzyszenia, 

b) Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego  
z wyłączeniem samorządu województwa. 

3. Członkowie stowarzyszenia, będący osobami prawnymi działają poprzez 
swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa  
i wykonują obowiązki wynikające z przynależności do stowarzyszenia. 

4. Członkostwo w stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie w poczet 
Członków, w drodze uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji woli 
przystąpienia do stowarzyszenia przez organy upoważnione do działania  
w imieniu kandydata. 

5. Zarząd może ustanowić okres próbny dla kandydata na okres do jednego 
roku, w którym powinien się on wykazać zaangażowaniem w działania 
stowarzyszenia.  

6. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą 
zarejestrowania stowarzyszenia. 

 
      § 11 

 
Nabycie i utrata członkowstwa zwyczajnego następuje w drodze Uchwały Zarządu 
przyjętej zwykłą większością głosów. 

 
§ 12 
 

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. Wybierać i być wybierany do władz stowarzyszenia. 
2. Współuczestniczyć w tworzeniu LSR oraz jej realizacji. 
3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia. 
4. Brać udział w Walnym Zebraniu Członków (WZC). 
5. Brać udział w uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych 

przez stowarzyszenie. 
6. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos. 
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§ 13 
 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
1. Uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez 

stowarzyszenie. 
2. Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w stowarzyszeniu. 
3. Propagowania celów stowarzyszenia i LSR. 
4. Terminowego opłacania składek członkowskich i realizacji innych zobowiązań 

na rzecz stowarzyszenia. 
5. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz 

stowarzyszenia, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

 
§ 14 

 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej 
rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. 

2. Członkostwo wspierające uzyskuje się na wniosek Zarządu w drodze uchwały 
WZC podjętej zwykłą większością głosów. 

 
§ 15 

 
1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna 

szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów stowarzyszenia. 
2. Członkostwo Honorowe uzyskuje się na wniosek Zarządu w drodze uchwały 

WZC podjętej zwykłą większością głosów. 
  

§ 16 
 
1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi stowarzyszenia mają prawo: 

a)  uczestniczenia z głosem doradczym w obradach WZC. 
b) zgłaszania do władz stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programów  

i metod pracy. 
c)  współuczestniczenia w tworzeniu LSR,  jej  aktualizacji i realizacji. 
d)  propagowania celów stowarzyszenia i LSR. 
e)  udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez stowarzyszenie. 

 
2. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi zobowiązani są do: 

a)  propagowania celów działania stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa w ich 
realizacji, 

b)  przestrzegania postanowień Statutu, 

c)  wspierania działalności stowarzyszenia na uzgodnionych zasadach, 

d)  troszczenia  się o dobro i rozwój stowarzyszenia. 

 
§ 17 

 
Utrata praw członka stowarzyszenia następuje w przypadku: 
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1. Dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia zgłoszonego w formie pisemnej 
Zarządowi. 

2. Wykluczenia ze stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za rażące 
naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz 
stowarzyszenia. 

3. Skreślenia z listy członków stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie 
opłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego 
upomnienia. 

4. Skreślenia z listy członków stowarzyszenia z powodu utraty osobowości 
prawnej lub śmierci członka. 

5. Skreślenia z listy członków stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu  
z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami 
WZC. 

 
 

§ 18 
 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub skreśleniu z listy, członkowi 
stowarzyszenia przysługuje odwołanie do WZC za pośrednictwem Zarządu 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu lub skreślenia. Uchwała 
WZC jest podejmowana na najbliższym WZC i jest ostateczna. 

 
 

Rozdział IV 

WŁADZE 
  

§ 19 
 

1. Władzami stowarzyszenia są:  
a) Walne Zebranie Członków (WZC) 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Dla celów realizacji zadań wynikających z LSR oprócz organów wymienionych  
w ust. 1 w stowarzyszeniu działa również Rada, wybierana przez Walne Zebranie 
Członków spośród osób wskazanych przez członków stowarzyszenia. Rada jest 
wybierana przez WZC ze składu członków zwyczajnych stowarzyszenia.  

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady.  
4. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady trwa 5 lat. 
5. Członkowie Zarządu stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz pracownicy 
zatrudnieni w Biurze stowarzyszenia nie mogą prowadzić odpłatnej działalności lub 
świadczenia pracy polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków  
o dofinansowanie z programów wdrażanych przez Stowarzyszenie. 
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 

§ 20 
 

1. Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą stowarzyszenia, WZC 
może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walnemu Zebraniu Członków 
przewodniczy wybierany każdorazowo Przewodniczący. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu 
stowarzyszenia zwany dalej Prezesem Zarządu, co najmniej raz w roku, w ciągu 
6 miesięcy od zamknięcia roku kalendarzowego. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed 
terminem jego zwołania. 

4. WZC stanowią członkowie zwyczajni stowarzyszenia. 
5. W WZC mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi z głosem 

doradczym oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby. 
6. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad WZC powiadamia 

Zarząd wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 
sposób, 

7. Głosowanie na WZC odbywa się jawnie. Na żądanie, co najmniej 1/5 liczby 
członków obecnych na WZC zarządza się głosowanie tajne. 

8. Przebieg i procedowanie w czasie WZC określa „Regulamin obrad WZC” 
uchwalany zwykłą większością głosów na pierwszym WZC. 

9. Zmian w „Regulaminie Obrad WZC” dokonuje się w drodze uchwały WZC zwykłą 
większością głosów na pisemny wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych 
stowarzyszenia. 

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej 
inicjatywy lub na pisemny wniosek: 
          a) Komisji Rewizyjnej  
         b) 1/3 liczby członków zwyczajnych.  

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu 
miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. 

12. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków, Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia nie później niż na 7 dni 
przed terminem zebrania. 

13. Do kompetencji WZC należy w szczególności:  

1) uchwalanie kierunków i programów działania stowarzyszenia, w tym 
LSR,  

2) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Rady, 

3) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

5) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

6) uchwalanie zmian Statutu, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych 
organizacji, 

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, 
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9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

10)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych stowarzyszenia, 

11)  nadawanie na wniosek Zarządu godności członka wspierającego  
i honorowego stowarzyszenia,   

14. Podejmowanie uchwał przez WZC wymaga zwykłej większości głosów, za 
wyjątkiem podejmowania uchwał dotyczących zapisu § 20 ust. 13 pkt. 8 kiedy 
wymaga się bezwzględnej większości głosów. 

15. Odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady może 
nastąpić w przypadku: 

1. pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska 
2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
3. pisemnego wniosku 1/3 liczby członków zwyczajnych 

stowarzyszenia 
 

16. Każdemu członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia obecnemu na WZC 
przysługuje jeden głos.  

 
 

§ 21 
 

1. Jeżeli WZC nie może się odbyć ze względu na brak quorum, co najmniej połowy 
ogólnej liczby Członków stowarzyszenia, Zarząd zwołuje WZC w drugim terminie 
nie wcześniej niż po upływie 15 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego 
terminu. 

2. WZC zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez 
względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia, z uwzględnieniem  
zapisów § 20 ust. 14. 

 

ZARZĄD 

§ 22 

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, powoływanym  
i odwoływanym przez WZC. Zarząd prowadzi sprawy stowarzyszenia i je 
reprezentuje. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami stowarzyszenia oraz 
odpowiada za gospodarkę finansową stowarzyszenia.  

2. Zarząd składa się z: od 4 do 10 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, 
Sekretarza i Skarbnika. 

3. Wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, Zarząd dokonuje w głosowaniu 
jawnym na swym pierwszym posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia wyboru składu Zarządu przez WZC,  

4. Skład Zarządu w co najmniej 50% stanowią osoby wskazane przez partnerów 
społecznych i gospodarczych, będących członkami zwyczajnymi 
stowarzyszenia. 

5. Pracami Zarządu kieruje oraz przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu,  
a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu jest 
upoważniony do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jej 
imieniu. 
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6. Zarząd działa kolegialnie i obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Prezes 
Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków 
Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
dwa razy w roku. 

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decydujące 
znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. Szczegółowe regulacje w zakresie pracy 
Zarządu ustala Regulamin Pracy Zarządu zatwierdzany przez WZC. 

9. Do kompetencji Zarządu należy:  

1) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych 
stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jej imieniu,  

3) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5) przygotowanie LSR i innych dokumentów planistycznych określonych  
w regulaminach wewnętrznych i uchwałach WZC, 

6) zarządzanie funduszami i majątkiem stowarzyszenia, 

7) zatwierdzanie projektów przedsięwzięć, które zostaną objęte wnioskiem  
o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów zgodnych  
z prawodawstwem polskim i unijnym, 

8) przygotowanie i przedstawianie projektów uchwał, opracowań 
analityczno planistycznych, sprawozdawczych dla WZC dotyczących 
funkcjonowania stowarzyszenia, realizacji LSR, 

9) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura stowarzyszenia oraz 
kształtowanie polityki zatrudnienia. 

10)  wnioskowanie do WZC o nadanie tytułu członka wspierającego  
 i honorowego stowarzyszenia, 

11)  przygotowanie regulaminu pracy Biura stowarzyszenia i innych 
powoływanych przez stowarzyszenie jednostek organizacyjnych. 

10. Do reprezentowania stowarzyszenia w zakresie składania oświadczeń w jego 
imieniu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest co 
najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub 
Wiceprezes Zarządu.  

11. Sprawozdanie roczne ze swej działalności, Zarząd winien złożyć WZC w ciągu 
sześciu miesięcy po upływie danego roku kalendarzowego. 

12. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach  
z nim stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 
Zebrania Członków. 

13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 
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KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 23 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia, powoływanym  

i odwoływanym przez WZC. Komisja Rewizyjna spełnia swoje obowiązki  
z należną starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, 
postanowień Statutu stowarzyszenia oraz uchwał i regulaminów powziętych 
zgodnie z niniejszym statutem przez WZC. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych  
i odwoływanych przez WZC. 

3. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu 
jawnym na  pierwszym posiedzeniu Komisji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia wyboru składu Komisji przez WZC,   

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej 
nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też  
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola bieżącej pracy stowarzyszenia oraz na wniosek WZC, 
2) ocena sprawozdań okresowych i rocznych z działalności Zarządu, 
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na WZC, 
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie WZC, 
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie 

finansowe stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
6.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej dwóch członków Komisji, w tym przewodniczącego Komisji. W razie 
braku wymaganej większości w podejmowaniu uchwał Komisji Rewizyjnej, 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
 

RADA 
 

§ 24 
1. Rada jest organem doradczym w zakresie wdrażania i realizacji operacji LSR, 

działającym na podstawie regulaminu uchwalanego przez WZC. 
2. Rada składa się z od 10 do 15 członków wybieranych i odwoływanych przez 

WZC spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia obecnych na WZC.  
3. Rada wybiera na pierwszym swym posiedzeniu spośród swego grona  

w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  
i Sekretarza w terminie nie dłuższym niż 14 dni od czasu wyboru Rady przez 
WZC. 

4. Żadna z grup interesu nie może stanowić więcej niż 49% składu Rady 
5. W przypadku LSR planowanych do finansowania ze środków: 
a) EFMR w organie decyzyjnym przedstawiciele sektora rybackiego stanowią co 

najmniej 40 % albo 
b) EFRROW, EFS lub EFRR: liczebność organu decyzyjnego jest nie większa niż 

15 osób  
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§ 25 

W razie zmniejszenia się składu organów władz stowarzyszenia wymienionych  
w § 19 ust. 1 i 2 w czasie trwania kadencji tych organów, Zarząd zwołuje WZC w celu 
uzupełnienia ich składu. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i rozwiązanie 
 

§ 26 
 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 
zapisów, ofiarności publicznej, subwencji i dotacji, działalności odpłatnej 
pożytku publicznego. 

2. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
 

§ 27 
 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały WZC lub w innych 
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, WZC określa sposób jej 
likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia. 

3. Za prawidłowy przebieg rozwiązania stowarzyszenia odpowiedzialność ponosi 
Zarząd. 

 
Rozdział VI 

 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 28 
 

1. Rachunkowość stowarzyszenia oraz jej księgi rachunkowe winny być 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz właściwe przepisy obowiązującego 
prawa. 

 
§ 29 

 
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania 
stowarzyszenia we właściwym rejestrze sądowym. 
 
 
 
Przewodniczący WZC – 26.04.2018r. – Barbara Dawcewicz  
 
 
Sekretarz WZC – 26.04.2018r. - Krzysztof Mościcki 


